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Novruz Bayramınız mübarək!

Novruz bayramı münasibətilə Bakıda ümumxalq şənliyi təşkil olunub
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva  

xalqla birlikdə Novruz şənliklərində iştirak ediblər

 � Martın 19-da Bakıda Azərbaycan xalqının milli bayramı 
Novruz münasibətilə ümumxalq şənliyi keçirilib. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Novruz şənliyində iştirak ediblər.

Xalqımız özünün milli və tarixi 
ənənəsinə çevrilən Novruzu həmişə 
olduğu kimi, bu il də böyük sevinclə 
qarşılayır. Yazın gəlişi, təbiətin, bütün 
canlıların oyanışı, gecə ilə gündüzün 
bərabərləşdiyi bir günlə bağlı olan 
bu bayram Azərbaycan xalqının milli 
düşüncəsini və milli ruhunu özündə 
əks etdirir. Novruz xalqın milli təfəkkür 
tərzini, onun həyat və məişətini, adət 
və ənənələrini özündə yaşadan əsl el 
mərasimidir. Odur ki, xalqımız dur-
duqca Novruz adət-ənənələri, onun 
yaratdığı mədəni sərvətlər də bizimlə 
olacaq. Çünki Novruz bayramı dərin 
milli köklərə, zəngin adət-ənənələrə 
malik olmaqla xalqımızın ictimai 
və mənəvi həyatında əhəmiyyətli 
hadisədir. Novruz həm də xalqımızın 

milli həmrəyliyinin rəmzidir. Ona görə 
də Novruzun timsalında ölkəmizdə milli 
irs nümunələrinin qorunub saxlanması 
bir mədəniyyət və bəşər əhəmiyyətli 
hadisədir. Dünyanın yaranışını tarixən 
ilk yaz günü ilə bağlayan xalqımız əsrlər 
boyu Novruz bayramını əziz tutub. Elə 
bu səbəbdəndir ki, sovet hakimiyyəti 
illərində həyata keçirilən siyasət digər 
milli-mənəvi dəyərlərimiz kimi, Novruzu 
da Azərbaycan xalqının şüurundan silə 
bilmədi. 

Hər bir xalqın milli-mənəvi 
dəyərlərinin qorunmasında və inkişa-
fında tarixi şəxsiyyətlərin də üzərinə 
böyük vəzifələr düşür. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin tariximiz qarşısındakı xidmətləri 
sırasında Novruzun yenidən xalqımıza 
qaytarılması kimi milli məsələ də var idi. 

Çünki məhz ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin sayəsində ümumi mədəni 
hərəkatın tərkib hissəsi kimi milli bayra-
mımız olan Novruz ötən əsrin 70–80-ci 
illərində əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 
kütləvi şəkildə qeyd olunmağa başladı. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil 
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə isə 
Novruz təntənələri xalqımızın həyatına 
birdəfəlik daxil oldu. Bu gün Prezident 
İlham Əliyev də mədəni-mənəvi irsimizə 
xüsusi diqqətlə yanaşır. Novruzun gəlişi 
ilə bağlı dövlətimizin başçısının hər il 
xalqa ünvanladığı təbriklər onun milli-
mənəvi dəyərlərimizə böyük ehtiramla 
yanaşdığını göstərir.

Dövlətimizin başçısı və xanımı pay-
taxtın Novruz şənliyində iştirak etmək 
üçün Bakının Fəvvarələr meydanına 
gəldilər. Bayram şənliyinin iştirakçıla-
rı dövlətimizin başçısını və xanımını 
hərarətlə qarşıladılar. Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
sakinlərlə söhbət etdilər. 

Prezident İlham Əliyev: Salam. 
Bayramınız mübarək!

Sakinlər: Çox sağ olun. Mehriban 
xanım, təbrik edirik. Bayramınız 
mübarək.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Bayramınız mübarək olsun. 

Novruz şənliyinin iştirakçıları ilə 
xatirə şəkilləri çəkdirildi.

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
burada “Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə” 
xeyriyyə yarmarkası ilə tanış oldular.

Sakinlər: Cənab Prezident, Mehriban 
xanım, bayramınız mübarək. Var olsun 
Prezidentimiz. Cənab Prezident, Sizin 
gördüyünüz işləri xatırlatmağa ehtiyac 
yoxdur. Hamısı göz qabağındadır. Məhz 
buna görə Mehriban xanımı da, Sizi də 
hamı sevir. Allah Sizi qorusun. Sizə və 
ailənizə cansağlığı diləyirik. Bayramınızı 
bir daha təbrik edirik. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun, sizin də bayramınız mübarək 
olsun.

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım 
gənc rəssamların əsərlərinin sərgisinə 
baxdılar.

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım 
Mehriban Əliyeva və şənliyin digər işti-
rakçıları aşıqların ifasını dinlədilər.

Aşıq Samirə: Cənab Prezident, 
saza, sözə diqqətə görə çox sağ olun. 
Bütün Azərbaycan aşıqları adından 
təşəkkür edirik. Bayramınız mübarək. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
Sonra Prezident İlham Əliyev Novruz 

şənliyində iştirak edən xarici ölkələrin 
vətəndaşları ilə görüşüb söhbət etdi.

Daha sonra dövlətimizin başçısı və 
xanımı İçərişəhərə gələrək burada “Ba-
har qalası” festivalı ilə tanış oldular. 

İçərişəhərin qala divarları üstündə 
qədim tariximizi xatırladan qılınc və qal-
xanlı döyüşçülər dayanmışdılar.

Ulu Dədə Qorqud xeyir-dua verdi, 
Novruz bayramının xalqımıza ruzi-
bərəkət gətirməsini arzulayaraq dedi:

– Xoş gəlmisiniz, gəlişiniz bərəkətdir, 
ruzidir. Elimizdən, obamızdan heç vaxt 

ruzi-bərəkət əskik olmasın. Uca dağ-
larımız yıxılmasın, kölgəli ağaclarımız 
kəsilməsin, gur-gur axan təmiz sularımız 
qurumasın, çapa-çapda ağ-boz atla-
rımız büdrəməsin, çarpışanda qılıncı-
mız kütləşməsin, evimizdə çırağımız 
daim yansın. Qoy üçrəngli bayrağımız 
zirvələrdə dalğalansın, düşmənlərimiz 
xar, dostlarımız var olsun. Heç kəs 
düşmənə möhtac olmasın. Bayramınız 
mübarək olsun.

Prezident İlham Əliyev: Bayramınız 
mübarək olsun.

Bahar qızı dövlətimizin başçısına 
bayram xonçası təqdim etdi.

Novruz bayramının əsas personajları 
olan Kosa və Keçəl Prezidenti və xanı-
mını bayram münasibətilə təbrik etdilər. 

Kosa: Cənab Prezident, Mehriban 
xanım xoş gəlmisiniz. Cənab Prezidentin 
təkcə bu il qurub-yaratdıqlarını danışsan 
gələn Novruza qədər bitməz. Bax indi 
təkcə birini deyəcəyəm.

(ardı 2-ci səhifədə)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Cənab Prezident, min illərdir 

mən xurcunumu, xonçalarımı dol-
dura bilmirəm ki, bu Keçəlin toyunu 
edim. Sizin bayramqabağı verdiyiniz 
sərəncamlardan sonra xurcunlarımız 
da doldu, xonçalarımız da. Odur ki, bu 
Keçəlin toyunu rahat edə bilərəm. 

Keçəl: Cənab Prezident, təşəkkür 
edirəm, gəlin, adət-ənənələrimizə uyğun 
olaraq bu il də yumurta döyüşdürək ki, 
elimiz-obamız daha da bərəkətli olsun. 
Qoy bu il də Azərbaycanımızın sorağı 
eldən-elə, dildən-dilə dolaşaraq hey 
ucalsın. Bayramınız mübarək olsun.

Prezident İlham Əliyev: Təbrik 
edirəm, bayramınız mübarək olsun.

Kosa və Keçəl dövlətimizin başçısı 
ilə yumurta döyüşdürdülər.

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva “Bahar qalası” 
festivalı çərçivəsində İçərişəhərdə təşkil 
edilən yarmarka ilə tanış oldular. 

Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı 
və təsisçisi, Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Zərifə Salahova Prezident İlham Əliyevə 
miniatür kitablar hədiyyə etdi. 

Azərbaycan Dövlət Akademik Mu-
siqili Teatrının əməkdaşları göstərdiyi 
diqqət və qayğıya görə Prezidentə 
təşəkkür edərək dedilər: Çox hörmətli 
cənab Prezident, əziz Mehriban xa-
nım, səməni ətirli, torpaq təravətli, 
bahar sevincli bu gözəl bayramda Sizi 
ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, 
cansağlığı, ölkəmizin ərazi bütövlüyü, 
inkişafı naminə gördüyünüz böyük və 
məsuliyyətli işlərdə uğurlar arzu edi-
rik. Cənab Prezident, gələn il bizim 
teatrın 110 ili tamam olur. Xoşbəxtik 
ki, bu yubileyi Sizin imzaladığınız 
sərəncamla, akademik teatr statusu ilə 
qeyd edəcəyik. Biz bilirik ki, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Musiqili Teatrına Sizin 
səmimi münasibətiniz illər öncədən 
başlayır. Bizim əzizlərimiz, Tanrı sizi 
qorusun. Bayramınız mübarək olsun!

Prezident İlham Əliyev: Bayramınız 
mübarək olsun.

Dövlətimizin başçısı və xanımı 
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili 
Teatrının əməkdaşları ilə xatirə şəkli 
çəkdirdilər.

Azərbaycan Prezidenti və xanımı 
Müasir İncəsənət Mərkəzində oldular. 
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva müasir Azərbaycan 
rəssamlarının rəsmlərinə baxdılar.

Dövlətimizin başçısı və xanımı Kar-
vansarayda İçərişəhər sənətkarlarının 
əl işlərindən ibarət sərgi ilə də tanış 
oldular. 

Prezident İlham Əliyevə və birinci 
xanım Mehriban Əliyevaya hədiyyələr 
təqdim olundu, xatirə şəkli çəkdirildi.

Sonra Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
sənətkarlarla söhbət etdilər. 

Prezident İlham Əliyev: Sizə uğur-
lar, cansağlığı arzu edirəm. Bayramınız 
mübarək olsun.

İranlı turistlər: Bayramınız 
mübarək. Biz İrandan gəlmişik. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun, sizin də bayramınız mübarək. 

Paytaxt sakini: Salam, bayramınız 
mübarək. Mehriban xanım, bayramınız 
mübarək. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 
Bayramınız mübarək.

Paytaxt sakini: Oğlum, get, babaya 
şeir de. 

Uşaq: 
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən.
Anam doğma Vətənimsən,
Ayrılarmı könül candan,
Azərbaycan, Azərbaycan.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: 

Afərin.
Prezident İlham Əliyev: Nə gözəl, 

nə yaxşı uşaqdır.

Paytaxt sakini: Çox sağ olun, 
minnətdaram. Bayramınız bir daha 
mübarək. Allah Sizi qorusun. Mehriban 
xanım, Sizin də bayramınızı təbrik edirik, 
cansağlığı arzulayırıq. Neçə belə illərə 
çıxasınız. 

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva İçərişəhərdə 
sakinlərlə çay süfrəsi arxasında söhbət 
etdilər. 

İçərişəhərə göstərilən daimi diqqət 
və qayğı Prezident İlham Əliyevin 
ölkəmizin milli-mədəni irsinin qorunma-
sı sahəsində uğurlu dövlət siyasətinin 
tərkib hissəsidir. Həmçinin Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın və onun 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun 
da ölkəmizin mədəni dəyərlərinin, o 
cümlədən zəngin tarixi memarlıq irsinin 
qorunması və dünyada təşviqində böyük 
rolu var. İçərişəhər sakinləri göstərilən 
diqqət və qayğıya görə Prezident İlham 
Əliyevə və birinci xanım Mehriban 
Əliyevaya minnətdarlıq etdilər. 

Prezident İlham Əliyev: İçərişəhər 
bizim tarixi yerimizdir. Bilirsiniz, bir neçə 
ildir ki, İçərişəhərin xüsusi statusu var, 
burada xüsusi idarəetmə yaradılıbdır. 
Bizim tariximiz qorunur, tarixi abidələr 
bərpa olunur və İçərişəhər öz gözəl 
simasını saxlayır. Dünyada belə bö-
yük şəhərlər o qədər də çox deyil. Bir 
neçə ölkədə belə qədim yaşayış yerləri 
bizdəki kimi dövlət tərəfindən qorunur. O 
cümlədən Avropa və Asiya ölkələrində 
bu cür şəhərlər var. Amma İçərişəhərin 
xüsusi aurası, xüsusi cəlbedici gücü var. 
Adam buraya gələndə getmək istəmir. 
Çox şadam ki, son illər ərzində burada 
abadlıq işləri aparılır. Amma əsas odur 
ki, bu tarixi sima qorunur. Demək olar ki, 
indi buraya hər gün turistlər gəlir. 

(ardı 3-cü səhifədə)
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(əvvəli 2-ci səhifədə)
Sakin: Mən yetmiş ildir ki, burada 

yaşayıram. Biz İçərişəhərin necə pis 
gündə olduğunu görmüşük. Küçələr 
daşlı idi, gəzmək olmurdu. İndi qısa 
müddətdə Sizin köməyinizlə İçərişəhər 
çox gözəl, çox rahat olub.  

Prezident İlham Əliyev: Burada 
həm yaşamaq üçün şərait yaradılıb,  
həm də ki, ictimai yerlər. Bu gözəl şərait 
turistləri cəlb edir. İçərişəhərdə tarixi 
binalar təmir olundu. Onların bir çoxu 
köhnəlmişdi, sıradan çıxmışdı. İçərişəhər 
dünya miqyasında nadir bir yerdir. 

Sakin: Bir vaxt deyirdilər ki, 
İçərişəhərdən camaatın hamısını 
köçürsünlər. Amma Siz qoymadınız. 

Prezident İlham Əliyev: Düzdür, 
belə təkliflər var idi. Bu barədə mənə 
deyəndə qətiyyən bunun əleyhinə ol-
dum. Çünki İçərişəhəri yaşadan burada 
yaşayan insanlardır. Yəni, bu, muzey 
deyil, bu, yaşayış yeridir. İçərişəhərlilər, 
onlara xas olan həyat tərzi, mədəniyyət 
– bunlar bizim böyük sərvətimizdir. 
İçərişəhərin üstünlüyü ondadır ki, qədim 
dövrlərdən burada insanlar yaşayır, 
nəsillər gəlir, gedir. Eyni zamanda, bu, 
açıq səma altında bir muzeydir. Bəzi 

ölkələrdə belə qədim yerlər, sadəcə ola-
raq, görüntü naminə saxlanılır, turistlər 
gəlirlər, gəzirlər, çay, qəhvə içib gedirlər.  
Amma İçərişəhərdə insanlar yaşayır. 
Əlbəttə ki, burada yaşayan insanlar 
üçün yaxşı şərait yaradılıb. 

Sakinlər: Hara getsək bu yer bizi 
cəlb edir, hara getsək, birinci bura 
yadımıza düşür. Cənab Prezident, bizim 
muzeylərimiz də inkişaf edir. Keçən 
ilin dekabr ayında Nazirlər Kabinetinin 
qərarı ilə bir neçə muzey – Qız Qala-
sı, Şirvanşahlar Sarayı, “Qala” Dövlət 
Etnoqrafik Qoruğu muzey birləşməsi 
oldu. İçərişəhər muzeylər mərkəzidir. 
Bildiyiniz kimi, Şirvanşahlar muzeyi ən 
aparıcı muzeylərdən biridir. Bizə qədim 
Şirvanşahlar dövlətindən qalan yeganə 
belə bir saraydır ki, çox böyük marağa 
səbəb olur. Buraya çoxlu turistlər gəlirlər. 

Bu, çox yüksək göstəricidir. 
Prezident İlham Əliyev: Turistlər 

daha da çoxalacaq. 2016-cı ildən baş-
layaraq turistlərin sayı hər il artır. Əsas 
artım 2016-cı ildə başladı. Həmin il 22 
faiz artım oldu. Ondan sonra daha 20 
faiz artdı. Keçən il isə artım, təqribən,  
5 faiz olub.

“Səma” uşaq rəqs ansamblının 
çıxışını izləyən dövlətimizin başçısı və 
xanımı ansamblın üzvləri ilə xatirə şəkli 
çəkdirdilər.

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev Qız qalasının qarşısındakı 
meydanda Novruz tonqalını alovlandırdı.

Qeyd edək ki, 2010-cu ildə BMT-nin 
qərarı ilə martın 21-i Beynəlxalq Novruz 
Günü elan olundu. Bu, böyük bir arealda 
yaşayan 200 milyondan çox insanın 
milli-mənəvi yaddaşına dünyanın ən 

mötəbər qurumu səviyyəsində verilən 
dəyərin təzahürüdür. Qədim tarixə malik 
Novruz həm də əcdadlarımızın bizə 
töhfəsi, onlardan qalan dəyərli miras-
dır. Tarixən milli düşüncə tərzinin və 
məfkurəsinin formalaşmasında, insan-
ların yüksək əxlaqi dəyər və normalar 
çərçivəsində yaşamasında böyük rol oy-
nayan Novruz bayramı özündə paklığı, 
nəcib insani dəyərləri təcəssüm etdirir. 

Varlığın yenidən canlanmasını 
müjdələyən Novruz əsrlər boyu həm 
də insanlarımızı işıqlı sabaha, xoşbəxt 
gələcəyə səsləyir. Bu bayram insan-
lar arasında birlik və mehribanlığın 
möhkəmləndirilməsi, onların bir-birinə 
mərhəmət və diqqət göstərməsi kimi 
sağlam təməllər yaradıb.    

AZƏRTAC

Tunis Respublikasının Prezidenti 
zati-aliləri cənab Beji Kaid əs-Sebsiyə

Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – 

Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və 
xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik 
edirəm.  

Ümidvaram ki, Azərbaycan-Tunis 
əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə 
uyğun olaraq daim genişlənəcək və 
inkişaf edəcəkdir. 

Bu əlamətdar gündə Sizə ən xoş 
arzularımı yetirir, dost Tunis xalqına 

sülh və rifah diləyirəm. 
Hörmətlə, 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

“Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 

1 avqust tarixli 226 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 1 
avqust tarixli 226 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2018, № 8, maddə 1676) 
5-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“5. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi İdarənin Əsasnaməsi təsdiq 
olunanadək İdarəyə münasibətdə Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 
səlahiyyətlərini həyata keçirsin.”.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

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

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

2.3. 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;

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ hü-
quqi aktlarının və normativ xarakterli 
aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılma-
sını təmin edib Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə məlumat 
versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nömrəli  
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında 

Əsasnamə”də və 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli  Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol 

tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respub-
likasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci 
il 30 oktyabr tarixli 1307-VQD nömrəli 
Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, 
№ 4, maddə 323,   № 12, maddə 1034; 
2007, № 11, maddə 1105, № 12, maddə 
1246; 2009, № 7, maddə 533, № 8, 
maddə 627, № 10, maddə 773, № 12, 
maddələr 983, 988; 2010, № 2, maddə 
83, № 4, maddə 292, № 11, maddə 966; 
2011, № 1, maddə 18, № 2, maddə 85, 
№ 4, maddə 281, № 6, maddə 497, 
№ 10, maddə 894, № 11, maddə 993; 
2012, № 10, maddə 950; 2014, № 6, 
maddə 627, № 7, maddə 820, № 9, 
maddə 1029; 2016, № 1, maddə 77; 
2017, № 2, maddə 184, № 10, maddə 
1784; 2018, № 6, maddə 1205, № 7 (I 
kitab), maddə 1480) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə aşağı-

dakı məzmunda 8.8-1-ci  və  9.15-1-ci 
bəndlər əlavə edilsin:

“8.8-1. dəfnlərin vahid dövlət reyest-
rini aparır;”;

“9.15-1. dəfnlərin vahid dövlət 
reyestrinə ötürülən məlumatların tam-
lığına, həmin məlumatların müəyyən 
edilmiş müddətdə reyestrə ötürülməsinə 
nəzarəti həyata keçirmək;”.

2. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 5, maddə 765,   № 9, maddə 
1650, № 10, maddə 1789, № 12 (I 
kitab), maddələr 2314, 2321; 2018, № 
1, maddə 54, № 2, maddələr 200, 219, 
№ 3, maddələr 416, 430, 448, № 5, 
maddələr 916, 919, № 6, maddə 1243, 
№ 9, maddələr 1828, 1840, № 11, 
maddələr 2274, 2289, № 12    (I kitab), 
maddələr 2540, 2587; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
28 yanvar tarixli 492 nömrəli və 7 fevral  
tarixli 517 nömrəli  fərmanları) ilə təsdiq 
edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin 
baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti 
olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda aşa-
ğıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 9-cu hissəyə “184.1.4” 
rəqəmlərindən sonra “, 516-1.1, 516-
1.3 (qəbir yerlərinin rezervasiyası 
tələblərinin pozulmasına münasibətdə)” 
sözləri əlavə edilsin;

2.2. aşağıdakı məzmunda 55-3-cü 
hissə əlavə edilsin: 

“55-3. Məcəllənin 516-1.2-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati 
xəta (dəfnlərin təşkili zamanı sanitari-
ya-gigiyena normalarının pozulması-
na münasibətdə) haqqında işlər üzrə 
protokol Azərbaycan Respublikasının 
Səhiyyə Nazirliyi adından – səhiyyə na-
ziri, onun müavinləri, Aparatın rəhbəri, 
onun müavini, şöbə müdiri, onun 
müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, 
böyük məsləhətçi, Respublika Gigiyena 
və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru, 
onun müavini, şöbə və bölmə müdirləri, 
onların müavinləri, şəhər və rayon gigi-
yena və epidemiologiya mərkəzlərinin 
direktoru, onun müavini, şöbə və bölmə 
müdirləri, onların müavinləri.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il



20 mart 2019-cu il, çərşənbə4

“Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2002-ci il 4 aprel tarixli  683 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Yerli (bələdiyyə) vergilər 
və ödənişlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının    2018-ci il 30 oktyabr tarixli 
1314-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə 

əlaqədar qərara alıram: 
“Yerli (bələdiyyə) vergilər və 

ödənişlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə”  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin  2002-ci il 4 aprel tarixli 
683 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2002, № 4 (II kitab), maddə 181) 2-ci 
hissəsinin ikinci abzası ləğv edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 5 mart tarixli  1525-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti 

Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il  
4 sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-

cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tuta-
raq, “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının 2019-cu il 5 mart tarixli 1525-VQD nömrəli Qanununun 
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin 
etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarının “Azərbaycan Respubli-
kasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırıl-
ması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin nor-
mativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın 
və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və 
Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

3. “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti 
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla 
bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 
sentyabr tarixli 695 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 9, maddə 847; 2014, № 
10, maddə 1196; 2015, № 3, maddə 270, № 5, maddə 531, № 
9, maddə 1006; 2016, № 6, maddə 1059, № 11, maddə 1824; 
2017, № 1, maddə 40, № 5, maddə 825, № 11, maddə 2012; 
2018, № 3, maddə 417, № 5, maddə 910, № 8, maddə 1676, № 
12 (I kitab),  maddə 2616) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 1.6.18-ci yarımbənddə “75.6-cı” sözləri “75.10-cu” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2.  4.1-ci, 4.2-ci, 4.7-1-ci (birinci abzası) və 4.7-3-cü 
bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.1. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti 
Məcəlləsinin 11.5-ci, 13-cü maddəsində (ikinci halda), 20.4-cü 
maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci halda), 24.1-ci maddəsində 
(ikinci halda), 24.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci 
halda), 34.2-ci maddəsində (ikinci halda), 34.4-cü maddəsinin 
birinci cümləsində (ikinci halda), 35.1-ci maddəsinin birinci 
cümləsində (ikinci halda) və üçüncü cümləsində (ikinci halda), 
35.3-cü (ikinci halda) və 38-ci (ikinci halda) maddələrində, 40-cı 
maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci halda), 41-ci maddəsində 
(ikinci halda), 42.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci 
halda), 43.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 
43.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 43.3-
cü (ikinci halda), 44.1-ci (ikinci halda), 44.3-cü (ikinci halda), 
47.3-cü maddələrində, 47.4.5-ci (ikinci və üçüncü hallarda), 
47.4.6-cı (ikinci və üçüncü hallarda), 48.3.1-ci (ikinci halda), 
48.3.3-cü (ikinci halda) maddələrində, 48.3.5-ci maddəsinin ikinci 
cümləsində (ikinci halda), 49.2.11-ci maddəsində (ikinci halda), 
66.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci halda), 75.15-
ci, 76.1-ci (ikinci halda), 76.2-ci (ikinci halda) maddələrində, 
80.4-cü maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda) və ikinci 
cümləsində (ikinci halda), 81.1-ci maddəsinin birinci və ikinci 
cümlələrində, 81.2-ci, 81.4-cü, 82.1-ci (ikinci halda), 82.2-ci (ikin-
ci halda) maddələrində, 84.1-ci maddəsinin birinci cümləsində 
(ikinci halda), 84.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci 
halda), 84.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 
86.1.1-ci maddəsində (ikinci halda), 86.3-cü maddəsinin birinci 
cümləsində (ikinci halda), 89.2-ci maddəsində (ikinci halda), 
90.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci halda), 90.3-cü 
(ikinci halda), 90.4-cü, 92.10-cu, 92-1.1-ci, 92-1.2-ci (hər üç 
halda) maddələrində, 93.1-ci maddəsinin birinci cümləsində 
(üçüncü halda), 94.3-cü maddəsində (ikinci halda), 95.3-1-ci 
maddəsinin birinci cümləsində, 95.5-ci (ikinci halda), 95.7-ci, 
97.5-ci maddələrində, 101.2-ci maddəsində (ikinci və üçüncü 
hallarda), 102.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci və üçün-
cü hallarda), 102.3-cü maddəsinin birinci (ikinci halda) və üçüncü 
(ikinci halda) cümlələrində, 102.4-cü maddəsində (ikinci və üçün-
cü hallarda), 102.5-ci maddəsində (ikinci və üçüncü hallarda), 
102.6-cı maddəsinin birinci cümləsində (ikinci halda), 102.7-ci 
maddəsinin birinci cümləsində (ikinci və üçüncü hallarda), 103.2-
ci maddəsinin birinci cümləsində (ikinci və üçüncü hallarda), 106-
cı maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;

4.2. həmin Məcəllənin 16.2-ci maddəsində, 20.2-ci 
maddəsinin üçüncü cümləsində, 22.7-ci, 30.3-cü, 32.2-ci, 
32.3-cü, 33.1-ci maddələrində, 33.3-cü maddəsinin üçüncü 
cümləsində, 34.3-cü maddəsində, 35.1-ci maddəsinin ikinci 
cümləsində, 55.1-ci maddələrində, 55.2-ci maddəsinin ikinci 
cümləsində, 57.3-cü, 58.4-cü maddələrində, 63.1-ci maddəsinin 
ikinci cümləsində, 67.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 69.8-
ci maddəsində, 75.6-cı maddəsində, 75.10-cu maddəsinin 
ikinci cümləsində, 75.11-ci maddəsinin ikinci və dördüncü 
cümlələrində, 77.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 78.1-ci, 
78.2-ci, 83.0.5-ci, 83.0.6-cı, 98.3-cü, 101.4-cü, 102.8-ci, 104.4-
cü maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti həyata keçirir;”;

“4.7-1. həmin Məcəllənin 75.1-ci maddəsinin birinci 
cümləsində (birinci halda), 75.2-ci maddəsinin birinci cümləsində 
(birinci halda), 75.3-cü maddəsinin birinci cümləsində (birin-
ci halda), 75.4-cü maddəsinin birinci (birinci halda) və ikinci 
(birinci halda) cümlələrində, 75.5-ci maddəsində, 75.7-ci 
maddəsinin ikinci cümləsində, 75.8-ci maddəsində, 75.9-cu 
maddəsində, 75.10-cu maddəsinin birinci cümləsində, 75.13-cü 

maddəsində, 75.14-cü maddəsinin birinci cümləsində, 76.1-
ci (birinci halda), 76.2-ci (birinci halda), 82.1-ci (birinci halda) 
maddələrində, 84.1-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci 
halda), 84.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda), 
86.1.1-ci maddəsində (birinci halda), 86.3-cü maddəsinin 
birinci cümləsində (birinci halda), 101.2-ci maddəsində (birinci 
halda), 102.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda), 
102.3-cü maddəsinin birinci (birinci halda) və üçüncü (birinci 
halda) cümlələrində, 102.4-cü (birinci halda), 102.5-ci (birinci 
halda) maddələrində, 102.7-ci maddəsinin birinci cümləsində 
(birinci halda), 103.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci 
halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini aşağıdakı orqanlar həyata keçirirlər:”; 

“4.7-3. həmin Məcəllənin 13-cü maddəsində, 20.4-cü 
maddəsinin ikinci cümləsində, 24.1-ci maddəsində, 24.2-ci 
maddəsinin birinci cümləsində, 34.2-ci maddəsində, 34.4-cü 
maddəsinin birinci cümləsində, 35.1-ci maddəsinin birinci və 
üçüncü cümlələrində, 35.3-cü və 38-ci maddələrində, 40-
cı maddəsinin ikinci cümləsində, 41-ci maddəsində, 42.1-ci 
maddəsinin birinci cümləsində, 43.1-ci maddəsinin birinci 
cümləsində, 43.2-ci maddəsinin birinci cümləsində, 43.3-cü, 
44.1-ci, 44.3-cü, 47.4.5-ci (birinci halda), 47.4.6-cı (birinci halda), 
48.3.1-ci, 48.3.3-cü maddələrində, 48.3.5-ci maddəsinin ikinci 
cümləsində, 49.2.11-ci maddəsində, 66.3-cü maddəsinin ikinci 
cümləsində, 75.1-ci maddəsinin birinci cümləsində, 75.2-ci 
maddəsinin birinci cümləsində, 75.3-cü maddəsinin birinci 
cümləsində, 75.4-cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 
75.5-ci maddəsində, 75.7-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 
75.8-ci maddəsində, 75.9-cu maddəsində, 75.10-cu maddəsinin 
birinci cümləsində, 75.13-cü maddəsinin birinci cümləsində, 
75.14-cü maddəsinin birinci cümləsində, 76.1-ci, 76.2-ci 
maddələrində, 80.4-cü maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 
82.1-ci və 82.2-ci maddələrində, 84.1-ci maddəsinin birinci 
cümləsində, 84.2-ci maddəsinin birinci cümləsində, 86.1.1-ci 
maddəsində, 86.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 89.2-ci 
maddəsində, 90.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 90.3-cü 
və 94.3-cü maddələrində, 101.2-ci maddəsində (birinci hal-
da), 102.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (birinci halda), 
102.3-cü maddəsinin birinci və üçüncü cümlələrində, 102.4-cü 
maddəsində (birinci halda), 102.5-ci maddəsində (birinci halda), 
102.6-cı maddəsinin birinci cümləsində, 102.7-ci maddəsinin 
birinci cümləsində (birinci halda), 103.2-ci maddəsinin birinci 
cümləsində (birinci halda) “qurum” dedikdə Azərbaycan Respub-
likası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sərəncamına verilmiş 
torpaq sahəsində bu qurumun sərəncamında olduğu müddətdə 
həyata keçirilən tikinti niyyətlərinə münasibətdə həmin Agentlik 
nəzərdə tutulur;”;

3.3. 4.14-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül 
işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 4.15–4.18-ci 
bəndlər əlavə edilsin:

“4.15. həmin Məcəllənin 106-cı maddəsinin ikinci cümləsində 
(birinci halda) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi həyata keçirirlər;

4.16. həmin Məcəllənin 106-cı maddəsinin ikinci cümləsində 
“müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının işçiləri” dedikdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasın-
da, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində, 
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə 
Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyində işləyən dövlət qul-
luqçuları və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin işçiləri nəzərdə tutulur;

4.17. həmin Məcəllənin 106-cı maddəsinin ikinci cümləsində 
(ikinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqan-
larının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi 
(yalnız Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 
əsasən Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən (o cümlədən onun 
tərəfindən inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilərək baxıl-
ması üçün məhkəməyə göndərilən inzibati xətalar haqqında işlər 
üzrə tətbiq edilən cərimələrdən) və Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi həyata keçirirlər; 

4.18. həmin Məcəllənin 106-cı maddəsinin üçüncü 
cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini vəsaitlərin orqanlar arasında bölgüsü hissəsində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitlərdən istifadə 
qaydası hissəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində 
işləyən dövlət qulluqçularına münasibətdə) və Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti (Azərbaycan Respublikası 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət 
Dövlət Agentliyində işləyən dövlət qulluqçularına və Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
işçilərinə münasibətdə) həyata keçirirlər;”.

4. Müəyyən edilsin ki, “Azərbaycan Respublikası İqtisadiy-
yat Nazirliyinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, apa-
ratının və regional bölmələrinin işçilərinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli 446 nömrəli 
Fərmanının 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq, müvafiq vəsaitdən 
istifadənin vahid qaydası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti tərəfindən müəyyən edilənədək Azərbaycan Respub-
likası Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 106-cı maddəsinin 
üçüncü cümləsində nəzərdə tutulmuş vəsaitdən istifadə qayda-
sını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası ilə 
razılaşdırmaqla, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi müəyyən edir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsinin fəaliyyətinin  

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanın-
da Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma 
Baş İdarəsi haqqında Əsasnamə” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (bun-
dan sonra – Komitə) yanında Bakı Şəhər 
Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin 
tabeliyində olan Xüsusi Layihə-Smeta Bü-
rosunun və Şəhər Ərazisinin Tikinti-Plan-
laşdırma İdarəsinin əsasında Komitənin 
tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu  
Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi (bun-
dan sonra – Mərkəz) yaradılsın.

3. “Ərazi Tikinti-Planlaşdırma 
Mərkəzinin Nizamnaməsi” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

4. “Ərazi Tikinti-Planlaşdırma 
Mərkəzinin göstərdiyi ödənişli xidmətlərin 
siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

5. Mərkəzdə təsisçinin səlahiyyətlərinin 
həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə 
edilsin:

5.1. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə:

5.1.1. Mərkəzin nizamnaməsinin təsdiq 
edilməsi və nizamnamə fondunun miqdarı-
nın müəyyən edilməsi;

5.1.2. Mərkəzin yenidən təşkili və ləğv 
edilməsi;

5.2. Komitəyə: 
5.2.1. bu Fərmanın 5.1-ci bəndində 

qeyd edilənlər istisna olmaqla, “Publik 
hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 8.2-ci 
maddəsində publik hüquqi şəxsin 
təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş 
digər məsələlərin həlli.

5.3. Mərkəzin ilkin nizamnamə fondu 
1 000 000 (bir milyon) manat təşkil edir 
və dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
formalaşır.

6. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin Administrasiyası yaşayış 
sahələrinin Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq müvafiq 
torpaq sahəsinə bağlılığının təsbit edil-
diyi qüvvədə olan qanunlarda dəyişikliyi 
nəzərdə tutan qanun layihəsini bir ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin.

7. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

7.1. Mərkəz “Hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiy-
yatına alındığı gündən bir ay müddətində 
Komitənin Memarlıq və Şəhərsalma Baş 
İdarəsinin tabeliyində olan Xüsusi Layihə-
Smeta Bürosunun və Şəhər Ərazisinin 
Tikinti-Planlaşdırma İdarəsinin balansında-
kı əmlakın Mərkəzin balansına verilməsini 
təmin etsin;

7.2. bu Fərmanın 2-ci hissəsinə və 
7.1-ci bəndinə uyğun olaraq Mərkəzin 
balansına verilən dövlət əmlakının 
qiymətləndirilərək Mərkəzin nizamnamə 
fondunda nəzərə alınması üçün müvafiq 
təkliflərini iki ay müddətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

7.3. bu Fərmanın 4-cü hissəsi 
ilə təsdiq edilən siyahıda göstərilmiş 
xidmətlərə görə ödənilən xidmət haqqı 
məbləğlərini Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti ilə razılaşdırmaqla bir ay 
müddətində təsdiq etsin;

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

7.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə məlumat versin;

7.6. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

7.7. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

8. Müəyyən edilsin ki:
8.1. Azərbaycan Respublikasının 

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinə uyğun 
olaraq  tikintisinə icazə tələb olunan, lakin 
həmin Məcəllənin 89.1-ci maddəsində 
nəzərdə tutulan ekspertizasının keçirilməsi 
tələb olunmayan tikinti obyektlərinə 
münasibətdə, habelə Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin müəyyən etdiyi digər 
hallarda bu Fərmanın 4-cü hissəsində 
nəzərdə tutulan xidmətlərin göstərilməsinə 
görə xidmət haqqı ödənilmir;

8.2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Fərmanın 7.3-cü 
bəndinə uyğun olaraq xidmət haqqı 
müəyyən edənədək həmin xidmət haqqını 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 
razılaşdırmaqla Komitə müəyyən edir.

9. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haq-
qında Əsasnamənin, komitənin strukturu-
nun təsdiq edilməsi, aparatının işçilərinin 
say həddinin müəyyən edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2007-ci il 9 noyabr tarixli 647 nömrəli 

Fərmanında (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 
11, maddə 1095; 2009, № 12, maddə 
983; 2011, № 2, maddə 85; 2016, № 11, 
maddə 1831; 2017, № 1, maddə 39) aşa-
ğıdakı dəyişikliklər edilsin:

9.1. 3-cü hissədən “aparatının” 
sözü çıxarılsın və həmin hissədə “135” 
rəqəmləri “cəmi 220 ştat vahidi olmaqla, 
Komitənin aparatı üzrə 170 ştat vahidi, 
onun yanında Bakı Şəhər Memarlıq və 
Şəhərsalma Baş İdarəsi üzrə 50”  sözləri 
ilə əvəz edilsin.

9.2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

9.2.1.  1-ci hissə aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi (bun-
dan sonra – Komitə) şəhərsalma, ərazi 
planlaşdırılması, arxitektura və bununla 
bağlı layihələndirmə sahələrində (bundan 
sonra – müvafiq sahədə) dövlət siyasətini 
və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanıdır.”;

9.2.2.  aşağıdakı məzmunda 7.1-1-ci 
və 7.2-1-ci bəndlər əlavə edilsin:

“7.1-1. ərazi planlaşdırılması 
sənədlərinin hazırlanmasına və həmin 
sənədlərin tələblərinə əməl edilməsinə 
dövlət nəzarətini həyata keçirir;”;

“7.2-1. müvafiq sahədə normayaratma 
fəaliyyətini həyata keçirir;”;

9.2.3. 7.4-cü bənddən “dövlət 
şəhərsalma kadastrının aparılması üçün 
normativ-metodoloji təminatın yaradılma-
sını və bütövlükdə” sözləri çıxarılsın və 
həmin bəndə “respublika üzrə” sözlərindən 
sonra “qanunvericiliklə” sözü əlavə edilsin;

9.2.4.  7.5-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“7.5. bina, qurğu və komplekslərin me-
marlıq planlaşdırma həllərinin səviyyəsinin 
yüksəldilməsini təmin edir, onların 
şəhərsalma və tikinti normalarına uyğun 
işlənilməsinə nəzarəti həyata keçirir;”;

9.2.5.  8.1-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“8.1. müvafiq sahədə normayaratma 
fəaliyyətindən irəli gələn vəzifələri həyata 
keçirmək;”;

9.2.6.  8.9-cu və 8.10-cu bəndlər 
çıxarılsın;

9.2.7. aşağıdakı məzmunda 8.13-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“8.13-1. tikintisinə icazə verilən bina-
ların memarlıq planlaşdırma bölmələrində 
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş 
qaydada müvafiq əraziyə uyğun memarlıq 
üslubuna riayət edilməsinin təmin olunma-
sı üçün tədbirlər görmək;”;

9.2.8.  8.16-cı bənddən “dövlət 
şəhərsalma kadastrı xidmətinin təşkili üzrə 
müvafiq normativ-metodiki baza  yarat-
maq,” sözləri çıxarılsın;

9.2.9. aşağıdakı redaksiyada 8.20-1 – 
8.20-6-cı bəndlər əlavə edilsin:

“8.20-1. müəyyən edilmiş qayda-
da müfəssəl plan olmadığı və ya onun 
müddəti bitdiyi hallarda tikintiyə icazə 
verilməsi üçün tikinti layihəsinin onun 
həyata keçiriləcəyi ərazinin planlaş-
dırılması sənədlərinə (baş planlara 
və (və ya) ümumi planlara), habelə 
müfəssəl planın hazırlanması zamanı 
nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı sənədi təsdiq 
etmək;

8.20-2. yaşayış məntəqələri 
ərazilərinin və ya onların ərazi hissələrinin 
müfəssəl planlarını təsdiq etmək;

8.20-3. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin müəyyən etdiyi hallarda tikinti 
obyektlərinin tikintisinə və istismarına 
icazə vermək;

8.20-4. strukturuna daxil olan qu-
rum vasitəsilə və ya bilavasitə tikintisinə 
icazə tələb olunan tikinti layihələrinin 
şəhərsalmaya dair normativ sənədlərin 
tələblərinə uyğunluğuna dair rəy vermək;

8.20-5. tabeliyində olan qurum 
vasitəsilə yerli icra hakimiyyəti orqanları və 
bələdiyyələr tikinti məqsədləri üçün torpaq 
sahəsi ayırarkən (məlumatlandırma icraatı 
qaydasında yaşayış evlərinin tikintisi üçün 
ayrılan torpaq sahələri istisna olmaqla) 
həmin torpaq sahəsində həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulan tikinti niyyətinin müvafiq 
ərazinin şəhərsalma sənədlərinə (qüvvədə 
olan müfəssəl plana, belə plan olmadıq-
da və ya onun müddəti bitdikdə, tikintiyə 
icazə verilməsinin mümkünlüyünün 
Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma 
və Tikinti Məcəlləsinin 11-ci maddəsinə, o 
cümlədən ərazilərin zonalaşdırılması, ti-
kintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl 
qaydalara və yaşayış məntəqələrində 
yanaşı sahələrdə tikinti aparılmasının əsas 
şərtlərinə) uyğunluğuna dair rəy vermək;

8.20-6. müəyyən edilmiş ərazilərdə 
səyyar və əsaslı tikinti olmayan 
obyektlərin, o cümlədən əsaslı tikinti olma-
yan xırda pərakəndə ticarət obyektləri və 
komplekslərinin yerləşdirilməsi və quraş-
dırılmasının müvafiq ərazinin memarlıq 
üslubuna uyğunluğunun yoxlanılmasını 
təşkil etmək;”;

9.2.10.  8.27-ci bənd aşağıdakı redak-
siyada verilsin:

“8.27. dövlət sirrinin və məxfilik reji-
minin qorunması üçün qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş tədbirlər, habelə fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik 
tədbirləri görmək;”;

9.2.11.  9.1-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“9.1. müvafiq sahədə normayaratma 
fəaliyyətindən irəli gələn hüquqları həyata 
keçirmək;”;

9.2.12. 9.3-cü bəndə “baş memarların” 
sözlərindən sonra “, habelə digər memar-
ların” sözləri əlavə edilsin;

9.2.13.  9.10-cu bənd aşağıdakı redak-
siyada verilsin:

“9.10. zəruri məlumatların əldə 
edilməsi üçün müvafiq sahə üzrə dövlət və 
yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və 
hüquqi şəxslərə sorğu vermək və sorğu-
da qeyd olunan məlumatları (sənədləri) 
almaq;”; 

9.2.14. 13-cü bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“13. Komitə sədrinin birinci müavini 
və üç müavini vardır. Komitə sədrinin 
müavinlərini Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti vəzifəyə təyin və vəzifədən 
azad edir. Komitə sədrinin müavinləri 
sədrin onlara həvalə etdiyi vəzifələri yerinə 
yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət 
daşıyırlar.”;

9.2.15. 14.2-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“14.2. Komitənin aparatının struk-
tur bölmələrinin, strukturuna daxil olan 
qurumların (əsasnamələri Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
təsdiq edilən qurumları istisna olmaqla) və 
Şəhərsalma Şurasının əsasnamələrinin 
təsdiqi barədə, həmçinin bu Əsasnamənin 
17-1-ci bəndində Komitənin kollegiyasının 
səlahiyyətlərinə aid edilməmiş məsələlər 
barədə normativ hüquqi aktları qərarlar 
formasında qəbul edir;”;

9.2.16. aşağıdakı redaksiyada 14.2-1-
ci bənd əlavə edilsin:

“14.2-1. Komitənin strukturuna daxil 
olmayan tabeliyindəki digər qurumların 
(hüquqi şəxslərin, təşkilatların və sair) 
nizamnamələrini təsdiq edilmək üçün 
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qayda-
da təqdim edir;”;

9.2.17. 14.5-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“14.5. əmr və sərəncamlar formasında 
qeyri-normativ hüquqi aktlar qəbul edir və 
onların, habelə Komitədə qəbul edilmiş 
normativ hüquqi aktların icrasını təşkil edir, 
yoxlayır və buna nəzarəti həyata keçirir;”;

9.2.18.  aşağıdakı redaksiyada 17-1-ci 
bənd əlavə edilsin;

“17-1. Komitənin kollegiyası qərarlar 
formasında aşağıdakı normativ hüquqi 
aktları qəbul edir:

17-1.1. Komitə ilə  digər şəxslər 
(qurumlar) arasında münasibətləri 
tənzimləyən normativ hüquqi aktlar;

17-1.2. qəbul edilməsini Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin və ya 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin Komitəyə tapşırdığı konkret normativ 
hüquqi aktlar;

17-1.3. bir neçə dövlət orqanının 
fəaliyyətini tənzimləyən vahid (birgə) nor-
mativ hüquqi aktlar;

17-1.4. qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş hallarda müvafiq dövlət orqanları 
ilə razılaşdırılmalı olan normativ hüquqi 
aktlar;

17-1.5. Komitə sədrinin təşəbbüsü ilə 
Komitənin kollegiyasının müzakirəsinə 
çıxarılan bu Əsasnamənin 14.2-ci 
yarımbəndində nəzərdə tutulmuş normativ 
hüquqi aktlar;

17-1.6. bu Əsasnamənin 17-1.1 – 
17-1.5-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq 
Komitənin kollegiyasının qəbul etdiyi nor-
mativ hüquqi aktların ləğvi və ya onlarda 
dəyişiklik edilməsi.”;

9.2.19.  19-cu bənd çıxarılsın;
9.2.20.  20-ci bənddə “çatdıra bilərlər” 

sözləri “çatdırmaq hüquqları vardır” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

9.2.21.  21-ci bənddən “rəhbərləri” 
sözü çıxarılsın və həmin bənddə “edilə 
bilərlər” sözləri “edilirlər” sözü ilə əvəz 
edilsin;

9.2.22.  22-ci bəndin ikinci cümləsində 
“Şura haqqında Əsasnamə və onun” 
sözləri “Şuranın” sözü ilə əvəz edilsin;

9.2.23.  8.2-ci, 8.3-cü, 8.15-ci, 8.19-cu, 
8.20-ci, 8.24-cü, 8.29-cu, 9.8-ci və 9.15-ci 
bəndlərdən ismin müvafiq hallarında “öz 
səlahiyyəti daxilində” sözləri çıxarılsın.

10. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
Strukturu”nun mətni 1-ci hissə hesab 
edilsin və aşağıdakı məzmunda 2-ci hissə 
əlavə edilsin:

“2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanın-
da Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma 
Baş İdarəsi.”.

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

 İlham ƏLİYEV 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 
“Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının 2019-cu il 5 mart tarixli 1526-VQD nömrəli 
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 
Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara 
alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və 

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

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri 
həll etsin.

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

3. “Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun 
tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respub-
likasının Torpaq Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 4 

avqust tarixli 176 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 8, 
maddə 486; 2000, № 3 (I kitab), maddə 158; 2001, 
№ 12, maddə 755; 2003, № 10, maddə 546; 2004, 
№ 4, maddə 231; 2006, № 8, maddə 660; 2008, № 
3, maddə 174, № 8, maddə 714; 2009, № 7, maddə 
542; 2012, № 11, maddə 1080; 2014, № 10, maddə 
1217, № 12, maddə 1552; 2016, № 2 (II kitab), 
maddə 239; 2017, № 7, maddə 1320, № 12 (I kitab), 
maddə 2342) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1-ci bəndə “95-ci maddəsinin” sözlərindən 
əvvəl “56-cı maddəsinin 10-cu bəndinin bi-
rinci cümləsində (xidmət haqqının məbləğinə 
münasibətdə),” sözləri əlavə edilsin;

3.2. aşağıdakı məzmunda 2.1-1-ci bənd əlavə 
edilsin:

“2.1-1. həmin Məcəllənin 56-cı maddəsinin 10-cu 
bəndinin birinci (xidmət haqqının ödənildiyi hallara 
münasibətdə) və ikinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçi-
rir;”;

3.3. 2.6-cı bəndin sonunda nöqtə işarəsi 
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı 
məzmunda 2.7–2.9-cu bəndlər əlavə edilsin:

“2.7. həmin Məcəllənin 56-cı maddəsinin 10-cu 
bəndinin ikinci cümləsində “müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanlarının işçiləri” dedikdə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Administrasiyasında, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin İşlər İdarəsində, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində 
işləyən dövlət qulluqçuları və Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
işçiləri nəzərdə tutulur; 

2.8. həmin Məcəllənin 56-cı maddəsinin 10-cu 
bəndinin ikinci cümləsində (ikinci halda) nəzərdə 
tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin Administrasiyası və Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi həyata 
keçirirlər; 

2.9. həmin Məcəllənin 56-cı maddəsinin 10-
cu bəndinin üçüncü cümləsində nəzərdə tutulmuş 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
vəsaitlərin orqanlar arasında bölgüsü hissəsində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, vəsaitlərdən 
istifadə qaydası hissəsində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət 
qulluqçularına münasibətdə) və Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti (Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
işçilərinə münasibətdə) həyata keçirirlər.”.

4. Müəyyən edilsin ki, “Azərbaycan Respublika-
sı İqtisadiyyat Nazirliyinin maddi-texniki bazasının 
yaxşılaşdırılması, aparatının və regional bölmələrinin 
işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli 446 nömrəli 
Fərmanının 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq, müvafiq 
vəsaitdən istifadənin vahid qaydası Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən 
edilənədək Azərbaycan Respublikası Torpaq 
Məcəlləsinin 56-cı maddəsinin 10-cu bəndinin üçüncü 
cümləsində nəzərdə tutulmuş vəsaitlərdən istifadənin 
qaydasını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi müəyyən edir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 19 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
yanında Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi haqqında

Ə S A S N A M Ə
1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi (bundan sonra – Komitə) 
yanında Bakı Şəhər Memarlıq və 
Şəhərsalma Baş İdarəsi (bundan 
sonra – Baş İdarə) Bakı şəhərinin 
inzibati ərazisində tikinti obyektlərinin 
tikintisinə və istismarına icazə 
verən,  tikintiyə icazə üçün müraciət 
edilməzdən əvvəl aparılacaq tikinti-
nin icazə verilən parametrləri barədə 
müraciətlərə baxan, tikinti məqsədləri 
üçün torpaq sahəsi ayrılarkən 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan 
tikinti niyyətinin müvafiq ərazinin 
şəhərsalma sənədlərinə uyğunlu-
ğunu yoxlayan, səyyar və əsaslı 
tikinti olmayan obyektlərin, xırda 
pərakəndə ticarət obyektlərinin və 
komplekslərinin uyğunluğuna dair 
rəy verən, şəhərsalma kadastrının 
aparılmasını təmin edən, habelə bu 
Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş digər 
sahələrdə (bundan sonra – müvafiq 
sahə) fəaliyyət göstərən, statusu 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
yanında olan dövlət agentliklərinin və 
dövlət xidmətlərinin statusuna bərabər 
sayılan icra hakimiyyəti orqanıdır.

1.2. Baş İdarə öz fəaliyyətində 
Azərbaycan Respublikasının Kons-
titusiyasını, Azərbaycan Respub-
likasının qanunlarını, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərman 
və sərəncamlarını, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələri, Komitənin 
Əsasnaməsini, bu Əsasnaməni, 
Komitənin Kollegiyasının 
qərarlarını, Komitə sədrinin əmr və 
sərəncamlarını rəhbər tutur.

1.3. Baş İdarənin müstəqil balan-
sı, üzərində Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gerbinin təsviri, Komitənin və 
Baş İdarənin adı həkk olunmuş mö-
hürü, müvafiq ştampları və blankları, 
xəzinə və bank hesablarına vardır.

1.4. Baş İdarənin saxlanılması 
xərcləri və fəaliyyəti Komitənin təsdiq 
etdiyi xərc smetasına uyğun olaraq 
ayrılmış büdcə vəsaiti və qanunla 
nəzərdə tutulan digər mənbələr hesa-
bına maliyyələşdirilir.

1.5. Baş İdarə Bakı şəhərində 
yerləşir.

2. Baş İdarənin fəaliyyət 
istiqamətləri

2.1. Baş İdarənin fəaliyyət 
istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.1.1. müvafiq sahədə vahid 
dövlət siyasətinin formalaşmasında və 
həyata keçirilməsində iştirak etmək;

2.1.2. müvafiq sahənin inkişafını 
təmin etmək;

2.1.3. Baş İdarənin fəaliyyət 

istiqamətləri üzrə normativ hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
Komitəyə təkliflər vermək;

2.1.4. dövlət şəhərsalma 
nəzarətini həyata keçirmək.

3. Baş İdarənin vəzifələri
3.1. Bu Əsasnamə ilə müəyyən 

edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun 
olaraq, Baş İdarənin vəzifələri aşağı-
dakılardır:

3.1.1. dövlət proqramlarının 
həyata keçirilməsində iştirak etmək;

3.1.2. müvafiq sahə üzrə qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 
elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqində 
iştirak etmək;

3.1.3. məskunlaşma sistemi-
nin təhlükəli təbii proseslərdən 
və hadisələrdən mühafizəsi üçün 
tədbirlər hazırlanmasında iştirak 
etmək;

3.1.4. tikilməkdə və istismar-
da olan bina və qurğularda qəza 
vəziyyəti yarandığı hallarda onun 
səbəblərinin araşdırılması və bərpa 
işləri üçün tədbirlərin hazırlanmasında 
iştirak etmək;

3.1.5. müəyyən edilmiş qaydada 
şəhərsalma kadastrını  aparmaq;

3.1.6. şəhərsalma və tikin-
ti fəaliyyətinin vahid informasiya 
təminatı sisteminin işinin təmin 
edilməsində iştirak etmək;

3.1.7. müəyyən edilmiş qayda-
da respublika səviyyəsində dövlət 
şəhərsalma nəzarətinin Komitə 
tərəfindən həyata keçirilməsində 
iştirak etmək;

3.1.8. müvafiq sahədə Komitənin 
strukturuna daxil olan digər qu-
rumlara, yerli icra hakimiyyəti və 
özünüidarəetmə orqanlarına metodiki 
kömək göstərmək;

3.1.9. müvafiq sahənin inkişa-
fını kompleks təhlil etmək və onun 
davamlı inkişafını təmin etmək üçün 
təkliflər hazırlamaq;

3.1.10. müvafiq sahəyə ayrılan 
büdcə vəsaiti, kreditlərdən, qrant-
lardan və digər maliyyə vəsaitindən 
təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunma-
sını təmin etmək;

3.1.11. dövlət sirrinin və 
məxfilik rejiminin qorunması üçün 
qanunvericiliklə müəyyən edil-
miş tədbirlər, habelə fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik 
tədbirləri görmək;

3.1.12. öz fəaliyyəti haqqında 
əhalinin məlumatlandırılmasını, 
internet saytının yaradılmasını, malik 
olduğu və siyahısı qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan 
ictimai informasiyanın həmin saytda 
yerləşdirilməsini və bu informasiyanın 
daim yenilənməsini təmin etmək;

3.1.13. Baş İdarənin strukturunun 
və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində tədbirlər görmək;
3.1.14. Baş İdarənin fəaliyyəti ilə 

bağlı ərizə və şikayətlərə baxmaq 
və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada tədbirlər görmək;

3.1.15. səyyar və əsaslı tikinti 
olmayan obyektlərin, o cümlədən 
əsaslı tikinti olmayan xırda pərakəndə 
ticarət obyektləri və komplekslərinin 
yerləşdirilməsi və quraşdırılmasına 
rəy vermək;

3.1.16. tikinti obyektinin tikintisinə 
və istismarına icazə vermək, habelə 
bununla bağı Azərbaycan Res-
publikasının Şəhərsalma və Tikinti 
Məcəlləsinə uyğun olaraq hüquqi 
hərəkətləri yerinə yetirmək;

3.1.17. tikinti obyektlərinin 
sifarişçilərinin sorğuları əsasında 
tikintiyə icazə üçün müraciət 
etməzdən əvvəl tikinti aparmaq 
istədiyi ərazidə aparılacaq tikintinin 
icazə verilən parametrlərini (ərazinin 
tikinti əmsalı, ərazinin tikinti sıxlığı 
əmsalı, tikinti obyektlərinin hündürlüyü 
və s.) obyektin təyinatını göstərməklə 
təqdim etmək;

3.1.18. fəaliyyət istiqamətlərinə uy-
ğun olaraq, qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş digər vəzifələri yerinə 
yetirmək.

4. Baş İdarənin hüquqları
4.1. Öz vəzifələrini yerinə 

yetirmək üçün Baş İdarənin aşağıdakı 
hüquqları vardır:

4.1.1. müvafiq sahədə  normativ 
hüquqi aktların hazırlanması, onlar-
da dəyişiklik edilməsi, onların şərh 
edilməsi, qüvvəsinin dayandırılması 
və ya ləğv edilməsi ilə bağlı Komitəyə 
təkliflər vermək;

4.1.2. fəaliyyət istiqamətlərinə 
uyğun təhlillər və ümumiləşdirmələr 
aparmaq, analitik materiallar hazırla-
maq, müvafiq sahə üzrə tədqiqatlar 
aparmaq, təkliflər vermək;  

4.1.3. şəhərsalma ilə bağlı qa-
nunvericiliyin pozulması halları aşkar 
edildikdə müvafiq tədbirlər görmək;

4.1.4. Azərbaycan Res-
publikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələrə uyğun 
olaraq, beynəlxalq təşkilatlarla, 
xarici dövlətlərin müvafiq qurumları 
ilə əməkdaşlıq etmək və təcrübə 
mübadiləsi aparmaq;

4.1.5. dövlət və yerli 
özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və 
hüquqi şəxslərə müvafiq sahə üzrə 
zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə 
sorğu vermək və onlardan belə 
məlumatları (sənədləri) almaq; 

4.1.6. müvafiq sahədə 
mütəxəssislərin hazırlanması və 
ixtisasının artırılması üçün təkliflər 
vermək;

4.1.7. müstəqil ekspertləri və 
mütəxəssisləri qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada öz 
fəaliyyətinə cəlb etmək;

4.1.8. müvafiq sahənin elmi-texniki 
informasiya təminatını yaxşılaşdırmaq 
üçün bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş 
vəsait çərçivəsində qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada informasi-
ya şəbəkəsi, internet saytı yaratmaq, 
xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər 
buraxmaq və onlardan istifadə etmək.

5. Baş İdarənin fəaliyyətinin 
təşkili

5.1. Baş İdarənin fəaliyyətinə 
Komitənin sədri tərəfindən vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad edilən rəis 
rəhbərlik edir. Baş İdarənin rəisi Baş 
İdarəyə həvalə olunmuş vəzifələrin 
yerinə yetirilməsi və hüquqların 
həyata keçirilməsi üçün şəxsən 
məsuliyyət daşıyır.

5.2. Baş İdarənin Aparatının 
strukturunu və ştat cədvəlini, büdcə 
vəsaiti üzrə xərclər smetasını və 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
digər mənbələr üzrə gəlirlər və xərclər 
smetasını Komitə təsdiq edir.

5.3. Baş İdarə rəisinin Komitənin 
sədri tərəfindən vəzifəyə təyin və 
vəzifədən azad edilən birinci müa-
vini və bir müavini vardır. Baş İdarə 
rəisinin birinci müavini vəzifəsinə görə 
Bakı şəhərinin baş memarıdır.

5.4. Baş İdarə rəisinin müavinləri 
Baş İdarə rəisinin onlara həvalə etdiyi 
vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün 
şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

5.5. Baş İdarənin rəisi:
5.5.1. Baş İdarənin fəaliyyətini 

təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
5.5.2. səlahiyyətləri daxilində Baş 

İdarə Aparatının fəaliyyətinə dair 
əmrlər, sərəncamlar və göstərişlər 
verir;

5.5.3. müəyyən edilmiş struktur, 
əməkhaqqı fondu və işçilərin say 
həddi daxilində Baş İdarə Aparatı-
nın ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə 
təxsisatı daxilində onun xərclər sme-
tasını təsdiq olunmaq üçün Komitəyə 
təqdim edir;

5.5.4. Baş İdarə Aparatının 
işçilərini (struktur bölmələrinin 
rəhbərlərini və onların müavinlərini 
Komitə ilə razılaşdırmaqla) vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad edir, onlar 
barəsində həvəsləndirmə və intizam 
tənbehi tədbirləri görür;

5.5.5. Baş İdarədə qəbul edilmiş 
aktların icrasını təşkil edir, yoxlayır və 
buna nəzarəti həyata keçirir;

5.5.6. Baş İdarənin vəzifəli 
şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan 
qərarlarını ləğv edir;

5.5.7. Baş İdarəni təmsil edir;
5.5.8. Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə müvafiq olaraq digər 
səlahiyyətləri həyata keçirir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 101                 Bakı şəhəri, 15 mart 2019-cu il
“Cəzaçəkmə müəssisələri nəzdində 

fəaliyyət göstərən peşə təhsili 
müəssisələrində və xüsusi peşə təhsili 
müəssisələrində tətbiq edilən dövlət peşə 
təhsili standartları”nın təsdiq edilməsi haq-
qında

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 
1071-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 18 iyun tarixli 140 nömrəli Fərmanının 1.1.5-ci 

yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

“Cəzaçəkmə müəssisələri nəzdində 
fəaliyyət göstərən peşə təhsili müəssisələrində 
və xüsusi peşə təhsili müəssisələrində tətbiq 
edilən dövlət peşə təhsili standartları” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 102                 Bakı şəhəri, 15 mart 2019-cu il
“Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul 

Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1071-VQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 
iyun tarixli 140 nömrəli Fərmanının 1.1.3-cü 

yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

“Peşə təhsili müəssisələrinə qəbul Qaydası” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 103             Bakı şəhəri, 15 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Rezidentura təhsilinin məzmunu 
və təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 18 mart tarixli 50 
nömrəli və “Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmala-
rın) Təsnifatı”nın, “Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı aparılan ixtisasların 
Təsnifatı”nın və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədən düşmüş 
bəzi qərarlarının Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 14 iyun tarixli 95 
nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2009-cu il 5 sentyabr tarixli 156 nömrəli 
Fərmanına əsasən, Azərbaycan Respub-
likası Səhiyyə Nazirliyinin təklifini nəzərə 
alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 18 mart tarixli 50 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 3, 
maddə 261; 2011, № 9, maddə 858; 2013, 
№ 3, maddə 335, № 10, maddə 1229, 
№ 11, maddə 1464; 2016, № 12, maddə 
2239; 2017, № 4, maddə 641; 2018, № 11, 
maddə 2428) ilə təsdiq edilmiş “Rezidentura 
təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”nın 
Əlavəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. “060913” sətrində “2” rəqəmi “3” 
rəqəmi ilə əvəz edilsin;

1.2. “060915” sətrində “Terapiya” sözü 
“Daxili xəstəliklər” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. “060921” sətri ləğv edilsin;
1.4. “060922” sətrində “Allerqologiya” 

sözü “Allerqologiya və immunologiya” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. “060933” sətri ləğv edilsin;
1.6. “060937” sətrində “Mikrobiologiya” 

sözü “Tibbi mikrobiologiya” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.7. “060939” sətrində “Genetika” sözü 
“Tibbi genetika” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8. “060940” sətrindən sonra  aşağıdakı 
məzmunda sətirlər əlavə edilsin:
060941 Ailə təbabəti 2 il
060942 Nüvə təbabəti 4 il
060943 Endodontiya 3 il
060944 Parodontologiya 3 il
060945 Restorativ stomatologiya 3 il
060946 Ortopedik stomatologiya 3 il
060947 Uşaq stomatologiyası 3 il
060948 Ortodontiya 3 il
060949 Uşaq və yeniyetmə psixiatriyası 3 il
060950 Neonatologiya 4 il
060951 Uşaq endokrinologiyası 4 il
060952 Uşaq kardiologiyası 4 il
060953 Uşaq nefrologiyası 4 il
060954 Uşaq nevrologiyası 4 il
060955 Uşaq qastroenterologiyası 4 il
060956 Uşaq urologiyası 5 il
060957 Uşaq yoluxucu xəstəlikləri 4 il

060958 Uşaq ürək-damar cərrahiyyəsi 5 il
 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 14 iyun tarixli 95 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 6, 
maddə 568; 2012, № 4, maddə 388, № 5, 
maddə 492; 2013, № 3, maddə 331, № 
8, maddə 1003; 2015, № 6, maddə 787; 
2016, № 3, maddə 620; 2017, № 2, maddə 
289, № 3, maddə 492, № 9, maddə 1735; 
2018, № 2, maddə 359) ilə təsdiq edilmiş 
“Rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı 
aparılan ixtisasların Təsnifatı”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. “060915” sətrində “Terapiya” sözü 
“Daxili xəstəliklər” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. “060921” sətri ləğv edilsin;
2.3. “060922” sətrində “Allerqologiya” 

sözü “Allerqologiya və immunologiya” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. “060933” sətri ləğv edilsin;
2.5. “060937” sətrində “Mikrobiologiya” 

sözü “Tibbi mikrobiologiya” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.6. “060939” sətrində “Genetika” sözü 
“Tibbi genetika” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. “060940” sətrindən sonra aşağıdakı 
məzmunda sətirlər əlavə edilsin:
060941 Ailə təbabəti
060942 Nüvə təbabəti
060943 Endodontiya
060944 Parodontologiya
060945 Restorativ stomatologiya
060946 Ortopedik stomatologiya
060947 Uşaq stomatologiyası
060948 Ortodontiya
060949 Uşaq və yeniyetmə psixiatriyası
060950 Neonatologiya
060951 Uşaq endokrinologiyası
060952 Uşaq kardiologiyası
060953 Uşaq nefrologiyası
060954 Uşaq nevrologiyası
060955 Uşaq qastroenterologiyası
060956 Uşaq urologiyası
060957 Uşaq yoluxucu xəstəlikləri
060958 Uşaq ürək-damar cərrahiyyəsi

3. Bu Qərar 2019-cu il 15 sentyabr 
tarixindən qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 104                               Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

2019-cu il üçün “Balıq və digər su 
bioresurslarının ovunun ümumi yol 
verilən miqdarı (kvota)”nın və “Balıq 
və digər su bioresurslarının ovu üçün 
kvotaların ov növləri üzrə bölgüsü”nün 
təsdiq edilməsi haqqında

“Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2014-cü il 27 iyun tarixli 1015-IVQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2014-cü il 11 avqust tarixli 243 nömrəli 
Fərmanının 3.2-ci bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti QƏRARA ALIR:

1. “Balıq və digər su bioresurslarının 
ovunun ümumi yol verilən miqdarı (kvota)” 
təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Balıq və digər su bioresurslarının 

ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə bölgü-
sü” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. Azərbaycan Respublikasının Eko-
logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi balıq və 
digər su bioresurslarının səmərəli istifadə 
edilməsinə, artırılmasına və mühafizəsinə 
nəzarəti həyata keçirsin və 2019-cu il üçün 
təsdiq edilmiş balıq və digər su bioresurs-
larının ovu üçün kvotaların ov növləri üzrə 
mənimsənilməsi barədə məlumatı cari 
ilin sonunda Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

4. Bu Qərarın icrasına nəzarət 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
bineti Aparatının regionların inkişafı, 
kənd təsərrüfatı və ekologiya məsələləri 
şöbəsinə həvalə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.



Əli HƏSƏNOV: Bob Woodwardın "Fear: 
Trump in the White House" kitabında 

yayılan məlumat yalan və saxtadır
Prezident İlham Əliyevin guya Prezident Donald Trampa yanlış 

məlumat verməsi barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur
 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi 

məsələlər üzrə köməkçisi  Əli Həsənov Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin 2017-ci ildə ABŞ-a səfəri zamanı Prezident Donald 
Trampa yanlış məlumat verməsi barədə irəli sürülən iddialarla bağlı 
AZƏRTAC-a açıqlama verib. 

Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci ildə 
ABŞ-a səfəri zamanı Prezident Donald 
Trampa yanlış məlumat verməsi barədə 
"The Washington Post" qəzetində 
çalışan jurnalist Bob Woodwardın "Fear: 
Trump in the White House" kitabında 
əks olunmuş iddialar tam yalan və 
saxtadır. Prezident İlham Əliyev və 
Prezident Donald Tramp arasında cəmi 
bir dəfə - ABŞ-da keçirilmiş son prezi-
dent seçkilərindən dərhal sonra telefon 
danışığı olub, söhbət zamanı iki dövlət 
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin möv-
cud vəziyyəti və inkişaf perspektivi ilə 
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

Prezidentin köməkçisi deyib ki, 2017-
ci ilin sentyabrında BMT Baş Assamb-
leyasının 72-ci sessiyasının açılışında 

iştirak etmək üçün ABŞ-a səfəri zamanı 
Prezident İlham Əliyevin ABŞ-ın dövlət 
başçısı ilə görüşü protokol xarakteri 
daşıyıb, həmin zaman heç bir söhbət 
olmayıb, yalnız foto-video çəkiliş həyata 
keçirilib. Buna görə də kitabda həmin 
görüşdə Azərbaycan Prezidentinin 
cənab Donald Trampa guya Çin Xalq 

Respublikasının Əfqanıstanda iqtisadi 
fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı məlumat 
verməsi barədə irəli sürülən iddia “fake” 
informasiyadır və müəllifin fantaziyasın-
dan başqa bir şey deyil. 

Əli Həsənov bildirib ki, ümumiyyətlə, 
Azərbaycan xarici siyasət məsələlərində 
yalnız öz milli maraqlarını rəhbər tutur 
və heç vaxt başqa ölkələr arasında 
siyasi, iqtisadi, humanitar və digər 
əlaqələrə müdaxilə etmir. Görünür, 
xaricdəki anti-Azərbaycan dairələr indi 
də davamlı şəkildə Azərbaycana qarşı 
“qara piar” kampaniyası aparan və 
“fake” xəbərlər üzrə ixtisaslaşmış “The 
Washington Post” nəşrinin əməkdaşı 
vasitəsilə ölkəmizin beynəlxalq imicini 
ləkələməyə, onun Çin Xalq Respublikası 
və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə inkişaf 
edən əlaqələrinə xələl gətirməyə cəhd 
göstərirlər. Əminliklə deyə bilərik ki, belə 
çirkin əməllərin müəllifləri heç vaxt öz 
məqsədlərinə nail ola və Azərbaycanla 
tərəfdaşları arasında əlaqələrə zərbə 
vura bilməyəcəklər.

Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi Novruz bayramı 
münasibətilə müharibə və əmək əlilləri üçün pansionatda olub

 � Martın 19-da Yeni 
Azərbaycan Partiyasının (YAP) 
rəhbərliyi Novruz bayramı 
münasibətilə Bakının Bilgəh 
qəsəbəsində yerləşən müharibə 
və əmək əlilləri üçün pansionatda 
olub.  

Baş nazirin müavini, YAP sədrinin 
müavini-icra katibi Əli Əhmədov pan-
sionatın sakinlərini Novruz bayramı 
münasibətilə təbrik edib. O bildirib ki, 
bu gün Azərbaycanda uğurlu sosial 
siyasət aparılır. Bu siyasətin nəticəsi 
olaraq, ölkədə dinamik iqtisadi inkişaf 
prosesləri vətəndaşların rifah halının 
yaxşılaşdırılması istiqamətində mü-
hüm irəliləyişlərin əldə olunması ilə 
nəticələnir. Dövlətimizin başçısının im-
zaladığı fərman və sərəncamlar əhalinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində 
inqilabi addımlardır. Eyni zamanda, 
dövlət himayəsində yaşayan tənha 
ahıl insanların normal yaşayış şəraiti, 
onların etibarlı sosial müdafiəsi təmin 
olunur. Əli Əhmədov yaşlı nəslə, 

ahıllara diqqət və qayğı göstərilməsi 
işlərində YAP-ın da fəal iştirak etdiyini, 
partiyanın nümayəndələrinin tez-tez bu 
müəssisədə görüşlər keçirdiyini və bura-
da yaşayanlara öz dəstəyini göstərdiyini 
vurğulayıb. 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev bildirib ki, Pre-
zident İlham Əliyevin uğurlu sosial 
siyasəti bütün həssas qruplar kimi, 
tənha ahıl vətəndaşların da rifah 
halının yaxşılaşdırılması tədbirlərinin 
güclənməsinə səbəb olub. Dövlətimizin 
başçısı tərəfindən imzalanan fərman və 
sərəncamların həssas qruplara dövlət 

qayğısının əhəmiyyətli şəkildə artma-
sına imkan verdiyini vurğulayan nazir 
bildirib ki, eyni zamanda, pensiyaçıların 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
pensiya təminatının yaxşılaşdırılması, 
pensiyaların ciddi şəkildə artırılması 
istiqamətində əhəmiyyətli addımlar 
atılıb. Həyata keçirilən bu mühüm sosial 
müdafiə tədbirləri vətəndaşlarımızın 
Novruz bayramını daha nikbin duyğular-
la qarşılamasına səbəb olub.

Müəssisənin sakinləri onlara 
göstərilən yüksək qayğıya, sosial 

müdafiə tədbirlərinin, pensiyaçıların 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün 
atılan mühüm addımlara, eyni zamanda, 
dövlətin himayəsində yaşayan ahıl in-
sanlar üçün yaradılan şəraitə görə Pre-
zident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını 
ifadə ediblər.

YAP icra katibinin müavinləri - Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Mübariz Qurbanlı və Milli Məclisin 
ictimai birliklər və dini qurumlar 
komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov 
görüşdə iştirak ediblər.

Tədbir bədii hissə ilə davam edib.

AZƏRTAC

Berlində keçirilən görüşlərdə Azərbaycan-Almaniya 
əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb

 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 
xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 
Almaniyaya səfəri çərçivəsində Federal Kanslerin xarici və 
təhlükəsizlik siyasəti üzrə müşaviri Yan Heker, Federal Prezident 
Administrasiyasının Xarici Siyasət İdarəsinin rəisi Tomas Baqqer və 
Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə 
müvəkkili, səfir Mixael Zibert ilə görüşlər keçirib. 

Hikmət Hacıyev, eyni zamanda, 
Almaniyanın xarici siyasət üzrə aka-
demik dairələri ilə keçirilən dəyirmi 
masada iştirak edib, həmçinin Bun-
destaqın nəzdindəki Alman Parlament 
Cəmiyyətində Xocalı soyqırımının ildö-
nümü ilə bağlı təşkil olunan 7-ci “Cənubi 
Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik. 
Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının 
perspektivləri” simpoziumuna qatılıb. 

Görüşlərdə Azərbaycanın xarici 
siyasəti, Almaniya və Avropa İttifaqı ilə 
münasibətləri, regional məsələlər, o 
cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi barədə geniş 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

Prezident Administrasiyasının 
rəsmisi ölkəmizin mürəkkəb geosiyasi 
regionda yerləşməsinə baxmayaraq, 
müstəqil və milli maraqlara söykənən 
siyasət yürütdüyünü, işğalçı Ermənistan 
istisna olmaqla, öz qonşuları ilə mehri-
ban qonşuluq münasibətləri yaratdığını, 
regionda beynəlxalq əməkdaşlığın 
əsasını qoyduğunu vurğulayıb. O, 
ölkəmizin Avropa İttifaqının enerji 
təhlükəsizliyində rolu, həyata ke-
çirdiyi nəhəng regional layihələr, o 

cümlədən Cənub Qaz Dəhlizinin icrası, 
Şimal-Cənub və Qərb-Şərq nəqliyyat 
dəhlizlərinin inkişafına xidmət edən 
layihələr, eləcə də bu layihələrin 
və Azərbaycanın çoxvektorlu xarici 
siyasətinin regionda sülh, sabitlik, inkişaf 
və əməkdaşlığa verdiyi töhfələr barədə 
məlumat verib. Şöbə müdiri, həmçinin 
Ermənistanın hərbi təcavüzünün 
nəticələri, münaqişənin sülh yolu ilə həlli 
prosesinin gedişi, eləcə də Ermənistanın 

yeni rəhbərliyindən olan gözləntilərimizi 
həmsöhbətlərinin diqqətinə çatdırıb. 

Görüşlərdə Azərbaycan və Almani-
ya arasında müxtəlif sahələrdə qarşı-
lıqlı maraqlara söykənən konstruktiv 
əməkdaşlıq məsələləri, Almaniyanın 
Federal Kansleri Angela Merkelin 
ötən ilin avqustunda Azərbaycana 
səfərinin ikitərəfli münasibətlərdə 
yaratdığı yeni dinamika, rəsmi Berli-
nin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə dair tutduğu 
ədalətli mövqe və münaqişənin həlli 
prosesinə dəstək imkanları, eləcə də 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha 
da genişləndirilməsi üçün potensial 
imkanlar barədə ətraflı söhbət aparılıb. 
Almaniya rəsmiləri Azərbaycanı Alma-
niyanın regiondakı etibarlı tərəfdaşı, o 
cümlədən əsas iqtisadi tərəfdaşı adlan-
dırıb, ölkəmizdə hökm sürən multikultu-
ralizm və dini tolerantlıq mühitini yüksək 
qiymətləndirib, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata 

keçirilən islahatları alqışlayıblar.
Hikmət Hacıyevin Berlində keçirdiyi 

görüşlərdə Azərbaycanın Almaniyada-
kı səfiri Ramin Həsənov və səfirliyin 
əməkdaşı Vüqar Qafarov da iştirak 
ediblər.

Vüqar SEYİDOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Berlin 

Bundestaqda Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının 
perspektivləri ilə bağlı növbəti simpozium keçirilib

 � Almaniya Bundestaqının nəzdindəki Alman Parlament 
Cəmiyyətində 7-ci “Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik. 
Almaniya-Azərbaycan əməkdaşlığının perspektivləri” simpoziumu 
keçirilib. Ənənəvi olaraq hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ilə 
bağlı keçirilən simpozium Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi, 
Alman-Azərbaycan Forumu, Almaniya Atlantik Cəmiyyətinin birgə 
təşkilatçılığı və SOCAR-ın Almaniya nümayəndəliyinin dəstəyi ilə 
baş tutub.

Simpoziumu giriş sözü ilə Alman-
Azərbaycanın Forumunun sədri, keçmiş 
dövlət kaktibi Hans-Eberhard Şlayer 
açıb. 

Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri 
Ramin Həsənov tədbirdə çıxış edərək 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi 
təcavüzü və Xocalı soyqırımı haqqında 
ətraflı məlumat verib. Səfir Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nəticələrini, sülh prosesi-
nin gedişini, Ermənistanın sülh danı-
şıqlarında nümayiş etdirdiyi qeyri-kons-
truktiv mövqeyi diqqətə çatdırıb, eləcə 
də Almaniyanın Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə verdiyi dəstəyi alqışlayıb və 
bu ölkəni münaqişənin həllinə daha fəal 
surətdə töhfə verməyə çağırıb. 

Azərbaycan-Almaniya 
münasibətlərinə toxunan səfir bu 
əlaqələrin tarixi və cari vəziyyəti 
barədə məlumat verib, Almaniyanın 
Federal Kansleri Angela Merkelin ötən 
ilin avqustunda ölkəmizə səfərinin 
münasibətlərə yeni dinamika verdiyini 
vurğulayıb. Azərbaycanın Almaniya-
nın regiondakı əsas iqtisadi tərəfdaşı 
olduğunu qeyd edən səfir Almaniya 
Kanslerinin səfəri zamanı onun və 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
iştirakı ilə iş adamları ilə keçirilən 
görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi 
əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə 
dair konkret ideya və layihələrin irəli 
sürüldüyünü bildirib. 

Sonra Almaniya Bundestaqının Xris-
tian-Demokrat/Xristian-Sosialist İttifaqı 
(CDU/CSU) fraksiyasının xarici siyasət 
məsələləri üzrə sədr müavini Yohan 
Vadeful çıxış edib. O, Almaniya Kansle-
rinin Azərbaycana səfərinin nəticələrini 
təhlil edib, iki ölkə arasında yaxşı 
münasibətlərin olduğunu qeyd edib, 
Azərbaycanı etibarlı enerji tərəfdaşı ad-
landırıb. Münaqişə mövzusuna toxunan 
alman deputat Azərbaycan torpaqları-
nın Ermənistan tərəfindən beynəlxalq 
hüquqa zidd olaraq işğal edildiyini 
vurğulayıb. O, həmçinin ölkəmizin 
nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində 
yerləşdiyini və bu mövqedən istifadə 
edərək beynəlxalq nəqliyyat layihələrinin 
reallaşması üçün fəal əməkdaşlıq etdiyi-
ni qeyd edib.

Tədbirdə çıxış edən Almaniyanın 
Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, 
Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə müvəkkili, 
səfir Mixael Zibert simpozium iştirak-
çılarını Almaniya hökuməti adından 
salamlayıb. Xocalı faciəsinin günahsız 
qurbanlarını qeyd edən alman diplo-
mat münaqişənin həllinin eyni zaman-
da Xocalı qurbanları qarşısında bir 
məsuliyyət olduğunu və Almaniyanın 
ATƏT-in Minsk Qrupunun üzvü ola-
raq danışıqlar prosesini dəstəklədiyini 
bildirib. O, münaqişəni regionun inkişafı 
üçün maneə adlandırıb və onun həllinin 
gətirəcəyi iqtisadi üstünlüklərə toxu-
nub. M.Zibert, həmçinin Azərbaycan-
Almaniya münasibətləri barədə danı-
şıb, müxtəlif sahələrdə olan dinamik 
əlaqələri vurğulayıb. O, Azərbaycanın 
müsəlman Şərqində ilk dünyəvi dövlət 
qurduğunu və ölkəmizin dünyada qadın-
lara seçki hüququ verən ilk dövlətlərdən 
biri olduğunu qeyd edib. 

Daha sonra tədbir Alman-
Azərbaycan Forumunun sədr müa-
vini, Bundestaqın keçmiş deputatı 
Helqa Daubun aparıcılıq etdiyi panel 
müzakirələrlə davam edib. 

Almaniyanın İqtisadiyyat və Enerji 
Nazirliyinin dövlət katibi Tomas Barays 
iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə 
intensiv dialoq aparıldığını alqışlayıb. 
Alman şirkətlərinin Azərbaycandakı 
fəaliyyətinin XIX əsrə gedib çıxan tarixi 
barədə məlumat verən dövlət katibi 
Azərbaycan və Almaniya arasındakı 
tərəfdaşlığın ildən-ildə inkişaf etdiyini 
diqqətə çatdırıb. Tomas Barays Alma-
niya Kanslerinin Azərbaycana səfəri 
zamanı müzakirə edilmiş mövzular, 
ölkələrimiz arasında enerji, iqtisadi, 
təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlıq 
məsələləri barədə məlumat verib. O, 
Azərbaycanda investisiya mühitinin 
getdikcə daha yaxşı olduğunu diqqətə 
çatdırıb və ölkənin Dünya Bankının 
sonuncu “Doing Business” hesabatında 
32 pillə irəliləməsini vurğulayıb.

Bundestaqın Sosial-Demokrat-
lar Partiyasının (SPD) xarici siyasət 
üzrə sözçüsü Nils Şmit seçildiyi Ba-
den-Vürtemberq federal torpağının 
Azərbaycanla 200 illik tarixə söykənən 
əlaqələri barədə məlumat verib. O, 
Azərbaycanın Avropa İttifaqı və NATO 
ilə əməkdaşlığı, iqtisadi əməkdaşlıq 
strategiyasına töhfələrini yüksək 
qiymətləndirib. Eləcə də ölkəsinin 
Azərbaycanla həm ikitərəfli, həm də 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
əməkdaşlıq etdiyini qeyd edib. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti Administrasiyasının xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 
Hacıyev Azərbaycanın müstəqillik tarixi, 
son 25 ildə əldə olunmuş nailiyyətlər 
və keçilmiş uzun inkişaf yolu barədə 
məlumat verib. O, əraziləri işğal olun-
muş, bir milyon qaçqın və məcburi 
köçkünü olan gənc dövlətdə aparılmış 
ağıllı siyasətin nəticəsində qısa müddət 
ərzində yoxsulluğun 50 faizdən 4 faizə 
endirildiyini, savadlılıq səviyyəsinin 100 
faizə çatdırıldığını, əhalinin 80 faizdən 
artığının internetə sərbəst çıxışının 
təmin edildiyini, maliyyə resurslarında 
şəffaf idarəetmənin tətbiq olunduğu-
nu, “ASAN xidmət” vasitəsilə səmərəli 
sosial xidmətlər göstərildiyini, ölkəmizdə 
multikulturalizm və dini tolerantlıq 
mühitinin hökm sürdüyünü diqqətə 
çatdırıb. Hikmət Hacıyev Azərbaycanın 
həyata keçirdiyi beynəlxalq layihələrin 
Azərbaycan və digər ölkələrin iqtisadi və 

sosial həyatına, regional əməkdaşlığa, 
iştirakçı dövlətlər arasında siyasi 
dialoqa, eləcə də Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə verdiyi töhfələri qeyd 
edib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları-
na toxunan şöbə müdiri münaqişənin 
yalnız mərhələli şəkildə həll edilməsinin 
mümkün olduğunu və ilkin mərhələdə 

Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad 
olunmasının və doğma yurdlarından 
qovulmuş azərbaycanlıların öz torpaqla-
rına qayıtmasının zəruri olduğunu qeyd 
edib. O, Ermənistanın bu münaqişə ilə 
özünü regionda təcrid vəziyyətinə sal-
dığını və regional layihələrdən kənarda 
qaldığını diqqətə çatdırıb. 

Nüfuzlu alman jurnalist Rixard Kiss-
ler özünün işğal altında olan torpaq-
larımıza, o cümlədən Xocalı şəhərinə 
səfərindən danışıb, həmin ərazilərdə 
dağıntı və səfalətin hökm sürdüyü-
nü diqqətə çatdırıb. Kissler Xocalı 
hadisələri zamanı dinc azərbaycanlı 
əhalinin erməni silahlı qüvvələri 
tərəfindən pusquya salınaraq atəş altına 
alınması, Azərbaycanın mədəni və dini 
abidələrinin, o cümlədən məscidlərin vi-
ran edilməsi barədə məlumat verib. Jur-
nalist, həmçinin Ermənistanın yeni baş 
nazirinin verdiyi populist bəyanatların 
münaqişənin həlli prosesinə nikbinliklə 
yanaşmaq üçün yer qoymadığını qeyd 
edib. 

Boxum Rur Universitetinin 
beynəlxalq hüquq üzrə professoru Yo-
axim Hayntse Ermənistanın işğal etdiyi 
ərazilərdə həyata keçirdiyi qanunsuz 
fəaliyyətə hüquqi qiymət verib. O, işğal 
olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə və 
əhalinin köçürülməsi yolu ilə demoq-
rafik vəziyyətin dəyişdirilməsi, eləcə 
də həmin ərazilərinin təbii sərvətlərinin 
istismar edilməsinin mövcud beynəlxalq 
hüquq normalarına görə cinayət hesab 
olunduğunu diqqətə çatdırıb. Alman 
alim Azərbaycanın kosmosdakı peykləri 
vasitəsilə sözügedən qanunsuz əməlləri 
izləmək iqtidarında olduğunu bildirib. 

Tədbirdə yekun nitq söyləyən 
Azərbaycanın fəxri konsulu, keçmiş 
dövlət katibi Otto Hauzer Azərbaycan və 
Almaniya arasında cari əməkdaşlıq im-
kanlarından və perspektivlərdən danışıb.

Tədbirdə Bundestaqın deputatları, 
Milli Məclisin Azərbaycan-Almaniya 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun rəhbəri Xanlar Fətiyev, Al-
maniyanın Xarici İşlər Nazirliyi və digər 
hökumət qurumlarının nümayəndələri, 
siyasi, elmi və mədəni dairələrin, 
KİV-lərin, Almaniyada akkreditə olun-
muş diplomatik nümayəndəliklərin, 
Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və 
Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin 
əməkdaşları iştirak ediblər.

Vüqar SEYİDOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Berlin 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 105           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-
cü il 24 may tarixli 75 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nda 
dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu 
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, dövlət 
büdcəsinin tərtibi prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü 
il 24 may tarixli 75 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 5, maddə 391; 2005, 
№ 4, maddə 377, № 6, maddə 548; 2007, № 2, maddələr 
197, 201; 2008, № 2, maddə 105, № 9, maddə 862; 2009, 

№ 11, maddə 936; 2012, № 1, maddə 44; 2014, № 2, maddə 
201; 2016, № 5, maddə 955, № 9, maddə 1596; 2017, № 
6, maddə 1237, № 10, maddə 1934, № 11, maddələr 2153, 
2159; 2018, № 4, maddə 782, № 10, maddə 2181, № 12 
(II kitab), maddə 2750) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin 
tərtibi və icrası Qaydaları”na aşağıdakı məzmunda 3.7-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“3.7-1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
cari ilin sentyabr ayının 25-dən gec olmayaraq növbəti il 
üçün proqnozlaşdırılan büdcə xərclərinin iqtisadi və inzibati 
təsnifatlar üzrə bölgüsü barədə bu Qaydaların əlavəsi ilə 
müəyyən edilmiş forma üzrə məlumatı Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə təqdim edir.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

20 mart 2019-cu il, çərşənbə6



Filip Qotye: Azərbaycanın Birinci  
vitse-prezidentinin Fransa səfəri ikitərəfli 

əlaqələrin inkişafına mühüm töhfələr verəcək 
 � Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 

Fransa səfəri iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq 
imkanlarının, eləcə də ikitərəfli münasibətlərin inkişafı və 
möhkəmlənməsi perspektivlərinin mövcudluğunu bir daha 
xatırlatdı. Bu səfər çərçivəsində çox mühüm sazişlər – “Thales” 
şirkəti və Bakı Metropoliteni, Mərkəzi Bank və Rotschild & Cie 
bankı, eləcə də Azərbaycan Respublikası ilə Fransa İnkişaf 
Agentliyi (AFD) arasında sazişlər imzalandı. Çox şadıq ki, “MEDEF 
İnternational” ilə sıx əlaqələri olan Fransa İnkişaf Agentliyi (AFD) 
Azərbaycanla işləyəcək. 

Bu fikirləri “MEDEF İnternational”ın 
baş direktoru Filip Qotye müsahibəsində 
söyləyib. Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyevanın Fransa 
səfərinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayan 
F.Qotye 2019-cu ilin ikitərəfli əlaqələrin 
inkişafı baxımından zəngin il olacağın-
dan xəbər verdiyini bildirib.

“Azərbaycanla sıx və zəngin 
əlaqələr qurulmasını arzulayırıq. Ümid 
edirik ki, tezliklə Fransa tərəfindən 
Azərbaycana yüksək səviyyəli səfərlər 
reallaşacaq. “MEDEF İnternational” 
olaraq, biz ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin 
inkişafına maksimum töhfələr verməyə 

çalışacağıq. Digər layihələrlə yanaşı, 
istərdik ki, Bakıya fransız şirkətləri 
nümayəndələrinin ən yüksək səviyyəli 
tarixi səfərini də reallaşdıraq. Bu barədə 
tezliklə rəsmi məlumat verəcəyik”, - 
deyə F.Qotye bildirib. 

Baş direktor Azərbaycanda öz büro-
larını açmaq istəyən yeni müəssisələr 
və sərmayəçilərin iştirakı ilə əlaqələrin 
şaxələndirilməsinin, eləcə də Avropa ba-
zarlarına məhsullarını çıxaracaq Fran-
sa–Azərbaycan birgə müəssisələrinin 
yaradılmasının çox vacib olduğunu 
diqqətə çatdırıb.  

F.Qotye deyib: “Çalışmalıyıq ki, 

azərbaycanlı sərmayəçiləri də Fransaya 
cəlb edək. Ümid edirəm ki, 2019-cu il 
ikitərəfli əlaqələr sahəsində ən zəngin, 
məhsuldar il olacaq”. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Paris

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə kimsəsiz və xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün Novruz şənlikləri keçirilib

 � Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə martın 19-
da Talassemiya Mərkəzində, Buzovna qəsəbəsindəki 1 saylı 
psixonevroloji sosial xidmət müəssisəsində, Suraxanı rayonundakı 
2 saylı, Nizami rayonundakı 1 saylı və Xətai rayonundakı 3 saylı 
uşaq evlərində Novruz bayramı münasibətilə şənliklər təşkil edilib. 

Sosial layihələri, böyüməkdə olan 
nəslin hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunma-
sını fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri 
kimi müəyyən edən Heydər Əliyev 
Fondu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və 
kimsəsiz uşaqlar üçün mütəmadi olaraq 
bayram şənlikləri keçirir. Ənənəyə sadiq 
qalan Fond bu təbəqədən olan uşaqla-
ra növbəti dəfə sevinc bəxş etdi. İlaxır 
çərşənbəsi günündə təşkil edilən bay-
ram şənliklərində balacalara əyləncəli 
proqramlar təqdim olundu. Onlara Nov-
ruz bayramının adət-ənənələri barədə 
məlumat verildi, viktorina və müxtəlif 
oyunlar keçirildi. Uşaqların sevincini 

bölüşmək, daim onların yanında olmaq 
kimi missiyanı üzərinə götürən Heydər 
Əliyev Fondunun təşkil etdiyi növbəti ak-
siya sayəsində balacalar daha birmənalı 
və yaddaqalan gün yaşadılar. 

Tədbirlərdə Azərbaycan Respubli-
kasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın gələcəyimiz olan uşaqla-
ra diqqət və qayğısından danışıldı. 
Həmçinin Fondun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın valideyn himayəsindən 
məhrum, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
uşaqlarla mütəmadi şəkildə görüşdüyü, 
onların təlim-tərbiyəsi ilə maraqlandı-

ğı, uşaqlar və yeniyetmələrin asudə 
vaxtlarının səmərəli təşkili üçün təşkil 
edilən müxtəlif tədbirlər və proqramlarda 
onlarla birgə olduğu qeyd edildi.

Bayram şənlikləri uşaqların 
rəngarəng çıxışları ilə davam etdi. 
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar 
da öz məharətlərini nümayiş etdirdilər, 
şeirlər söylədilər, mahnılar oxudular, 
səhnəciklər göstərdilər.

Daha sonra Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən bayram süfrəsi açıldı.

Şənliklərdə çıxış edən valideynlər, 
tərbiyəçi müəllimlər bu xeyirxah işlərin 
himayədarı olan Heydər Əliyev Fonduna 
və onun prezidenti Mehriban Əliyevaya, 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirdilər.   

AZƏRTAC

Gömrükçülərdən daha bir uğurlu əməliyyat: 
110 kiloqramdan artıq heroin aşkarlandı

 � Gömrükçülərin həyata keçirdiyi növbəti uğurlu 
əməliyyat nəticəsində 110,4 kiloqram natkotik vasitənin–heroinin 
qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb.

Belə ki, Cənub Ərazi Baş Gömrük 
İdarəsi Əməliyyat və Təhqiqat İdarəsinə 
İran İslam Respublikasından külli miq-
darda narkotik vasitələrin Azərbaycan 
Respublikasının ərazisindən tranzit 
keçməklə Avropa ölkələrinə aparılacağı 
barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. 
Məlumat əsasında İran İslam Respub-
likasından Azərbaycan Respublikası 
ərazisindən tranzit keçməklə İsveçə 
“yeyinti malları” adı altında yük daşıyan 
İİR vətəndaşı İranızadeh Alı Gholamab-
basın idarə etdiyi “VOLVO” markalı yük 
avtomobili Biləsuvar gömrük postunda 

saxlanılıb və “Belıy” ləqəbli kinoloji 
xidmət iti vasitəsilə gömrük yoxlamasın-
dan keçirilib. Yoxlama zamanı xidməti it 
xüsusi işarə və hərəkətlərlə yük maşı-
nın qoşqusunun təkərlərinə reaksiya 
verib. Bundan sonra qoşqunun təkərləri 
açılaraq 3 ədəd hərəkətverici oxların 
içərisində, zavod konstruksiyasında 
nəzərdə tutulmuş boşluqda gömrük 
nəzarətindən gizlədilmiş dairəvi-uzunsov 
formalı bağlamaların olduğu müəyyən 
edilib. Yoxlama zamanı yapışqanlı lentlə 
sarınmış dairəvi formalı bağlamaların 
içərisindən, ümumilikdə 110,4 kiloqram 

narkotik vasitə-heroin aşkarlanıb.
Tutulan narkotik vasitənin İran İslam 

Respublikasından İsveçə aparılmasını 
nəzərə alsaq, 110,4 kiloqram heroinin 
Avropanın “qara bazar”ında dəyəri, 
təxminən, 20 milyon manat təşkil edir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə 
Əlaqələr İdarəsi

Baş Prokurorluqda könüllülərlə görüş keçirilib

 � Xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyev tərəfindən 
təməli qoyulan və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
reallaşdırılan dövlət gənclər 
siyasətinə uyğun olaraq, 
prokurorluq orqanlarının 
fəaliyyətində gənclərin iştirakı 
müasir dövrün tələbləri 
səviyyəsində davam etdirilir. 

Ölkədə həyata keçirilən dövlət 
gənclər siyasəti nəticəsində ali hüquq 
təhsilli gənc kadrların müsabiqə yolu ilə 
işə qəbulu prokurorluğun kadr tərkibinin 
yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hesabına 
yenidən formalaşmasını təmin edərək, 
bu sahədə görülən tədbirlər nəticəsində 
mənəvi saflığı, yüksək nəzəri bilikləri və 
peşə hazırlığı səviyyəsi ilə seçilən, xarici 
dil biliklərinə mükəmməl yiyələnmiş 
gənclərin prokurorluqda qulluğa 
qəbuluna şərait yaradılıb. Ölkəmizdə 
müasir gənclər hərəkatının inkişafı 
üçün dövlət səviyyəsində kifayət qədər 
islahatlar həyata keçirilib, könüllülər 
hərəkatı geniş vüsət alıb.   

Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Azərbaycan Respublikasının baş 
prokuroru tərəfindən 2019-cu il fevralın 
6-da təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının prokurorluq orqanlarında 
ictimai köməkçilərin fəaliyyəti haqqında” 
təlimata uyğun olaraq, prokurorluq or-
qanlarının fəaliyyətində ictimai köməkçi 
qismində iştirak etmək arzusunda olan 
ali təhsil müəssisələrində hüquqşünaslıq 
ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin pro-
kurorluğun fəaliyyətinə cəlb olunmaları 
üçün zəruri tədbirlər görülür. 

Prokurorluq orqanlarına ictimai 
köməkçi qismində fəaliyyət göstərmək 
məqsədilə 100-dən artıq könüllü gənc 
müraciət edib. İctimai köməkçi qismində 
könüllü gənclər prokurorluq orqanların-
da fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində 
prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri 
ilə yaxından tanış olacaq, yeni bilik və 
bacarıqlar qazanacaq, təhsil aldıqla-
rı müəssisələrdə hüquq sahəsi üzrə 
öyrəndikləri nəzəri bilikləri praktiki işdə 
həyata keçirmək şansı əldə edəcəklər. 
Onlar ayrı-ayrı rayon (şəhər) prokuror-

luqlarında, o cümlədən prokurorluğun 
digər qurumlarında təcrübə keçəcək, 
prokurorluq işçilərinin iş təcrübəsini 
öyrənəcək, prokurorluqlarda keçirilən 
tədris məşğələlərində və seminarda 
iştirak edəcəklər.

Bununla əlaqədar martın 19-da Baş 
Prokurorluğun rəhbər heyəti ilə ictimai 
köməkçi qismində fəaliyyətə başlayacaq 
könüllü gənclərlə görüş keçirilib.

Könüllülərin ictimai köməkçi qismində 
fəaliyyəti ilə əlaqədar sənədlərinin qəbulu 
hazırda davam etdirilir.

Akademik Nərgiz Paşayeva Oksford Universitetinin 
Bodli Kitabxanasının yaradıcısının şərəfinə təşkil 

edilən təntənəli qəbulda iştirak edib
 � M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin 

(MDU) Bakı filialının rektoru, akademik Nərgiz Paşayeva martın 
15-də Oksford Universitetinin Bodli kitabxanasının rəhbəri Riçard 
Ovendenin dəvəti ilə Bodli kitabxanasının yaradıcısı Ser Tomas 
Bodlinin şərəfinə universitetin ali akademik heyəti və fəxri qonaqları 
üçün təşkil edilmiş 31-ci təntənəli tədbirdə iştirak edib. (https://
www.bodleian.ox.ac.uk/). 

Oksford Universiteti nəzdində 
fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi adına 
Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi 
Mərkəzindən verilən məlumata görə, 
Ser Tomas Bodlinin xatirəsinə və onun 
filantropik fəaliyyətinə həsr edilmiş bu 
mühüm ənənəvi  tədbirdə hər il məşhur 
alimlər, ictimai xadimlər, Böyük Britaniya 
Parlamentinin üzvləri, Oksford Univer-
sitetinin əsas akademik tərəfdaşları, 
universitetin ali rəhbərliyi və administra-
siyası iştirak edir. 

Xatırladaq ki, 2018-ci il oktyabrın 
11-də MDU-nun Bakı filialının rektoru, 
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik 
Nərgiz Paşayeva təntənəli surətdə   
Oksford Universitetinin kansleri lord Pat-
ten Barnesin başçılıq etdiyi Xeyriyyəçilər 
Komitəsinə üzv qəbul edilib. Professor 
Nərgiz Paşayeva məşhur alimlər, ictimai 
xadimlər və Oksford Universitetinin 
qarşısında xüsusi xidmətləri olan nü-
fuzlu təşkilatlardan ibarət Xeyriyyəçilər 
Komitəsinə qəbul edilmiş Azərbaycanın 
ilk akademik nümayəndəsi olub. Lord 
Patten Barnes vurğulayıb ki, Nərgiz Pa-
şayeva “Oksford Universitetinin böyük 
dostu və akademik tərəfdaşıdır”. 

Builki təntənəli qəbulun 80 nəfərə 
yaxın nüfuzlu qonaqlarını  Oksfordun 
əsas tədqiqat kitabxanası olan Ueston 
Kitabxanasının (Weston Library, https://
www.bodleian.ox.ac.uk/weston) Bləkvell 
Hollda (Blackwell Hall) Bodli kitabxana-
sının  rəhbəri Riçard Ovenden (Richard 
Ovenden, https://www.bodleian.ox.ac.
uk/weston/about/librarian) salamlayıb. 

Sonra kiçik konfrans zalında “Ta-
nınmamış qanunvericilər: ədəbiyyat və 
cəmiyyət” (Unacknowledged legislators: 
literature and society”) mövzusunda 
ekspert diskussiyası keçirilib. Diskussiya 
britaniyalı yazıçı, jurnalist və tənqidçi 
(1992-2002-ci illərdə “The Times” 
nəşrinin redaktoru, 2002-2016-cı illərdə 
“The Times” nəşrinə ədəbi əlavənin 
redaktoru) ser Piter Stothardın (Sir Pe-
ter Stothard, https://www.revolvy.com/
page/Peter-Stothard) sədrliyi ilə keçirilib. 
Diskussiyanın digər aparıcıları nigeriyalı 
şair və çoxsaylı romanların müəllifi, Bu-
ker mükafatı laureatı, cəngavər ordenli, 
Kral Ədəbiyyat Cəmiyyətinin üzvü Ben 
Okri (Ben Okri, https://www.britannica.
com/biography/Ben-Okri) və britaniyalı 
yazıçı və tarixçi, professor, Britaniya 
Akademiyasının fəxri üzvü, cəngavər or-
denli, Kral Ədəbiyyat Cəmiyyətinin üzvü 
və onun ilk (2017-ci ildə) qadın prezi-
denti Deym Marina Uorner olmuşdur. 
(Dame Marina Sarah Warner, https://
www.thebritishacademy.ac.uk/fellows/
marina-warner-FBA). 

Tədbir çərçivəsində Bodli Kitabxana-
sının ilk tərkib hissəsindən biri olan, XV 
əsrdə yaradılmış İlahiyyat Məktəbində 
(Divinity School, https://www.bod-
leian.ox.ac.uk/whatson/venue-hire/
rooms-available#div_school) təntənəli 
ziyafət verilib. Qeyd edək ki, İlahiy-
yat Məktəbində tədris məşğələləri və 
imtahanlarla bərabər, çox sayda mühüm 
görüşlər, hətta Kral səfərləri də olub. Bu 
binanın tavanı Avropa Qotik memarlığı-
nın ən böyük nailiyyətlərindən biri hesab 
edilir. 

Rəsmi hissədə Riçard Ovenden, 
həmçinin Oksford Universitetinin kans-
leri lord Patten Barnes qonaqların qar-
şısında çıxış ediblər (https://www.ox.ac.
uk/about/organisation/university-officers/
chancellor?wssl=1). 

Bodli Kitabxanasının rəhbəri 
R.Ovenden rəsmi qəbul zama-
nı çıxışında Oksford Universiteti 
nəzdində Nizami Gəncəvi adına 
Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi 
Mərkəzinin fəaliyyətini xüsusi qeyd 
edib. Özlüyündə çox şeyə dəlalət 
edən bu fakt Mərkəzin elmi-akademik, 
təhsil-maarifçilik və tarix-arxeologiya 

sahələrində gərgin işinin nəticəsini 
təsdiq edir. 

Xatırladaq ki, professor Nərgiz 
Paşayevanın təşəbbüsü ilə Oksford 
Universitetinin nəzdində yaradılmış 
Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və 
Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi 2013-cü 
ildən Azərbaycanın, Qafqazın və Orta 
Asiyanın zəngin tarixi-mədəni irsinin 
öyrənilməsinə və onu Qərbin elmi-
akademik dairələrində populyarlaşdır-
maq məqsədinə xidmət edir (https://
www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-
programme-study-languages-and-
cultures-azerbaijan-and-caucasus). 
2018-ci il mayın 23-də Klarendon 
Kollecində Oksford Universitetinin 
vitse-kansleri, professor Luiz Riçard-
son və professor Nərgiz Paşayeva 
tərəfindən imzalanmış sazişə əsasən 
Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və 
Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzi Oksford 
Universitetində daimi əsasda onun 
ayrılmaz tərkib hissəsi kimi fəaliyyətə 
başlayıb. Bu fakt, heç şübhəsiz, 
mədəni, elmi və humanitar miqyaslı 
tarixi əhəmiyyətli hadisədir. Təsadüfi 
deyil ki, bu hadisəni Azərbaycanda elm, 
mədəniyyət və təhsil sahəsində “Əsrin 
kontraktı” adlandırdılar. Elmi Mərkəz 
yaradıldığı gündən bir sıra mühüm 
elmi-akademik layihə həyata keçirib. 
Onların arasında elmi-praktiki konfrans-
ları, şərqşünas alim Yevgeni Bertelsin 
(1890-1957) “Böyük Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvi” (The Great Azerbaijani 
Poet Nizami) kitabının ingilis dilinə ilk 
akademik tərcüməsini, Mərkəzin dəstəyi 
ilə altı tələbənin Oksford Universitetində 
təhsil almasını, Oksford Universitetinin 
arxeoloqları tərəfindən Bərdə şəhərində 
qazıntılar aparılmasını və başqalarını 
qeyd etmək olar. 

2018-ci ilin aprel ayında akademik 
Nərgiz Paşayevanın Bodli Kitabxanası-
nın rəhbəri Riçard Ovenden ilə kitabxa-
nanın əsas binasında keçirilmiş işgüzar 
görüşündə tərəflər Oksford Universi-
teti nəzdində Nizami Gəncəvi adına 
Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi 
Mərkəzinin fəaliyyətini müzakirə ediblər. 
Oksford Universitetinin Şərqşünaslıq 
İnstitutunun kitabxanasına Nizami 
Gəncəvinin adının verilməsi barədə 
Nərgiz Paşayevanın irəli sürdüyü təklif 
Britaniya tərəfindən müsbət qəbul 
edilib və bu, dahi Azərbaycan şair-
mütəfəkkirinin dərin fəlsəfəsində və 
yaradıcılığında təcəssüm olunan huma-
nist, ümumbəşəri ideyalara verilən daha 
bir layiqli qiymət olub. 

Bodli Kitabxanasının rəhbəri və 
Oksford Universitetinin kansleri 2018-ci 
ildə kitabxana üçün xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edən hadisələr arasında dövrünün 
çox məşhur ingilis şair və dramaturqu, 
1913-cü ildə şair-laureat olmuş Robert 
Seymur Bricesin (1844-1930) https://
www.poetryfoundation.org/poets/ro-
bert-bridges) arxivinin əldə edilməsini 
də qeyd edib. Brices ingilis metrikası 
sahəsində dərin tədqiqatlarla məşğul 
olub və ingilis şeirinin tonik mənşəyi 
barədə öz nəzəriyyəsini yaradıb. 2018-
ci ilin noyabr ayında Bricesin arxivi, o 
cümlədən onun yaxın dostu, ingilis şair 
və katolik keşiş Cerard Menli Hopkinskin 
(1844–1889, https://www.poetryfounda-
tion.org/poets/gerard-manley-hopkins) 
məktubları və əlyazmaları, habelə 
yazıçı və şair Tomas Hardinin (1840-
1928), yazıçı və şair Redyard Kiplinqin 
(1865-1936) və o dövrün bir sıra başqa 
yazıçı və şairlərinin məktubları Robert 
Bricesin vərəsələri tərəfindən Bodli 
Kitabxanasına verilib. Bodli Kitabxana-
sının rəhbəri Riçard Ovenden deyib: 
“Bricesin arxivinin əhəmiyyəti bundadır 
ki, o, XIX-XX əsrlərin böyük yazıçılarının 
şəxsiyyətini anlamaqda və daha yüksək 
qiymətləndirməkdə bizə kömək edir”. 

Təntənəli tədbirin sonunda dünya 
şöhrətli hindistanlı iqtisadçı və filosof, 
Şərəf Kavalerləri ordenli, Britaniya Aka-
demiyasının üzvü, 1998-ci ildə iqtisadiy-
yat sahəsində Nobel mükafatı laureatı, 
professor Amartiya Sen (https://www.
nobelprize.org/prizes/economic-scien-
ces/1998/sen/biographical/) Bodli meda-
lı ilə təltif edilib (https://oxfordliteraryfes-
tival.org/literature-events/2019/april-3/
bodley-lecture-and-award-of-bodley-
medal). Qeyd edək ki, Bodli medalı 
ədəbiyyat, mədəniyyət və informasiya 
mübadiləsi kimi sahələrə verdiyi sanballı 
fərdi töhfəyə görə, habelə Bodli Kitab-
xanasını təkcə Oksfordun deyil, bütün 
dünyanın kitab xəzinəsi hesab edən 
Ser Tomas Bodlinin ideallarına çatmağa 
kömək etdiyinə görə Bodli Kitabxanası 
tərəfindən verilir. Məlumat üçün bildirək 
ki, Amartiya Sen bəşəriyyətin və insanın 
inkişafı indeksi haqqında BMT-nin illik 
hesabatlarının konseptual strukturu-
nun ifadə edilməsinə sanballı töhfəsi 
ilə məşhurdur. Alim “rifahın iqtisadi 
nəzəriyyəsinə töhfəyə görə” Nobel mü-
kafatına layiq görülüb. 

Bodli Kitabxanası (https://www.
bodleian.ox.ac.uk/) Oksfordun əsas 
kitabxanasıdır. Bu kitabxana Avropada 
ən qədim kitabxana hesab edilmək 
hüququ uğrunda Vatikan Kitabxanası 
ilə, ölkəsinin ən iri kitab toplusu titulu 
uğrunda Britaniya Kitabxanası ilə bəhsə 
girir. Bodli qrupuna daxil olan bütün 
kitabxanalarda 13 milyondan çox mətbu 
nüsxə və digər artefaktlar var. 

Kitabxananın kitab fondu XIV əsrdə 
Vuster Yepiskopu Uilyam Kobenin 
(1327-ci ildə vəfat edib) vəsiyyətinə 
əsasən yaradılmış ilk məlum Oksford 
Kitabxanasından başlanır. Kitabxa-
na Kraliça I Yelizavetanın sarayında 
çalışmış alim və diplomat Ser Tomas 
Bodlinin (1545–1613) sayəsində faktiki 
olaraq xilas edilib və ikinci həyatını qa-
zanıb.  1598-ci ildə Ser Bodlinin səyləri 
ilə köhnə kitabxana yenidən qurularaq 
təqribən 2500 kitabdan ibarət kolleksi-
yanın saxlanması üçün uyğunlaşdırılıb, 
kitabxanaçı təyin edilib və 1602-ci il 
noyabrın 8-də kitabxananın açılışı olub. 
Bodlinin gördüyü işlər bununla bitmir. 
1610-cu ildə o, ölkədə buraxılan bütün 
nəşrlərin zəruri nüsxəsini almaq hüqu-
quna  nail olub. Ser Bodlinin ölümündən 
sonra da kitabxana fəaliyyətini davam 
etdirərək, bütün Avropadan alimləri cəlb 
edən nəşrlər kolleksiyasına çevrilib. 

Oksford Universitetinin ayrılmaz 
tərkib hissəsi olan Nizami Gəncəvi 
adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq 
Elmi Mərkəzinin fəaliyyəti dünyanın 
aparıcı akademik və ictimai xadimlərinin 
– alimlərin, məşhur yazıçıların, 
siyasətçilərin, jurnalistlərin daimi diqqət 
mərkəzindədir. Həqiqətən çox önəmlidir 
ki, Mərkəzin yorulmaq bilməyən elmi 
və funksional fəaliyyəti sayəsində 
Azərbaycanın mədəni, tarixi və ədəbi irsi 
qarşısında yeni imkanlar və üfüqlər açılır.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2019-cu il 19 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzinin
N İ Z A M N A M Ə S İ

1. Ümumi müddəalar
1.1.	 Ərazi	Tikinti-Planlaşdırma	Mərkəzi	(bun-

dan	sonra	–	Mərkəz)	şəhərsalma,	ərazi	planlaşdı-
rılması	və	arxitektura	sahələrində	(bundan	sonra	
–	müvafiq	sahədə)	xidmətlər	göstərən,	dövlət	
siyasətinin	həyata	keçirilməsində	iştirak	edən	pub-
lik	hüquqi	şəxsdir.

1.2.	 Mərkəz	Azərbaycan	Respublikası	
Şəhərsalma	və	Arxitektura	Komitəsinin	(bundan	
sonra	–	Komitə)	tabeliyində	fəaliyyət	göstərir.

1.3.	 Mərkəz	öz	fəaliyyətində	Azərbaycan	
Respublikasının	Konstitusiyasını,	Azərbaycan	
Respublikasının	qanunlarını,	bu	Nizamnaməni,	
Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	digər	
fərmanlarını	və	sərəncamlarını,	Azərbaycan	
Respublikası	Nazirlər	Kabinetinin	qərar	və	
sərəncamlarını,	digər	normativ	hüquqi	aktları	
rəhbər	tutur.

1.4.	 Mərkəz	öz	vəzifələrini	yerinə	yetirərkən	
və	hüquqlarını	həyata	keçirərkən	dövlət	və	yerli	
özünüidarəetmə	orqanları	ilə,	beynəlxalq	və	qeyri-
hökumət	təşkilatları	ilə,	digər	hüquqi	və	fiziki	
şəxslərlə	qarşılıqlı	əlaqədə	fəaliyyət	göstərir.

1.5.	 Mərkəz	ümumdövlət	və	(və	ya)	ictimai	
əhəmiyyət	daşıyan	fəaliyyətlə	məşğul	olur.	Mərkəz	
Nizamnaməsində	qarşıya	qoyulmuş	məqsədlərə	
nail	olmaq	üçün	sahibkarlıq	fəaliyyəti	ilə	məşğul	ola	
bilər.	

1.6.	 Mərkəzin	müstəqil	balansı,	əmlakı,	xəzinə	
və	bank	hesabları,	Komitənin	və	özünün	adı	həkk	
olunmuş	möhürü,	müvafiq	ştampları	və	blankları	
vardır.

1.7.	 Qanuna	uyğun	olaraq,	Mərkəzin	əqdlər	
bağlamaq,	öz	adından	əmlak	və	qeyri-əmlak	
hüquqları	əldə	etmək	və	həyata	keçirmək	hüququ,	
həmçinin	vəzifələri	vardır.	Mərkəz	məhkəmədə	
iddiaçı	və	ya	cavabdeh	qismində	çıxış	edə	bilər.

1.8.	 Mərkəz	Bakı	şəhərində	yerləşir.	
2. Mərkəzin fəaliyyətinin məqsədi və 

fəaliyyət istiqamətləri
2.1.	 Mərkəzin	fəaliyyətinin	məqsədi	müva-

fiq	sahənin	səmərəli	işini	təmin	etmək,	mövcud	
mexanizmləri	təkmilləşdirməklə	bu	sahəni	inki-
şaf	etdirmək,	göstərilən	xidmətlərin	keyfiyyətini	
artırmaq,	habelə	həmin	xidmətlərin	şəhərsalma	və	
tikinti	fəaliyyəti	subyektləri	üçün	əlçatanlığını	və	
əlverişliliyini	təmin	etməkdir.

2.2.	 Mərkəzin	fəaliyyət	istiqamətləri	aşağıdakı-
lardır:

2.2.1.	müvafiq	sahədə	vahid	dövlət	siyasətinin	
həyata	keçirilməsində	iştirak	etmək;

2.2.2.	müvafiq	sahənin	inkişafını	təmin	etmək;
2.2.3.	müvafiq	sahədə	xidmətlər	göstərmək;
2.2.4.	müvafiq	sahə	üzrə	mövcud	vəziyyətin	

təhlilini	həyata	keçirmək.
3. Mərkəzin vəzifələri və hüquqları
3.1.	 Bu	Nizamnamə	ilə	müəyyən	edilmiş	

fəaliyyət	istiqamətlərinə	uyğun	olaraq,	Mərkəzin	
vəzifələri	aşağıdakılardır:

3.1.1.	müvafiq	sahədə	qanunvericilik	aktlarının,	
inkişaf	konsepsiyalarının	və	məqsədli	proqramların	
hazırlanmasında	və	həyata	keçirilməsində	iştirak	
etmək;

3.1.2.	Azərbaycan	Respublikasının	beynəlxalq	
müqavilələri	ilə	tənzimlənən	və	Komitənin	
səlahiyyətinə	aid	olan	məsələlər	üzrə	Azərbaycan	
Respublikasının	götürdüyü	öhdəliklərin	yerinə	
yetirilməsini	təmin	etmək;

3.1.3.	müvafiq	sahədə	inzibati	xəta	əlamətləri	
aşkar	etdikdə	Komitəyə,		cinayət	əlamətləri	olduq-
da	isə,	həmçinin	aidiyyəti	üzrə	məlumat	vermək;	

3.1.4.	dövlət	orqanları	və	qurumlarının,	
yerli	özünüidarəetmə	orqanlarının,	hüquqi	və	
fiziki	şəxslərin	müvafiq	sahə	üzrə	fəaliyyətini	
əlaqələndirmək;

3.1.5.	müvafiq	sahədə	elektron	xidmətləri	
“Dövlət	orqanlarının	və	Azərbaycan	Respublikası-
nın	Prezidenti	tərəfindən	yaradılan	publik	hüquqi	
şəxslərin	elektron	xidmətlər	göstərməsinin	təşkili	
sahəsində	bəzi	tədbirlər	haqqında”	Azərbaycan	
Respublikası	Prezidentinin	2011-ci	il	23	may	tarixli	
429	nömrəli	Fərmanına	uyğun	olaraq	təşkil	etmək;

3.1.6.	Mərkəzin	fəaliyyəti	ilə	bağlı	daxil	olan	
müraciətlərə	“Vətəndaşların	müraciətləri	haqqın-
da”,	“İnzibati	icraat	haqqında”	və	“İnformasiya	əldə	
etmək	haqqında”	Azərbaycan	Respublikasının	
qanunlarına	uyğun	olaraq	baxmaq	və	qanunla	
müəyyən	edilmiş	qaydada	tədbir	görmək;

3.1.7.	kargüzarlığı	və	vətəndaşların	qəbulunu	
müvafiq	normativ	hüquqi	aktların	tələblərinə	uyğun	
təşkil	etmək,	Mərkəzin	əməkdaşlarının	əlavə	
təhsili	və	peşəkarlığının	yüksəldilməsi	üçün	tədbir	
görmək;

3.1.8.	öz	fəaliyyəti	haqqında	əhalinin	
məlumatlandırılmasını,	internet	saytının	yaradıl-
masını,	malik	olduğu	və	siyahısı	“İnformasiya	əldə	
etmək	haqqında”	Azərbaycan	Respublikasının	Qa-
nunu	ilə	müəyyən	edilmiş	açıqlanmalı	olan	ictimai	
informasiyanın	həmin	saytda	yerləşdirilməsini	və	
bu	informasiyanın	daim	yenilənməsini	təmin	etmək;

3.1.9.	Mərkəzə	ayrılan	büdcə	vəsaitindən,	kre-
dit,	qrant	və	digər	maliyyə	vəsaitindən	təyinatı	üzrə	
səmərəli	istifadə	olunmasını	təmin	etmək;

3.1.10.	dövlət	və	kommersiya	sirrinin,	habelə	
məxfilik	rejiminin	qorunması	üçün	tədbir	görmək;

3.1.11.	Mərkəzin	informasiya	təminatını	təşkil	
etmək	və	onun	təhlükəsizliyini	təmin	etmək;

3.1.12.	strukturunun	və	fəaliyyətinin	
təkmilləşdirilməsi	üçün	tədbir	görmək;

3.1.13.	qabaqcıl	beynəlxalq	təcrübəni	nəzərə	
almaqla,	müvafiq	sahədə	elmi-texniki	nailiyyətlərin	
tətbiqini	təmin	etmək;

3.1.14.	müvafiq	sahədə	peşəkar	

mütəxəssislərin	hazırlanması	və	tədris	proqram-
larının	tərtibi	ilə	bağlı	təkliflər	vermək	və	onların	
həyata	keçirilməsində	iştirak	etmək;

3.1.15.	yerli	icra	hakimiyyəti	orqanları	və	
bələdiyyələr	tikinti	məqsədləri	üçün	torpaq	sahələri	
ayırarkən	(məlumatlandırma	icraatı	qaydasında	ya-
şayış	evlərinin	tikintisi	üçün	ayrılan	torpaq	sahələri	
istisna	olmaqla)	həmin	torpaq	sahəsində	həyata	
keçirilməsi	nəzərdə	tutulan	tikinti	niyyətinin	müvafiq	
ərazinin	şəhərsalma	sənədlərinə	(qüvvədə	olan	
müfəssəl	plana,	belə	plan	olmadıqda	və	ya	onun	
müddəti	bitdikdə,	tikintiyə	icazə	verilməsinin	müm-
künlüyünün	Azərbaycan	Respublikası	Şəhərsalma	
və	Tikinti	Məcəlləsinin	11-ci	maddəsinə,	o	
cümlədən	ərazilərin	zonalaşdırılması,	tikintinin	
növü	və	miqyası	ilə	bağlı	müfəssəl	qaydalara	və	
yaşayış	məntəqələrində	yanaşı	sahələrdə	tikinti	
aparılmasının	əsas	şərtlərinə)	uyğunluğu	barədə	
rəy	vermək;	

3.1.16.	Bakı	şəhərinin	inzibati	ərazisində	yol	
və	mühəndis-kommunikasiya	xətləri	üçün	trasları	
müəyyən	etmək;	

3.1.17.	Komitənin	tapşırığı	əsasında,	sifariş-
çinin	tikinti	aparmaq	istədiyi	ərazidə	aparılacaq	
tikintinin	təyinatı	göstərilməklə	icazə	verilən	
parametrlərini	(ərazinin	tikinti	əmsalı,	ərazinin	tikinti	
sıxlığı	əmsalı,	tikinti	obyektlərinin	hündürlüyü	və	s.)	
əks	etdirən	yazılı	məlumat	hazırlamaq;

3.1.18.	Komitənin	tapşırığı	əsasında,	müəyyən	
olunmuş	qaydada	müfəssəl	plan	olmadığı	və	
ya	onun	müddəti	bitdiyi	hallarda	tikintiyə	icazə	
verilməsi	üçün	tikinti	layihəsinin,	onun	həyata	
keçiriləcəyi	ərazinin	planlaşdırılması	sənədlərinə	
(baş	planlara	və	(və	ya)	ümumi	planlara),	habelə	
müfəssəl	planın	hazırlanması	zamanı	nəzərə	
alınan	tələblərə	uyğun	olub-olmaması	barədə	rəy	
hazırlamaq;

3.1.19.	Komitənin	tapşırığı	əsasında,	tikinti	
layihələrinin,	o	cümlədən	Bakı	şəhərinin	inzibati	
ərazisində	tikintisi,	quraşdırılması	planlaşdırılan	
(tikintisinə	icazə	tələb	olunan)	reklam	qurğularının	
şəhərsalmaya	dair	normativ	sənədlərin	tələblərinə	
uyğunluğuna	dair	rəy	hazırlamaq;

3.1.20.	Komitənin	tapşırığı	əsasında,	tikinti	ob-
yektinin	istismarına	icazə	verilməsi,	habelə	verilmiş	
tikintiyə	icazənin	müddətinin	uzadılması	ilə	bağlı	
qərar	verilməsi	üçün	təqdim	olunmuş	sənədləri	
təhlil	etmək;

3.1.21.	Komitənin	tapşırığı	əsasında	adablaş-
dırma	barədə	qərarın	təsdiq	edilməsi	üçün	təqdim	
olunan	sənədləri	təhlil	etmək;

3.1.22.	Bakı	şəhərinin	inzibati	ərazisində	səyyar	
və	əsaslı	tikinti	olmayan	obyektlərin,	o	cümlədən	
əsaslı	tikinti	olmayan	xırda	pərakəndə	ticarət	
obyektləri	və	komplekslərinin	yerləşdirilməsi	və	
quraşdırılmasına	dair	rəy	hazırlamaq;

3.1.23.	yeraltı	kommunikasiyaların	
yerləşdirilməsi	planları	və	tikinti-şəhərsalma	
fəaliyyəti	ilə	bağlı	arxiv	sənədlərinin	arxiv	
məlumatlarını,	həmin	sənədlərin	təsdiq	olunmuş	
surətlərini	təqdim	etmək;

3.1.24.	bu	Nizamnamə	ilə	Mərkəzə	həvalə	edil-
miş	hüquq	və	vəzifələrin	icrası	ilə	bağlı	hesabatları	
və	illik	iş	planını	Komitəyə	təqdim	etmək;

3.1.25.	Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	
və	Komitənin	aktları	ilə	müəyyən	edilmiş	digər	
vəzifələri	yerinə	yetirmək.

3.2.	 Bu	Nizamnamə	ilə	müəyyən	edilmiş	
fəaliyyət	istiqamətlərinə	uyğun	olaraq,	Mərkəzin	
aşağıdakı	hüquqları	vardır:

3.2.1.	müvafiq	sahədə	normativ	hüquqi	aktın	
layihəsinin	qəbul	olunması,	aktda	dəyişiklik	
edilməsi,	aktın	şərh	edilməsi,	qüvvəsinin	dayandı-
rılması	və	ya	ləğv	edilməsi	haqqında	aidiyyəti	üzrə	
təkliflər	vermək;

3.2.2.	müvafiq	sahədə	beynəlxalq	müqavilələrə	
Azərbaycan	Respublikasının	tərəfdar	çıxması	
barədə	təkliflər	vermək;

3.2.3.	beynəlxalq	təcrübənin	tətbiqi	imkanlarının	
araşdırılması	məqsədilə	beynəlxalq	təşkilatlarla,	
xarici	dövlətlərin	aidiyyəti	dövlət	orqanları	(qu-
rumları)	ilə	əməkdaşlıq	etmək,	xarici	dövlətlərin	
müvafiq	təcrübəsini	öyrənmək;

3.2.4.	fəaliyyət	istiqamətlərinə	aid	məsələlərlə	
bağlı	araşdırmalar	aparmaq,	işçi	qruplar	və	komis-
siyalar	yaratmaq;

3.2.5.	dövlət	orqanlarına	və	qurumlarına,	
yerli	özünüidarəetmə	orqanlarına,	hüquqi	və	fiziki	
şəxslərə	zəruri	məlumatlar	(sənədlər)	barədə	sorğu	
vermək	və	onlardan	belə	məlumatları	(sənədləri)	
almaq;

3.2.6.	fəaliyyət	istiqamətləri	üzrə	rəy	və	təkliflər	
vermək,	təhlillər	və	ümumiləşdirmələr	aparmaq,	
analitik	materiallar	hazırlamaq;

3.2.7.	müstəqil	ekspertləri	və	mütəxəssisləri	
qanunvericiliklə	müəyyən	edilmiş	qaydada	öz	
fəaliyyətinə	cəlb	etmək;

3.2.8.	fəaliyyət	istiqamətlərinə	aid	məsələlərlə	
bağlı	konfranslar,	müşavirələr,	seminarlar	keçirmək	
və	digər	tədbirlər	təşkil	etmək;

3.2.9.	əməkdaşlarını	dövlət	təltiflərinə	
və	digər	mükafatlara	təqdim	etmək,	onların	
həvəsləndirilməsi	üçün	tədbirlər	görmək;

3.2.10.	sahibkarlıq	fəaliyyəti	ilə	məşğul	ol-
maq	imkanı	nəzərdə	tutulduğu	halda	təsərrüfat	
cəmiyyətləri	yaratmaq	və	ya	onlarda	iştirak	etmək;

3.2.11.	xüsusi	bülletenlər	və	digər	nəşrlər	
buraxmaq;

3.2.12.	sifariş	əsasında	tikinti,	memarlıq	və	
şəhərsalma	sahəsində	xidmətlər	göstərmək;

3.2.13.	tikinti	obyektinin	sifarişçisinin	müraciəti	
əsasında	yaşayış	və	qeyri-yaşayış	binalarının	
layihə-smeta	sənədlərini	hazırlamaq;

3.2.14.		sifariş	əsasında	bədii	və	tərtibat-dizayn	
işləri	görmək;

3.2.15.	memarlıq	və	inşaat	sahəsində	elmi	
tədqiqat	işləri	aparmaq,	həmçinin	həmin	məsələlər	
üzrə	məsləhət	və	təkliflər	vermək;

3.2.16.	Komitənin	tapşırığı	əsasında	müvafiq	
sahə	üzrə	məsələlərlə	əlaqədar	mütəxəssis	rəyi	
vermək;

3.2.17.	Mərkəzin	ehtiyacları	üçün	işlər	
görülməsi,	xidmətlər	göstərilməsi,	mal	və	materi-
allar	alınması,	həmçinin	müvafiq	sahədə	ehtiyac-
ların	ödənilməsi	üçün	layihə	və	elmi	tədqiqat	işləri	
aparılması	məqsədilə	qanunla	müəyyən	edilmiş	
qaydada	tenderlər	(müsabiqələr)	keçirmək	və	
müqavilələr	bağlamaq;

3.2.18.	Mərkəzin	fəaliyyətinin	təkmilləşdirilməsi	
istiqamətində	Komitəyə	təkliflər	vermək;

3.2.19.	Azərbaycan	Respublikası	Prezidentinin	
aktları	ilə	müəyyən	edilmiş	digər	hüquqları	həyata	
keçirmək.

4. Mərkəzin idarə olunması
4.1.	 Mərkəz	öz	fəaliyyətində	mütərəqqi	korpo-

rativ	idarəetmə	standartlarını	tətbiq	edir.
4.2.	 Mərkəzi	İdarə	Heyəti	idarə	edir.
4.3.	 İdarə	Heyəti	Mərkəzə	rəhbərliyi	və	

nəzarəti	həyata	keçirir.	İdarə	Heyətinin	tərkibi	üç	
nəfərdən:	Komitənin	sədri	tərəfindən	vəzifəyə	təyin	
və	vəzifədən	azad	edilən	İdarə	Heyəti	sədrindən	və	
iki	üzvdən	ibarətdir.

4.4.	 İdarə	Heyətinin	sədri	müvəqqəti	olmadıq-
da,	onun	səlahiyyətlərinin	icrasını	sədrin	müəyyən	
etdiyi	İdarə	Heyətinin	digər	üzvü	həyata	keçirir.

4.5.	 İdarə	Heyəti	aşağıdakı	vəzifələri	yerinə	
yetirir:

4.5.1.	Mərkəzin	inkişaf	istiqamətlərini	müəyyən	
edir;

4.5.2.	təsisçinin	səlahiyyətlərini	həyata	
keçirmək	üçün	müvafiq	olaraq	Azərbaycan	Res-
publikasının	Prezidentinə	və	Komitəyə	təkliflər	verir	
və	sənədlər	təqdim	edir;

4.5.3.	Mərkəzin	fəaliyyətinə	dair	illik	hesabatı	
hazırlayaraq	Komitəyə	təqdim	edir;

4.5.4.	Mərkəzin	fəaliyyətinin	təkmilləşdirilməsi	
ilə	bağlı	hüquqi	aktların	layihələrinə	baxır,	həmin	
layihələri	Komitəyə	təqdim	edir;

4.5.5.	bu	Nizamnamənin	3.1.9-cu	
yarımbəndində	nəzərdə	tutulmuş	vəsaitdən	təyinatı	
üzrə	səmərəli	istifadə	olunmasını	təmin	edir;

4.5.6.	İdarə	Heyəti	üzvlərinin	müraciətlərinə	
baxır	və	qərar	qəbul	edir;

4.5.7.	müəyyən	edilmiş	struktur,	əməkhaqqı	
fondu	və	işçilərin	say	həddi	daxilində	Mərkəzin	
və	onun	qurumlarının	strukturunu,	ştat	cədvəlini	
və	ayrılmış	büdcə	təxsisatı	daxilində	xərclər	
smetasını	hazırlayaraq	təsdiq	üçün	Komitəyə	
təqdim	edir,	Mərkəzin	əldə	etdiyi	vəsait	(dövlət	
büdcəsindən	və	dövlətə	məxsus	digər	fondlardan	
ayrılan	vəsait	istisna	olmaqla)	hesabına	işçilərin	
əməkhaqqına	əlavənin	ödənilməsini	nəzərdə	tutan	
həvəsləndirmə	sisteminin	müəyyənləşdirilməsinə	
dair	Komitəyə	təkliflər	təqdim	edir;

4.5.8.	Mərkəzin	fəaliyyətinə	dair	daxili	qaydala-
rı,	habelə	onun	idarə,	filial	və	nümayəndəliklərinin	
əsasnamələrini	hazırlayır	və	təsdiq	olunması	üçün	
Komitəyə	təqdim	edir;

4.5.9.	İdarə	Heyətinin	və	əməkdaşların	
fəaliyyəti	zamanı	maraqlar	münaqişəsinin	istisna	
olunmasının	qayda	və	şərtlərini	müəyyənləşdirir	və	
onların	icrasına	nəzarət	edir;

4.5.10.	Komitənin	razılığı	ilə	Mərkəzin	
təsərrüfat	cəmiyyətlərinin	yaradılması	və	ya	onlar-
da	iştirak	barədə,	həmçinin	Mərkəzin	idarə,	filial	
və	nümayəndəliklərinin	yaradılması	barədə	qərar	
qəbul	edir;

4.5.11.	Komitənin	razılığı	ilə	Mərkəzin	xalis	
aktivlərinin	dəyərinin	25	faizindən	artıq	məbləğdə	
olan	əqdin	(xüsusi	əhəmiyyətli	əqdin)	və	aidiyyəti	
şəxslə	dəyəri	Mərkəzin	aktivlərinin	5	faizini	və	daha	
çox	hissəsini	təşkil	edən	əqdin	bağlanması	haqqın-
da	qərar	qəbul	edir;

4.5.12.	aidiyyəti	şəxslə	dəyəri	Mərkəzin	
aktivlərinin	5	faizədək	hissəsini	təşkil	edən	əqdin	
bağlanması	haqqında	qərar	qəbul	edir;

4.5.13.	Mərkəzin	kənar	auditorunu	təyin	edir	və	
audit	hesabatını	qəbul	edir;

4.5.14.	müvafiq	sahədə	göstərilən	xidmətlərin	
haqlarının	məbləği	və	bu	haqların	ödənilmə	qayda-
sı	ilə	bağlı	Komitəyə	təkliflər	verir;

4.5.15.	kənar	auditorun	yoxlamalarının,	habelə	
digər	yoxlamaların	nəticələrinə	dair	tədbirlər	görür;

4.5.16.	cari	və	operativ	məsələlər	barədə	
Komitəni	məlumatlandırır.

4.6.	 İdarə	Heyətinin	iclasları	ayda	bir	dəfədən	
az	olmayaraq	çağırılır.	İdarə	Heyətinin	iclaslarının	
keçirilməsi	təşəbbüsü	ilə	İdarə	Heyətinin	sədri	və	
ya	digər	üzvü	çıxış	edir.	İdarə	Heyətinin	iclasla-
rı	İdarə	Heyəti	üzvlərinin	hamısı	iştirak	etdikdə	
səlahiyyətlidir.	İclaslar	müvafiq	qaydada	proto-
kollaşdırılır	və	müzakirəyə	çıxarılmış	məsələlərə	
dair	qərarlar	qəbul	edilir.	İdarə	Heyətinin	iclasında	
hər	iştirakçı	bir	səsə	malik	olmaqla,	qərarlar	sadə	
səs	çoxluğu	ilə	qəbul	edilir.	Səslərin	sayı	bərabər	
bölünərsə,	İdarə	Heyəti	sədrinin	(və	ya	onu	əvəz	
edən	İdarə	Heyətinin	digər	üzvünün)	səsi	həlledici	
sayılır.	Səsvermə	zamanı	iştirakçıların	bitərəf	qal-
masına	icazə	verilmir.

4.7.	 İdarə	Heyətinin	sədri:
4.7.1.	Mərkəzin	fəaliyyətinə	rəhbərliyi	həyata	

keçirir	və	onu	təmsil	edir;
4.7.2.	İdarə	Heyətinin	fəaliyyətini	təşkil	edir,	

iclaslarının	gündəliyini	müəyyənləşdirir;
4.7.3.	öz	təşəbbüsü	ilə	və	ya	İdarə	Heyətinin	

digər	üzvünün	təşəbbüsü	ilə	İdarə	Heyətinin	iclas-
larını	çağırır;

4.7.4.	öz	təşəbbüsü	ilə,	habelə	İdarə	Heyətinin	
hər	hansı	digər	üzvünün	xahişi	əsasında	digər	
şəxsləri	İdarə	Heyətinin	iclasında	iştirak	etməyə	
dəvət	edir;

4.7.5.	Mərkəzin	fəaliyyət	istiqamətlərinə	dair	
qəbul	olunmuş	aktların	icrasını	təşkil	edir,	yoxlayır	
və	buna	nəzarəti	həyata	keçirir;

4.7.6.	Mərkəzin	fəaliyyətinin	təşkili	ilə	əlaqədar	
icrası	məcburi	olan	daxili	sərəncam	və	əmrlər	verir;

4.7.7.	Komitənin	razılığı	ilə	Mərkəzin	idarə,	filial	
və	nümayəndəliklərinin	rəhbərlərini	vəzifəyə	təyin	
və	vəzifədən	azad	edir;

4.7.8.	Mərkəzin	işçilərinin	vəzifə	maaşlarının,	
vəzifə	maaşlarına	əlavələrin,	mükafatların	və	
digər	ödənişlərin	verilməsini	əməkhaqqı	fondu	
çərçivəsində	təşkil	edir;

4.7.9.	bu	Nizamnamənin	4.7.7-ci	və	4.7.8-
ci	yarımbəndləri	nəzərə	alınmaqla,	Mərkəzin,	o	
cümlədən	onun	idarə,	filial	və	nümayəndəliklərinin,	
habelə	tabeliyindəki	digər	qurumların	işçilərinin	
(təsərrüfat	cəmiyyətlərində	isə	yalnız	rəhbərlərin)	
vəzifəyə	təyin	və	vəzifədən	azad	edilməsinə,	
onlar	barəsində	həvəsləndirmə	və	intizam	tənbehi	
tədbirlərinin	görülməsinə	dair	qərarlar	qəbul	edir;

4.7.10.	Mərkəzin	əmlakından	bu	Nizamnamədə	
nəzərdə	tutulmuş	məqsədlərə	uyğun	istifadə	olun-
masına	nəzarət	edir;

4.7.11.	Mərkəzin	vəzifəli	şəxslərinin	
qanunvericiliyə	zidd	olan	qərarlarını	ləğv	edir;

4.7.12.	bu	Nizamnamə	ilə	müəyyən	olunmuş	
səlahiyyətlər	çərçivəsində	Mərkəzin	adından	
əməliyyatlar	aparır,	müqavilələr	bağlayır	və	onların	
yerinə	yetirilməsini	təmin	edir;

4.7.13.	Mərkəzin	fəaliyyət	istiqamətləri	üzrə	
dövlət	sirrinin	və	məxfilik	rejiminin	qorunması	üçün	
zəruri	tədbirlər	görür;

4.7.14.	Mərkəzin	fəaliyyət	istiqamətləri	üzrə	
məşvərətçi	komitələr	və	işçi	qruplar	yaradır;

4.7.15.	İdarə	Heyətinin	fəaliyyətinin	təşkili	ilə	
bağlı	digər	tədbirlər	görür;

4.7.16.	Mərkəzdə	kargüzarlıq	və	arxiv	işinin	
aparılmasını	təmin	edir;

4.7.17.	Mərkəzdə	vətəndaşların	qəbulunu	və	
müraciətlərinə	baxılmanı	təmin	edir;

4.7.18.	səlahiyyətlərinə	aid	olan	məsələlərlə	
bağlı	konfrans,	iclas,	seminar	və	digər	tədbirlərdə	
iştirak	edir;

4.7.19.	Komitənin	tapşırığı	ilə	konfrans,	iclas,	
seminar	və	digər	tədbirlərin	keçirilməsini	təşkil	edir;

4.7.20.	Mərkəzin	fəaliyyəti	ilə	bağlı	illik	maliyyə	
hesabatlarını	Komitəyə	təqdim	edir;

4.7.21.	Komitə	rəhbərliyinin	digər	tapşırıqlarını	
yerinə	yetirir.

4.8.	 İdarə	Heyətinin	üzvləri:
4.8.1.	İdarə	Heyətinin	səlahiyyətlərinə	aid	olan	

məsələlərin	həllində	iştirak	edirlər;
4.8.2.		İdarə	Heyətinin	iclasının	gündəliyi	

ilə	və	baxılması	nəzərdə	tutulmuş	materiallarla	
əvvəlcədən	tanış	olurlar;

4.8.3.	İdarə	Heyətinin	qəbul	ediləcək	
qərarlarına	dair	fikir	bildirirlər;

4.8.4.	İdarə	Heyətinin	səlahiyyətlərinə	aid	
məsələlərə	İdarə	Heyətinin	iclaslarında	baxmaq	
barədə	təklif	verirlər;

4.8.5.	İdarə	Heyətinin	qərarları	ilə,	iclas	proto-
kolları	ilə	və	digər	sənədlərlə	tanış	olurlar.

4.9.	 İdarə	Heyətinin	üzvləri	İdarə	Heyətinin	
iclaslarında	baxılan	məsələlərə	qərəzsiz	yanaş-
malı,	İdarə	Heyəti	üzvünün	adına	xələl	gətirə	
biləcək	hərəkətlərə	və	çıxışlara	yol	verməməlidirlər,	
həmçinin	Azərbaycan	Respublikası	Mülki	
Məcəlləsinin	49-cu	maddəsində	müəyyən	edilmiş	
digər	tələbləri	yerinə	yetirməlidirlər.

5. Mərkəzin nizamnamə fondu, əmlakı və 
maliyyə fəaliyyətinin əsasları

5.1.	 Mərkəzin	nizamnamə	fondu	Mərkəzin	
mülkiyyətinə	verilmiş	və	qanunla	müəyyən	edil-
miş	qaydada	qiymətləndirilmiş	aktivlərin	balans	
dəyərindən	təşkil	olunur	və	ilkin	olaraq	1	(bir)	
milyon	manat	təşkil	edir.

5.2.	 Mərkəzin	əmlakı	nizamnamə	fondun-
dan,	təsisçinin	verdiyi	əmlakdan,	həmçinin	dövlət	
büdcəsindən	ayrılan	vəsaitdən,	fəaliyyətindən	
əldə	olunmuş	gəlirdən,	ianələrdən,	qrantlardan,	
cəlb	edilən	investisiyalardan	və	qanunla	qadağan	
edilməyən	digər	vəsaitdən	formalaşır.

5.3.	 Mərkəz	öz	əmlakından	yalnız	
Nizamnaməsində	müəyyən	olunmuş	məqsədlərə	
uyğun	istifadə	edir.	Mərkəz	balansında	olan	dövlət	
əmlakına	münasibətdə	səlahiyyətlərini	müvafiq	
qanunvericiliklə	müəyyən	edilmiş	qaydada	həyata	
keçirir.

5.4.	 Mərkəz	qanunla	nəzərdə	tutulmuş	vergiləri	
və	digər	məcburi	ödənişləri	ödədikdən	sonra	
Mərkəzin,	onun	idarə,	filial	və	nümayəndəliklərinin,	
təsərrüfat	cəmiyyətlərinin,	habelə	tabeliyindəki	
digər	qurumların	fəaliyyətindən	əldə	edilmiş	vəsait	
üzərində	müstəqil	sərəncam	vermək	hüququna	
malikdir.

5.5.	 Mərkəz	“Dövlət	rüsumu	haqqında”	
Azərbaycan	Respublikasının	Qanununda	nəzərdə	
tutulmuş	xidmətləri	göstərdiyi	(hüquqi	hərəkətləri	
həyata	keçirdiyi)	halda	həmin	Qanunla	müəyyən	
edilmiş	qaydada	və	məbləğdə	dövlət	rüsumu,	
habelə	qanunla	müəyyən	edilən	hallarda	digər	
ödənişlər	tutur.

5.6.	 Mərkəzin	tutduğu	dövlət	rüsumunun	
Azərbaycan	Respublikasının	Prezidenti	tərəfindən	
müəyyən	edilən	hissəsi	Mərkəzin	fəaliyyətinin	
maliyyələşdirilməsi	məqsədilə	onun	hesabına	
köçürülür.

5.7.	 Mərkəzin	göstərdiyi	xidmətlərin	qiymətləri	
tənzimlənən	qiymətlərə	aid	deyildir.	Həmin	
xidmətlərin	qiymətini	Azərbaycan	Respublikasının	
Prezidenti	ilə	razılaşdırmaqla	Azərbaycan	Respub-
likasının	Nazirlər	Kabineti	(siyahısı	Azərbaycan	
Respublikasının	Prezidenti	tərəfindən	müəyyən	
edilən	xidmətlərə	münasibətdə)	və	Komitə	(sifariş	
əsasında	göstərilən	və	qanunla	alınması	məcburi	
xarakter	daşımayan	digər	xidmətlərə	münasibətdə)	
müəyyən	edir.	

6. Mərkəzin fəaliyyətinə nəzarətin forması və 
əhatə dairəsi

6.1.	 Mərkəzin	fəaliyyətinə	nəzarəti	Azərbaycan	
Respublikasının	Prezidenti,	həmçinin	təsisçinin	
səlahiyyətləri	çərçivəsində	Komitə	həyata	keçirir.

6.2.	 Mərkəzin	fəaliyyətinə	dair	illik	hesabat	
Komitəyə	təqdim	edilir.

7. Mərkəzdə uçot və hesabat
7.1.	 Mərkəz	“Mühasibat	uçotu	haqqında”	

Azərbaycan	Respublikasının	Qanunu	ilə	publik	
hüquqi	şəxslər	üçün	müəyyən	edilmiş	qaydada	
mühasibat	uçotunu	aparır,	maliyyə	hesabatlarını	
tərtib,	təqdim	və	dərc	edir.

7.2.	 Mərkəz	“Rəsmi	statistika	haqqında”	
Azərbaycan	Respublikasının	Qanununa	uyğun	ola-
raq	statistik	uçot	aparır,	statistik	hesabatları	tərtib	
və	təqdim	edir.

7.3.	 Mərkəz	idarə,	filial,	nümayəndəlik	və	
təsərrüfat	cəmiyyətlərinin,	habelə	tabeliyindəki	
digər	qurumların	maliyyə-təsərrüfat	fəaliyyətinin	
yoxlanılmasını	təmin	edir.

7.4.	 Mərkəz	öz	fəaliyyətinin	müstəqil	surətdə	
yoxlanılması	üçün	kənar	auditor	cəlb	edir.

8. Mərkəzin ləğvi və yenidən təşkili
Mərkəzin	ləğvini	və	yenidən	təşkilini	

Azərbaycan	Respublikasının	Prezidenti	həyata	
keçirir.

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatı
 � Hazırda Ermənistanda saxlanılan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, 

Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kənd sakini, 29 oktyabr 1986-cı il təvəllüdlü 
İbrahimov Elvin Arif oğlu ilə bağlı məsələ hadisənin baş verdiyi 2019-cu il martın   
16-dan etibarən Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyasının diqqət mərkəzindədir. 

AZƏRTAC	Əsir	və	itkin	düşmüş,	girov	götürül-
müş	vətəndaşlarla	əlaqədar	Dövlət	Komissiyası-
nın	saytına	istinadla	xəbər	verir	ki,	E.İbrahimovun	
azad	edilməsi	ilə	bağlı	Dövlət	Komissiyası	
tərəfindən	Beynəlxalq	Qızıl	Xaç	Komitəsinə	
müraciət	ünvanlanıb,	onun	ruhi	xəstə	olduğu	və	

əqli	inkişafdan	geri	qaldığı	diqqətə	çatdırılıb.	
Daxil	olmuş	məlumata	əsasən,	martın	19-da	

Beynəlxalq	Qızıl	Xaç	Komitəsinin	Ermənistan	
Respublikasındakı	nümayəndəliyinin	əməkdaşları	
saxlandığı	xəstəxanada	E.İbrahimova	baş	
çəkiblər.	E.İbrahimovun	səhhətində	hər	hansı	

problemin	olmadığı	və	qarşı	tərəfə	keçərkən	
ayağından	aldığı	yaranın	müalicəsinin	davam	
etdirildiyi	bildirilir.

Dövlət	Komissiyası	hazırda	tərəflərdə	saxla-
nılan	şəxslərin	hamının-hamıya	prinsipi	ilə	azad	
edilməsinin	zəruri	olduğunu	bir	daha	vurğulayır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 19 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzinin göstərdiyi 
ödənişli xidmətlərin

S İ Y A H I S I 
№ Xidmətin adı

1. Sifarişçinin	sorğusu	ilə	Bakı	şəhərinin	ərazisində	aparılacaq	tikintinin	icazə	verilən	parametrlərinin	
verilməsi

2. Dövlətə	və	bələdiyyəyə	məxsus	torpaq	sahəsinin	ayrılması	ilə	bağlı	tikinti	niyyətinə	dair	rəy	verilməsi

3. Bakı	şəhərinin	inzibati	ərazisində	yol	və	mühəndis-kommunikasiya	təminatı	sistemi	üçün	trasların	
müəyyənləşdirilməsi	

4. Təsdiq	üçün	təqdim	edilən	şəhərsalma	əsaslandırılması	layihələrinin	yoxlanılması
5. Tikintisinə	icazə	tələb	olunan	tikinti	layihələrinin	şəhərsalma	sənədlərinə	uyğunluğunun	yoxlanılması:
5.1. məlumatlandırma	icraatının	şamil	edilmədiyi	fərdi	yaşayış	evləri	layihələrinin
5.2. çoxmənzilli	yaşayış	binaları	layihələrinin
5.3. qeyri-yaşayış	binaları	layihələrinin
5.4. infrastruktur	(yol	tikintisi)	layihələrinin
5.5. texniki	və	mühəndis	qurğuları	layihələrinin
5.6. mühəndis-kommunikasiya	xətləri	layihələrinin
5.7. digər	obyektlərin	layihələrinin

6.
Tikilinin	istismarına	icazə	verilməsi	ilə	bağlı	Bakı	şəhərinin	ərazisində	yerləşən	tikinti	obyektlərinə	
baxış	keçirilməsi

7. Bakı	şəhərinin	inzibati	ərazisində	tikintiyə	icazənin	müddətinin	uzadılması	ilə	bağlı	sənədlərin	tərtibi
8. Mərkəzin	arxivində	saxlanılan	sənədlərin	surətlərinin	verilməsi
9. Bakı	şəhərinin	inzibati	ərazisində	açıq	sahələrdə	əsaslı	tikili	olmayan	iaşə	obyektlərinin	və	səyyar	

ticarət	obyektlərinin	yerləşdirilməsinin	və	quraşdırılmasının	uyğunluğunun	müəyyənləşdirilməsi	



 �  Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına 
əsasən 2019-cu ilin yanvar–fevral aylarında 
Azərbaycana dünyanın 152 ölkəsindən 364,2 
min və ya 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə 
müqayisədə 3,3 faiz çox əcnəbi və vətəndaşlığı 
olmayan şəxs gəlmişdir. 

Gələnlərin 29,8 faizi 
Gürcüstan, 27,6 faizi Ru-
siya Federasiyası, 12 faizi 
Türkiyə, 5,8 faizi İran, 3,6 fa-
izi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 
1,8 faizi Ukrayna, 1,7 faizi 
Hindistan, 1,5 faizi Pakistan, 
1,4 faizi İraq, 14,7 faizi digər 
ölkələrin vətəndaşları, 0,1 fa-
izi isə vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər olmuşdur. 

Ölkəmizə yanvar-fevral 
aylarında gələnlərin sa-
yında daha çox artım Misir 
(2,8 dəfə), Hindistan (1,8 
dəfə), Pakistan (1,8 dəfə), 
Türkmənistan (1,6 dəfə), 

 Macarıstan (47,7 faiz), Çin 
(32,7 faiz), Yaponiya (32,3 
faiz), Oman (24,4 faiz), 
Cənubi Koreya (23,8 faiz), 
Gürcüstan (23,7 faiz) və 
Polşa (21,3 faiz) vətəndaşları 
arasında qeydə alınmışdır.

2019-cu ilin yanvar–fevral 
aylarında Avropa İttifaqına 
üzv ölkələrdən gələnlərin 
sayı 1,6 faiz artaraq 11,5 
min nəfər, MDB ölkələrindən 
gələnlərin sayı 0,9 faiz 
azalaraq 121,9 min nəfər 
olmuşdur.

Xarici ölkələrə gedən 
Azərbaycan  Respublikası 

vətəndaşlarının sayı əvvəlki 
ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 25,5 faiz artaraq 
731,6 min nəfər olmuş-
dur. Ölkə vətəndaşlarının 
36,5  faizi İrana, 26,2 faizi 

 Gürcüstana, 18,4 faizi Rusi-
ya Federasiyasına, 9,8 faizi 
Türkiyəyə, 1,1 faizi Ukray-
naya, 1 faizi Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinə, 7 faizi isə digər 
ölkələrə səfər etmişdir. 

Bu dövrdə İrana gedən 
Azərbaycan vətəndaşlarının 
sayı 83,8 faiz, Rusiya 
Federasiyasına gedənlərin 
sayı 7,3 faiz, Gürcüsta-
na gedənlərin sayı 7 faiz, 
Türkiyəyə gedənlərin sayı isə 
1,9 faiz artmışdır.

 “Xalq qəzeti”

Əhalinin hər nəfərinə düşən gəlirlər 772,2 
manat olub. Bütün icbari və könüllü ödənişlər 
edildikdən sonra əhalinin sərəncamında 6 
milyard 952  milyon manat vəsait qalıb.

“Azərenerji” və “Azərişıq” 
bayram günlərində 

gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək
 � Novruz bayramı günlərində istehlakçıların 

fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi təchizatı ilə 
əlaqədar “Azərenerji” və “Azərişıq” ASC tərəfindən 
qabaqlayıcı tədbirlər görülüb.
“Azərişıq” ASC-dən verilən məlumata görə, bu məqsədlə 

enerji sistemin dayanıqlığı və etibarlılığını qorumaq, istehlakçıları 
fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təmin etmək, baş verə biləcək 
qəzaların dərhal aradan qaldırılmasını həyata keçirmək üçün 
“Azərenerji” və “Azərişıq” ASC-lərin rəhbərliyinin göstərişinə 
əsasən hər iki Səhmdar Cəmiyyətlərin mərkəzi aparatları üzrə 
məsul şəxslərdən ibarət növbətçilik təşkil edilib, eyni zamanda, 
sistem əhəmiyyətli stansiya və yarımstansiyalara birbaşa məsul 
şəxslər təyin edilib. Yüksək, orta və alçaq gərginlikli bütün ötürü-
cü və paylayıcı elektrik verilişi xətlərinin təkrar yoxlanılması və 
nəzarətdə saxlanılması təmin edilib.

 “Xalq qəzeti”

Bu barədə AMEA-nın 
Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı 
Astrofizika Rəsədxanasından 
məlumat verilib. Bildirilib ki, 
Günəş ekliptika üzrə hərəkət 
edərək cənub yarımkürəsindən 
şimal yarımkürəsinə 
keçəcək və həmin andan 
şimal yarımkürəsində yaz fəsli 
 başlayacaq.

 Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika 
Komitəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, sənaye məhsulunun 
71,7 faizi mədənçıxarma sektorunda, 22,7 
faizi emal sektorunda, 4,9 faizi elektrik enerji-
si, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda, 0,7 faizi isə su təchizatı, 
tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorun-
da istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sektorunda neft hasilatı 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünün səviyyəsində 
qalmış, əmtəəlik qaz hasilatı isə 34,3 faiz 
artmışdır.

Emal sektorunda avtomobil, qoşqu və ya-
rımqoşquların istehsalı 3 dəfə, mebel istehsalı 

85,5 faiz, maşın və avadanlıqların istehsalı 
80,8 faiz, rezin və plastik kütlə məmulatlarının 
istehsalı 64 faiz, içkilərin istehsalı 63,4 faiz, 
kağız və karton istehsalı 50,2 faiz, toxuculuq 
sənayesi məhsullarının istehsalı 49,6 faiz, 
kompüter, elektron və optik məhsulların isteh-
salı 37,8 faiz, kimya sənayesi məhsullarının 
istehsalı 33,2 faiz, əczaçılıq məhsullarının 
istehsalı 26,8 faiz, ağacın emalı və ağacdan 
məmulatların istehsalı 25,3 faiz, maşın və 
avadanlıqların quraşdırılması və təmiri işləri 
18,2 faiz, tikinti materiallarının istehsalı 12,8 
faiz artmış, sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı 
4,5 faiz, metallurgiya sənayesi məhsullarının 

istehsalı 8,9 faiz, hazır metal 
məmulatlarının istehsalı 12,4 faiz 
azalmışdır.

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 
sektorunda istehsalın həcmi 2,3 
faiz, su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sektorunda 
isə 12,1 faiz artmışdır.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

AZƏRTAC xəbər verir ki, Beto 
O’Rurk özünün prezident kampaniyası-
nın ilk günü ərzində 6,1 milyon dollardan 
artıq vəsait topladığını bəyan edib. Bu, 
bütün demokrat-iddiaçılar arasında 
rekord məbləğdə ianədir. O bildirib ki, 
cəmi 24 saat ərzində amerikalılar bütün 
ölkə üzrə bir yerə toplaşaraq, prezident 
seçkiləri üçün kütləvi kampaniyanın 
keçirilməsinin mümkün olduğunu sübut 
ediblər. Bununla yanaşı, konqresmenin 
qeyd etdiyi kimi, o, ianəni ABŞ-ın sadə 
vətəndaşlarından alıb və bu işdə marağı 
olan müxtəlif böyük donorlardan, korpo-
rasiya və şirkətlərdən təzminat toplayan, 
həmin vəsaiti seçkiqabağı kampani-
yalarda müvafiq siyasətçilərə təqdim 
edən Siyasi Fəaliyyət Komitəsinin 
ianələrindən imtina edib.

Beto O’Rurk bildirib ki, o, 2020-ci 
ildə ABŞ prezidenti postuna seçkilərdə 
iştirak etmək niyyəti barədə bəyan etdiyi 
günün sabahı – bazar ertəsi 6136763 
dolları onlayn-ödəmə şəklində alıb. 
Bu məbləğ hətta Berni Sandersin də 
rekordunu yeniləyib. O’Rurk özünün 
kampaniyası çərçivəsində artıq Miçi-
qan, Viskonsin, Ohayo və Pensilvaniya 
seçiciləri ilə görüşlərdə iştirak edib.

2019-cu ilin yanvar–fevral 
aylarında Azərbaycan 

əhalisinin gəlirləri əvvəlki ilə nisbətən 
nominal ifadədə 5,1 faiz artaraq 7 mil-
yard 619,7 milyon manat təşkil edib.

Ötən həftə ABŞ prezidenti postuna iddia edən tanınmış 
 demokratların sırasına Texasdan olan sabiq konqresmen  
Beto O’Rurk da qoşulub.

Azərbaycan əhalisi 
iki ayda 7 milyard 

manatdan çox gəlir 
ƏLDƏ EDIB

2019-cu ildə yaz 
fəsli Azərbaycana 
martın 21-də 
Bakı vaxtı ilə 
saat 01.58-də 
daxil olacaq. 
Bu zaman gecə 
ilə gündüz 
bərabərləşəcək.

Sənaye müəssisələri və bu sahədə fəaliyyət 
göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən 2019-
cu ilin yanvar – fevral aylarında 7,6 milyard 

manatlıq və ya 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 4,6 faiz çox sənaye məhsulu isteh-
sal edilmişdir. Sənayenin qeyri-neft sektorunda 
məhsul istehsalı 15,5 faiz artmışdır.

Beto O’Rurk 
ilk 24 saat ərzində 

6,1 milyon dollardan 
artıq vəsait toplayıb

Iki aya 7,6 milyard 
manatlıq sənaye məhsulu

Yaz fəsli Azərbaycana 
martın 21-də daxil olacaq
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Turistlərin sayı artır

Ictimai-siyasi və 
sosial-iqtisadi həyat: 
Baş nazirin müasir 

yanaşması
Ekspertlər Azərbaycan 

hökumətinin 2018-ci ildə 
fəaliyyətinə dair illik hesa-
batı maraqla gözləyirdilər. 
Həm yeni Baş nazirin Milli 
Məclisdəki məruzəsi, həm 
də ötən il  Azərbaycanın əldə 
etdiyi nailiyyətlərin konkret 
rəqəmlərdə ifadəsi maraq 
doğururdu. Öncədən deyək 
ki, bu sanballı hesabatda ölkə 
rəhbərliyinin həyata keçirdiyi 
siyasi kursun ümumi ruhu ilə 
yanaşı, reallaşan proqramların 
analizi və konkret nəticələr 
lakonik və dolğun ifadə edilib.

Baş nazir Novruz 
Məmmədov ölkənin ictimai-si-
yasi və sosial-iqtisadi həyatını 
bir-biri ilə sıx bağlılıqda 
təqdim etməklə hesabat ilində 
məsələyə sistemli yanaşmanın 
mövcud olduğunu nümayiş 
etdirib. Novruz Məmmədov 
məruzəsində bu bağlılıq-
da vurğulayıb: “2018-ci il 
Azərbaycanın ictimai-siyasi və 
sosial-iqtisadi həyatında böyük 
nailiyyətlərlə, əlamətdar tarixi 
hadisələrlə zəngin olmuşdur. 
Ötən il Şərqdə ilk demokratik 
respublika olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaran-
masının 100 illiyi təntənə ilə 
qeyd edilmişdir. Aprel ayında 
keçirilən növbəti prezident 
seçkilərində müdrik xalqımız 
ən düzgün seçimini edərək, 

İlham Əliyevi yenidən dövlət 
başçısı seçmişdir. Bu seçimi 
ilə Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşları milli 
maraqlara uyğun aparılan 
siyasət nəticəsində ölkədə 
bərqərar olmuş ictimai-siyasi 
sabitliyi, dayanıqlı və dinamik 
inkişafı, xalq-iqtidar birliyini 
dəstəklədiyini növbəti dəfə 
nümayiş etdirmişlər. Prezident 
seçkilərindən sonra dövlət 
başçısı hökumətin yeni tərkibini 
müəyyənləşdirmiş, qarşıda 
duran strateji vəzifələri və 
hədəfləri bəyan etmişdir”.

Bizcə, bu fikirlərdə 
hökumətin öz fəaliyyətinə 
məsuliyyətli və hərtərəfli yanaş-
ması yığcam şəkildə ifadə edi-
lib. Bu yanaşmanın mənbəyini 
isə Prezidentin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən siyasətin 
məzmunu təşkil edir. Baş nazir 
ölkənin ictimai-siyasi və sosial-
iqtisadi həyatında açar rolunu 
oynayan hadisələri dəqiq ifadə 
edib. İlk olaraq, Baş nazir 
ölkənin ictimai-siyasi həyatında 
əsas hadisələr kimi Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaran-
masının 100 illiyini və prezident 
seçkilərini göstərməklə 2018-ci 
ildə dövlətçilik ənənəsi ilə müa-
sir idarəetmə arasında məntiqi 
bağlılığı ifadə edib. Keçən il 
AXC-nin 100 illiyini təntənə 
ilə qeyd edən xalqımız, eyni 
əminlik, sədaqət və iradə ilə 
İlham Əliyevə səs verdi. Yəni 
Azərbaycan xalqı 2018-ci ildə 
bir daha tarixi seçimini hansı 
meyarlar əsasında etdiyini 

bütün dünyaya göstərdi. Bu 
məqam 2018-ci ildə ictimai-si-
yasi və sosial-iqtisadi uğurların 
təməlində durur.

Baş nazir dövlət başçısının 
Azərbaycan hökumətinin yeni 
tərkibini müəyyənləşdirməsinin 
xüsusi əhəmiyyətini vurğu-
layıb. Konkret ifadə etsək, 
Azərbaycanda bütün sahələrdə 
fəaliyyət tam olaraq hüquqi 
təmələ dayanır. Prezident 
İlham Əliyev nəzərdə tutdu-
ğu proqramları reallaşdıra 
biləcək hökuməti formalaş-
dırmağa nail olub. Məruzənin 
sonrakı hissələrində bu cür 
yanaşmanın verdiyi töhfələr 
konkret faktlarla və sistemli 
olaraq təqdim edilir. Bunun 
üçün Nazirlər Kabinetinin 
öz fəaliyyətini Prezidentin 
müəyyən etdiyi strateji vəzifələr 
və hədəflər əsasında qurduğu 
ifadə edilib. Məsələnin başqa 
vacib aspekti “...yeni dövrün 
çağırışlarına cavab verən praq-
matik xarici siyasət, beynəlxalq 
münasibətlər sistemindəki 
mövcud gərginliklərə baxma-

yaraq, dövlətimizin nüfuzunun 
daha da yüksəlməsinə və 
Azərbaycanı dəstəkləyən 
ölkələrin sayının artmasına 
zəmin yaradılması” ilə bağlıdır. 
Burada Baş nazir ölkənin daxili 
və xarici siyasəti arasında sıx 
bağlılığın 2018-ci ildə də xüsusi 
məzmunda davam etdiyini 
önə çəkib. Müasir demokratik 
idarəetmə baxımından bu, heç 
şübhəsiz, mühüm müddəadır.

Bu baxımdan Novruz 
Məmmədovun hesabat ilində 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
istiqamətində atılan addımlara, 
ikitərəfli və çoxtərəfli format-
larda qəbul edilən sənədlərdə 
dövlətimizin suverenliyinə, 
ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinə dəstək ifadə 
edilməsinə, Avropa İttifa-
qı ilə Azərbaycan arasında 
imzalanmış “Tərəfdaşlıq 
prioritetləri” adlı sənədə diqqət 
yönəldərək, onları “düşü-
nülmüş sistemli fəaliyyətin 

əsas tərkib hissələrindən biri 
kimi” qiymətləndirməsi çox 
əhəmiyyətlidir.

Prezidentin qarşıya  
qoyduğu vəzifələr və 
hökumətin fəallığı: 

faktların dili ilə
Novruz Məmmədov 2018-ci 

ilin may ayında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
iştirakı ilə reallaşan Cənub Qaz 
Dəhlizinin açılışının, Türkiyədə 
dövlət başçılarının iştirakı ilə 
nəhəng TANAP layihəsinin 
rəsmi açılış mərasiminin 
keçirilməsinin, Xəzər dənizinin 
hüquqi statusunun müəyyən 
edilməsinin enerji təhlükəsizliyi, 
geosiyasi, geoiqtisadi ba-
xımdan əhəmiyyətini vurğu-
lamaqda tam haqlıdır. Çünki 
bu faktlar həm geosiyasi 
dinamikada Azərbaycanın 
fəallığını, həm də ölkənin 
regional əməkdaşlıqda tam 
səmimiyyətini əks etdirir.

Dövlət başçısının reallaşdır-
dığı bu cür əhəmiyyətli siyasətə 

Nazirlər Kabineti də imkanları 
daxilində ciddi dəstək verib və 
qarşısına qoyulan vəzifələrin 
öhdəsindən gəlməyə çalışıb. 
Bu fəaliyyətə ən düzgün və ob-
yektiv qiyməti Prezident  İlham 
Əliyev Nazirlər Kabinetinin 
keçən ilin yekunlarına dair ic-
lasındakı nitqində verib. Dövlət 
başçısı “hökumətin fəaliyyətini 
dərindən və hərtərəfli təhlil 
edərək, əldə olunan nəticələri 
yüksək qiymətləndirmiş, 2018-
ci ilin dərin iqtisadi islahatlar ili 
olduğunu bildirmişdir”.

Baş nazir bunları konkret 
faktlar əsasında göstərib. 
Məsələn, 2018-ci ildə makro-
iqtisadi sabitlik təmin olunub 
və iqtisadi artım 1,4 faiz təşkil 
edib. O cümlədən qeyri-neft 
sektorunda artım 1,8 faiz olub. 
“Əsas kapitala yönəldilmiş 17,2 
milyard manat vəsaitin 11 mil-
yard manatdan çoxu və ya 65,5 
faizi qeyri-neft sektorunun payı-
na düşüb”. Novruz Məmmədov 
bu bağlılıqda xüsusi vurğu-
layıb ki, qeyri-neft sektoruna 
yönəldilmiş vəsaitin 69,7 faizini 
daxili sərmayələr təşkil edib. 
Bu, gənc müstəqil dövlət üçün 
ciddi uğurdur. Konkret olaraq 
o deməkdir ki, Azərbaycan 
artıq daxili potensial hesabı-
na inkişaf prosesini daha da 
gücləndirib. Bu, Cənubi Qafqaz 
üçün bir nümunədir.

Bundan başqa, 2018-ci 
ildə inflyasiya cəmi 2,3 faiz 
olub. Bunun fonunda əhalinin 
gəlirləri nominal ifadədə 9,2 
faiz artıb. Azərbaycanın val-
yuta ehtiyatları isə artaraq 45 
milyard ABŞ dolları olub. “Ötən 
il icmal büdcənin gəlirləri 31,4 
milyard manat, xərcləri isə 26,3 
milyard manat olmuş və ümumi 
daxili məhsula nisbətdə 6,4 faiz 
büdcə artıqlığı (profisit) əldə 
edilmişdir”.

Baş nazir daha sonra 
bildirib: “Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin apardığı sosial-iqti-
sadi siyasətin mahiyyətində 
əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin 
rifahının davamlı olaraq 
yüksəldilməsinin dayandı-
ğı hamıya məlumdur. Bu 
məsələyə hesabat ilində də 
xüsusi önəm verilmişdir. Dövlət 
büdcəsinin xərclərinin 31,7 
faizi və ya 7,2 milyard ma-
natı sosialyönümlü xərclərin 
payına düşmüşdür ki, bu da 
2017-ci illə müqayisədə 7,6 
faiz çoxdur”. Bu, Azərbaycanın 
sosialyönümlü bir dövlət oldu-
ğunu təsdiq edən çox maraqlı 
və aktual qənaətdir. Təsadüfi 
deyildir ki, Azərbaycanın 
inkişaf strategiyasında insan 
kapitalı mühüm yer tutur. Bu 
baxımdan Baş nazirin konkret 
faktlarla cəmiyyətin aztəminatlı 
kəsminin həyat şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
atılan addımları göstərməsi 
təqdirəlayiq sayılmalıdır.

Bu kontekstdə Novruz 
Məmmədov qeyd edib ki, 
əmək pensiyalarının artırılması 
1,2 milyon pensiyaçını əhatə 
edib. “Pensiyaların orta aylıq 
məbləği ötən illə müqayisədə 
6,2 faiz, yaşa görə pensiyanın 
orta aylıq məbləği isə 6,7 faiz 
artmışdır”. Xüsusi proqramın 
həyata keçirilməsi ilə 5 mindən 
çox ailənin və ya 25 min nəfərə 
yaxın insanın maddi vəziyyəti 
yüksəldilib. İl ərzində əlillərə və 
şəhid ailələrinə dövlət qayğısı 
daha da artıb. Müxtəlif sosi-
alyönümlü proqramlar uğurla 
həyata keçirilib.

Novruz Məmmədov 
məruzəsində bütövlükdə 
cəmiyyətin hər bir sferası-
nı əhatə edən proqramların 
verdiyi konkret nəticələri 

ifadə edib. Buraya enerji 
layihələri, nəqliyyat marş-
rutları, elm, təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət, turizm, idman 
və s. sahələr daxildir. Onların 
reallaşması Azərbaycanın milli 
təhlükəziliyini təmin etməkdə 
ciddi rol oynayıb. Bu baxım-
dan sahibkarların fəaliyyətinin 
hüquqi bazasının daha da 
təkmilləşdirilməsi və biznes 
mühitinin xeyli yaxşılaşdırılması 
da böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Baş nazir xüsusi vurğulayıb 
ki, “2018-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının  Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin 
hərbi-sənaye potensialının 
artırılması, ordu quruculuğu-
nun təkmilləşdirilməsi, Silahlı 
Qüvvələrin müasir döyüş 
texnikası və silah-sursatla təmin 
edilməsi, şəxsi heyətin döyüş 
əhval-ruhiyyəsinin yüksəldilməsi 
istiqamətində məqsədyönlü 
fəaliyyət aparılmışdır”. Bu faktlar 
ölkənin müdafiə qüdrətinin 
2018-ci ildə daha da artdığını 
əyani olaraq təsdiq edir.

Nəhayət, Baş nazir  2018-ci 
ildə hökumətin fəaliyyət 
proqramının əsasını konkret 
ifadə edib. Novruz Məmmədov 
vurğulayıb: “Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci ilin sosial-iqti-
sadi inkişafının yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasındakı konseptual 
xarakterli çıxışında müəyyən 
etdiyi vəzifələri hökumət özünün 
fəaliyyət proqramı kimi qəbul 
edərək, bütün qüvvələrini və 
imkanlarını bu tapşırıqların icra-
sına səfərbər etmişdir”. Buradan 
məntiqi bir nəticə alınır: 2018-ci 
ildə Azərbaycan hökumətinin 
əldə etdiyi nəticələr  Prezidentin 
tapşırıq və göstərişlərinin 
səmərəli icrası sayəsində müm-
kün olmuşdur. Hökumət dövlət 
başçısının apardığı siyasəti və 
həyata keçirdiyi proqramları 
var gücü ilə dəstəkləyir. Və bu 
proses daha da güclənəcək!

Newtimes.az

Baş nazir Novruz Məmmədov parlamentdə 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildəki fəaliyyətinə 
dair hesabatla çıxış edib. Milli Məclisin deputatları 
hesabatı maraqla qarşılayıblar. Baş nazir 
sistemli və təhlili yanaşaraq hökumətin keçənilki 
fəaliyyətini geniş şərh edib. Hesabatdan belə 
qənaət əldə edilir ki, ötən il hökumət öz fəaliyyətini 
ölkənin strateji inkişaf kursuna uyğun aparıb. 
Bunun fonunda Prezidentin qarşıya qoyduğu 
vəzifələri tam olaraq həyata keçirməyə çalışıb. Baş 
nazirin məruzəsinin analizi göstərir ki, Azərbaycan 
2018-ci ildə mühüm uğurlar qazanıb. 

Nazirlər Kabinetinin illik hesabatı: 
sistemli və ardıcıl fəaliyyətin töhfələri
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 106           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
“Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan 

qiymətlərinin hesablanması üsulları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1433-VQD nömrəli Qanu-
nunun tətbiqi və “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar tarixli 668 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 454 nömrəli 
Fərmanının 1.5.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətlərinin 
hesablanması üsulları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 107           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
“Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-

ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halların satınalma 
müqaviləsinə təsirinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1433-VQD nömrəli Qanu-
nunun tətbiqi və “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar tarixli 668 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 454 nömrəli 
Fərmanının 1.5.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş halların satınalma müqaviləsinə 
təsirinin qiymətlən-dirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə 
 olunur).
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 108           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin struktu-

runa daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2010-cu il 30 noyabr tarixli 228 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

“İxracın və investisiyaların təşviqi sahəsində idarəetmənin daha da 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 28 dekabr tarixli 451 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 30 noyabr 
tarixli 228 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2010, № 11, maddə 1055; 2013, № 1, maddə 75; 2014, № 6, 
maddə 736; 2016, № 5, maddə 955; 2017, № 4, maddə 651; 2018, № 3, 
maddə 580, № 10, maddələr 2142, 2167) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan 
tabeliyindəki qurumların siyahısı”na aşağıdakı məzmunda onuncu abzas 
əlavə edilsin:

“Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Agentliyi”.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 109           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı Tikilən 

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin Müdiriyyətinin ləğv edilməsi və 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 30 noyabr tarixli 228 nömrəli 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna 
daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı Kompleksinin tikintisi layihəsi 
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası İqtisa-
diyyat Nazirliyinin nəzdində təsərrüfathesablı 
Tikilən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı Kompleksinin Müdiriyyəti qarşısında 

qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğunu nəzərə 
alaraq, Azərbaycan Respublikasının dövlət 
büdcəsi vəsaitinə qənaət olunmasının təmin 
edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respub-
likası İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində 
təsərrüfathesablı Tikilən Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin 
Müdiriyyəti ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 30 noyabr tarixli 228 

nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 11, maddə 
1055; 2013, № 1, maddə 75; 2014, № 6, 
maddə 736; 2016, № 5, maddə 955; 2017, 
№ 4, maddə 651; 2018, № 3, maddə 580, № 
10, maddələr 2142, 2167) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazir-
liyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 
qurumların Siyahısı”nın yeddinci abzası ləğv 
edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının İqti-
sadiyyat Nazirliyi bu Qərardan irəli gələn 
məsələlərlə bağlı müvafiq tədbirlər görsün.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 110           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Müdafiəçilərə, tərcüməçilərə, 

mütəxəssislərə və ekspertlərə ödənilməli olan məbləğlərin miqdarı haqqında” 2001-ci 
il 1 fevral tarixli 31 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq 
edilməsi barədə” 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının 
vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 27 noyabr tarix-
li 1343-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 18 dekabr tarixli 814 nömrəli 
Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Müdafiəçilərə, tərcüməçilərə, 
mütəxəssislərə və ekspertlərə ödənilməli olan 
məbləğlərin miqdarı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-
ci il 1 fevral tarixli 31 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2001, № 2, maddə 110, № 7, maddə 
512; 2002, № 9, maddə 580; 2005, № 6, 
maddə 559; 2006, № 8, maddə 730; 2009, № 
9, maddə 755; 2010, № 1, maddə 67; 2016, № 
12, maddə 2230; 2018, № 2, maddə 362, № 5, 
maddə 1112) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1-ci hissədə “və 193.4-cü” sözləri 
“,193.4-cü və 194-cü” sözləri ilə əvəz edilsin 
və həmin hissəyə “müdafiəçiyə” sözündən 
sonra “(vəkilə)” sözü əlavə edilsin;

1.2. 4-cü hissəyə “müdafiəçinin” sözündən 
sonra “(vəkilin)” sözü əlavə edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikası vahid 
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli 

Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 
866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, maddələr 
463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 822, 
№ 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, № 
10, maddə 1021, № 12, maddələr 1343, 1352; 
2008, № 2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 
10, maddə 936; 2009, № 1, maddələr 22, 32, 
№ 2, maddələr 144, 150, № 9, maddələr 736, 
753; 2010, № 4, maddə 369, № 11, maddə 
1048; 2011, № 1, maddə 66, № 4, maddə 
365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, № 8, 
maddə 1000, № 10, maddə 1202; 2014, № 
1, maddələr 59, 69, № 2, maddə 201, № 5, 
maddə 557, № 6, maddələr 745, 747, № 9, 
maddə 1130; 2015, № 2, maddə 227, № 3, 
maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, 
№ 7, maddə 890, № 11, maddə 1412; 2016, 
№ 3, maddə 595, № 4, maddələr 806, 831, № 
5, maddələr 941, 955, № 8, maddə 1450, № 
9, maddə 1561, № 12, maddələr 2220, 2241; 
2017, № 4, maddə 643, № 6, maddə 1244, № 
9, maddələr 1722, 1745, № 10, maddə 1896; 
2018, № 1, maddə 122, № 3, maddə 630, № 
4, maddələr 785, 831, № 6, maddə 1356, № 7 
(II kitab), maddə 1628, № 8, maddə 1799, № 
10, maddələr 2142, 2155, № 11, maddə 2428) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2 
nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin funksional 
təsnifatı”na Əlavənin 14.3.0-cı və 14.3.2-ci 
yarımbəndlərinə “göstərilməsi,” sözündən 

sonra “ölmüş zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi 
qismində tanınmış vəkil tərəfindən göstərilən 
hüquqi yardımın ödənilməsi,” sözləri əlavə 
edilsin.

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 3 
nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin iqtisa-
di təsnifatına” Əlavənin “282100. “Sair 
xərclər” paraqrafına “yardımın göstərilməsi,” 
sözlərindən sonra “ölmüş zərər çəkmiş 
şəxsin hüquqi varisi qismində tanınmış 
vəkil tərəfindən göstərilən hüquqi yardımın 
ödənilməsi,” sözləri əlavə edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasının vahid 
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 
2155) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının büdcə 
xərclərinin funksional təsnifatına əlavə”nin 
“3.5.0. “Hüquqi yardım” köməkçi bölməsinə 
“təqsirləndirilən şəxslərə” sözlərindən sonra 
“, ölmüş zərər çəkmiş şəxsin hüquqi vari-
si qismində tanınmış vəkilə” sözləri əlavə 
edilsin;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının büdcə 
xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə”nin 
“222990. “Sair xərclər” maddəsinə 
“göstərilməsi,” sözündən sonra “ölmüş zərər 
çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınmış 
vəkil tərəfindən göstərilən hüquqi yardımın 
ödənilməsi ilə bağlı xərclər,” sözləri əlavə 
edilsin.
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Qeyd: Qərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 111           Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il
“Azərbaycan Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşı-

malarına görə verginin ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə nişanı” və “Xüsusi 
fərqlənmə nişanı”nın tətbiq edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin2006-cı il 9 fevral tarixli 40 nömrəli Qərarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 
noyabr tarixli 1374-VQD nömrəli Qanunu-
nun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası 
Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
məsələləri haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 
393 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli 442 nömrəli 
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2006-cı il 9 fevral tarixli 40 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2006, № 2, maddə 188; 2008, № 1, 

maddə 46; 2009, № 10, maddə 853; 2016,  
№ 4, maddə 780; 2018, № 7 (II kitab), maddə 
1625; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 14 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında avtomobil nəqliyyatı vasitələri 
ilə sərnişin və yük daşımalarına görə verginin 
ödənilməsi xüsusiyyətləri, habelə “Fərqlənmə 
nişanı” və “Xüsusi fərqlənmə nişanı”nın tətbiq 
edilməsi Qaydaları”nın 1.3-cü bəndinin birinci 
və ikinci cümlələrinə “müntəzəm şəhərdaxili 
sərnişindaşımanı” sözlərindən sonra “və taksi 
minik avtomobilləri ilə sərnişindaşımanı” 
sözləri əlavə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 112                                                                                                                            Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun 
vəsaitinin idarə olunması, uçotunun aparılması və istifadəsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 10 aprel tarixli 84 nömrəli 
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nunda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 7 dekabr tarixli 1380-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 10 
yanvar tarixli 880 nömrəli Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 10 

aprel tarixli 84 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 4, maddə 306; 2009, № 11, 
maddə 936; 2017, № 3, maddə 503, № 7, maddə 1474; 2018, 
№ 8, maddə 1796, № 9, maddə 1938) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun vəsaitinin idarə 
olunması, uçotunun aparılması və istifadəsi Qaydaları”nın 3.4-
1-ci bəndində “kredit təşkilatlarına borcları barədə  kredit büro-
sundan müvafiq kredit tarixçəsindən kredit hesabatını və” sözləri 
“kredit bürosundan özünə aid kredit hesabatını və kredit hesaba-
tında əksini tapmayan” sözləri ilə əvəz edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 113                                                                                                                                Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Aqroli-
zinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatı 
texnikasının və texnoloji avadanlıqların hüquqi və fiziki 
şəxslərə lizinqə verilməsi və ya lizinq yolu ilə satılması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlərin 
həyata keçirilməsi haqqında” 2005-ci il 31 mart tarixli 58 
nömrəli və “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 
toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə 
əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə” 
2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında 

“Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 413 nömrəli 
Fərmanının 8.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus kənd 
təsərrüfatı texnikasının və texnoloji avadanlıqların hüquqi və 
fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi və ya lizinq yolu ilə satılması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı zəruri tədbirlərin həyata 
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2005-ci il 31 mart tarixli 58 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 3, maddə 263; 
2007, № 2, maddə 192; 2010, № 3 maddə 257, № 8, maddə 
755, № 12, maddə 1128; 2015, № 10, maddə 1242) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. Adında və 1-ci hissəsində “və texnoloji avadanlıqların” 
sözləri “, texnoloji avadanlığın, suvarma sistemləri dəsti və ava-
danlığının” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinə məxsus kənd təsərrüfatı texnikasının və texnoloji 
avadanlıqların hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilməsi və ya 

lizinq yolu ilə satılması Qaydaları” üzrə:
1.2.1. adında “və texnoloji avadanlıqların” sözləri “, texnoloji 

avadanlığın, suvarma sistemləri dəsti və avadanlığının” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

1.2.2. 1-ci hissəsində “(bundan sonra – texnika və texnoloji 
avadanlıqlar)” sözləri “, texnoloji avadanlığın, suvarma sistemləri 
dəsti və avadanlığının (bundan sonra – texnika)” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.2.3. aşağıdakı məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilsin:
“1-1. “Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə 

lizinq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 413 
nömrəli Fərmanının 4-cü hissəsində nəzərdə tutulmuş hallar 
istisna olmaqla, texnikanın satışı və lizinqinə dövlət büdcəsinin 
vəsaiti hesabına tətbiq edilən güzəştlər həmin Fərmanla təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitindən istifadə 
Qaydası”na uyğun olaraq maliyyələşdirilir.”;

1.2.4. 2-4-cü və 6-10-cu hissələrdə ismin müvafiq hallarında 
“texnika və texnoloji avadanlıqlar” sözləri ismin müvafiq halların-
da “texnika” sözü ilə əvəz edilsin.

2. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, 
gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək 
verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 
nömrəli Qərarına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2008, № 9, maddə 872; 2013, № 7, maddə 881; 2015, 
№ 2, maddə 227; 2016, № 1, maddə 168; 2017, № 7, maddə 
1476) aşağıdakı məzmunda 6-cı hissə əlavə edilsin:

“6. Bu Qərarın 1.1.3-cü yarımbəndi 2020-ci il yanvarın 1-dək 
qüvvədədir.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 114                                                                                                                                Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə 
Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaitlərinin istifadəsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 14 may tarixli 75 
nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə

“Kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyinin və aqrar sahədə lizinq 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 413 nömrəli 
Fərmanının 8.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

 “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ya-
nında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi 
üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2007-ci il 14 may tarixli 75 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 5, maddə 545; 2008, 
№ 2, maddə 105; 2014, № 2, maddələr 201, 208; 2016, № 1, 
maddə 166, № 5, maddə 955, № 11, maddə 1962) ləğv edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 116                                                                                                                                Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 3 
may tarixli 201 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Dövlət Tərcümə Mərkəzinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik 
edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 nömrəli 
Fərmanının 3.9-cu bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 3 

may tarixli 201 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 5, maddə 1111; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 26 fevral tarixli 64 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Dövlət Tərcümə 
Mərkəzinin Nizamnaməsi”nin 6.1-ci bəndində “1.500.000 (bir mil-
yon beş yüz min)” rəqəmləri və sözləri “2.040.124 (iki milyon qırx 
min yüz iyirmi dörd)” rəqəmləri və sözləri ilə əvəz edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 115                                                                                                                           Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-
cü il 27 avqust tarixli 118 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan 
fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesa-
bat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları”nda dəyişikliklər 
edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu 
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 
27 avqust tarixli 118 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 8, maddə 662; 2005, 
№ 2, maddə 134; 2006, № 3, maddə 299; 2009, № 2, maddə 
157, № 10, maddə 853; 2012, № 3, maddə 252; 2014, № 6, 
maddə 747, № 8, maddə 1023; 2016, № 5, maddə 962, № 
10, maddə 1709; 2017, № 3, maddə 487, № 11, maddə 2141; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 21 

yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Müəssisə və 
təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş 
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və 
tətbiqi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.2-ci və 1.6-cı bəndlərə “Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya 
Sisteminin,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşımaları üzrə Avtomatlaşdırıl-
mış İdarəetmə Sisteminin,” sözləri əlavə edilsin.

2. 1.5-ci bənddə “və “Poçt-maliyyə xidmətləri” Avtomatlaş-dı-
rılmış Korporativ İnformasiya Sisteminin” sözləri “, “Poçt-maliyyə 
xidmətləri” Avtomatlaşdırılmış Korporativ İnformasiya Sisteminin 
və “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Sərnişin Daşımaları üzrə Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi-
nin” sözləri ilə əvəz edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 117                                                                                                      Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il

“Nəzarət markalarının alınması-
na görə ödənilən vəsaitlərin dövlət 
büdcəsinə daxil olmasına nəzarət 
edilməsi və uçotunun aparılması 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 8 iyul tarixli 
258 nömrəli Qərarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 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 2018-
ci il 20 dekabr tarixli 415 nömrəli 
Fərmanının 3.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 8 iyul tarixli 258 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, 
№ 7, maddə 889) ilə təsdiq edilmiş 
“Nəzarət markalarının alınmasına görə 
ödənilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə 
daxil olmasına nəzarət edilməsi və 
uçotunun aparılması Qaydası”nın 2.1-ci 
(hər iki halda), 2.2-ci (hər iki halda), 2.3-
cü, 3.2-ci və 3.4-cü bəndlərində ismin 
müvafiq hallarında “Maliyyə Nazirliyi” 
sözləri ismin müvafiq hallarında “Vergilər 
Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 
əfv sərəncamı minlərlə ailəyə sevinc bəxş etdi

Əfv sərəncamı humanizm 
prinsiplərinə söykənən siyasətin 

tərkib hissəsidir

G.Baxşəliyeva bildirib ki, həyatın 
keşməkeşli yollarında nə vaxtsa 
büdrəmiş, aldanmış, səhv etmiş, qa-
nunu pozmuş, cinayət törətmiş şəxslər 
ali mərhəmət və humanizm prinsipləri 
rəhbər tutularaq əfv edildilər: “Qədim 
yunan filosofu Sokrat “İnsanlıq nədir” 
sualına “Əfv etməyi bacarmaqdır” cava-
bını verib. Bu mənada Prezident İlham 
Əliyevin əziz bayramımız Novruz öncəsi 
atdığı addım xalqımızın əsrlərlə forma-
laşmış mədəni ənənələrinə söykənən 
mənəvi böyüklüyün bariz nümunəsidir, 
yüksək humanizm aktıdır. Bunu təqdir 
etmək, yüksək dəyərləndirmək siyasi 
mənsubiyyətindən və sosial statusun-
dan asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın 
borcudur. Çox istərdim ki, məhz bu 
əfv sərəncamı cəmiyyətimizdə sülh, 
birlik, həmrəylik və barış ab-havasını 
gücləndirsin, hər hansı narazılıqlar, 
qarşıdurmalar, qərəz, şər, böhtan geridə 
qalsın, xalqımızın bütün kəsimi siyasi 
baxışlarından asılı olmayaraq vahid 
ideya – azərbaycançılıq ətrafinda sıx 
birləşsin”.

Deputat vurğulayıb ki, milli 
mənafelər və dövlətçilik maraqları hər 
şeydən üstün tutulmalıdır: “Bu, çağdaş 
Azərbaycanımız üçün həyati əhəmiyyət 
daşıyan məsələdir. Milli birlik və icti-
mai-siyasi sabitlik hər vəchlə qorun-
malıdır. Yol vermək olmaz ki, hər hansı 
narazılıqlar və ya şəxsi ambisiyalar 
cəmiyyətimizi parçalasın, bundan da 
xalqımızı və ölkəmizi gözü götürməyən 

qüvvələr istifadə etsin, hər hansı 
məsələdə bizə təzyiq etsin, mövqeyimizi 
beynəlxalq aləmdə zəiflətsin. Vahid xalq 
olaraq hamımızın qarşısında olduqca 
ağır problem dayanır – ərazi bütövlü-
yümüzün bərpası, müstəqilliyimizin qo-
runub yaşadılması, ölkəmizin hərtərəfli 
inkişafi. Fərd olaraq bir-birimizə düşmən 
kəsilmək, sosial şəbəkələrdə olmazın 
təhqir və böhtan yağdırmaq, beynəlxalq 
təşkilatlara donoslar yazmaq nəyə və 
kimə lazımdır?”

Akademik əlavə edib ki, bu qarşıdur-
ma yalnız düşmən dəyirmanına su tö-
kür, bizi bir xalq və ölkə olaraq zəiflədir: 
“Hesab edirəm ki, bu gün tarixi şəraitin 
özü, xalqımızın üzləşdiyi ciddi sınaq-
lar “nə etməli?” sualının cavabını bizə 
diktə edir. Bu cavab isə Azərbaycanın 
müstəqilliyini möhkəmlətməkdən, 
işğal olunmuş torpaqlarımızı geri 
qaytarmaqdan, sosial-iqtisadi inkişafı 
sürətləndirərək Azərbaycanı sivil dün-
yanın ayrılmaz hissəsinə çevirməkdən 
ibarətdir. Əgər biz ümummilli mənafeni 
ən ümdə vəzifəmiz hesab ediriksə, 
siyasi ehtirasların cəmiyyəti parçalama-
sına imkan verməməliyik. Odur ki, vahid 
xalq olaraq Prezident İlham Əliyevin 
ətrafında six birləşərək irəliyə doğru 
getməliyik”.

G.Baxşəliyeva qeyd edib ki, 
dövlətimizin başçısı bu əfv sərəncamı 
ilə hər bir vətəndaşımızın prezidenti 

 olduğunu, ölkəmizin insan hüquq və 
azadlıqları prinsiplərinə sadiqliyini və 
bu sahədə işlərin müxtəlif islahatlar 
vasitəsilə daim təkmilləşdiyini bir daha 
sübut etdi: “Əlbəttə, bu, ölkə başçı-
mız cənab İlham Əliyevin mərhəmət 
və humanizm prinsiplərinə söykənən 
siyasətinin, aparılan islahatların tərkib 
hissəsidir. Bildiyiniz kimi, demək olar, 
hər Novruz bayramı ərəfəsində cənab 
İlham Əliyev tərəfindən bu addım 
atılır. Siyasi baxışından, əqidəsindən, 
dünyagörüşündən asılı olmayaraq, 
törətdiyi cinayət əməli və ya hüquq-
pozma əməlindən peşman olmuş, 
səhvini etiraf etmiş və ya səhhəti, ailə 
vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq, bir qrup 
insan cənab Prezidentimizin huma-
nizm və mərhəmətindən irəli gələn 
əfv sərəncamı ilə cəza çəkməkdən 
azad olunur. Azad olunanlar buna görə 
Prezident İlham Əliyevə, eyni zaman-
da, bu işdə yüksək səviyyədə səylərini, 
zəhmətini əsirgəməyən Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevaya dərin 
minnətdarlıq bildirirlər”.

Deputat bildirib ki, bu gün dün-
yada ölkəmizi istəməyən və onların 
dəyirmanına su tökən öz içimizdən olan 
bəzi qüvvələr bütün bu kimi addımlara 
kölgə salmaq istəyirlər: “Lakin ölkəmiz, 
dövlətçiliyimizi qorumaq naminə xalqı-
mız həmişə dövlətinin və Prezidentinin 
yanında olduğunu sübut edib”.

Əfv etmək, bağışlamaq yüksək mənəvi dəyərdir
 � 2019-cu il başlayandan ölkə vətəndaşlarının bütün 

təbəqələrini əhatə edən sərəncamların imzalanması Azərbaycan 
Prezidentinə ümumxalq məhəbbətini daha da artırıb. Maddi 
rifahı yüksəldilən insanlar martın 16-da dövlət başçısının daha 
bir humanist addımını alqışladılar. İndi hər evdə – keçmişdə 
məhkumu olan da, olmayan da bu insanlıq naminə atılan bəşəri 
addımın ailələrə gətirdiyi sevincdən danışır. Milli Məclisin 
deputatı Qənirə Paşayeva Prezidentin imzaladığı bu humanist 
sərəncamla bağlı ürək sözlərini belə açıqladı: 

– Dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevə imzaladığı əfv sərəncamına 
görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. 
Cənab Prezident hüquqi dövlət quru-
culuğunda humanizm prinsipinə nə 
qədər böyük önəm verdiyini bir daha 
göstərdi. Bu sərəncama başqa cür 
yanaşma ortaya qoyanlar isə təəssüf 
ki, əfv edib bağışlamağı bacarmağın 
güclü insanlara xas olduğunu anla-
mırlar.

Prezident İlham Əliyev güclü 
liderdir, əsl dövlət adamıdır. Çünki 
bağışlamaqla cəmiyətdə müsbət 
ab-havanı artırır. Və bunu özü istədiyi 

üçün, ürəkdən edir. Çünki millətini 
sevir. Cəmiyyətimiz bu sərəncamı çox 
yüksək qiymətləndirir. Şənbə günü 
xalqımız Azərbaycan Prezidentinin 
daha bir humanist addımına şahidlik 
etdi. Dövlət başçısının qədim milli 
bayramımız olan Novruz ərəfəsində 
imzaladığı sərəncamla neçə uşağın 
ata həsrətinə, valideynin övlad ayrı-
lığına son qoyuldu. Novruzun gəlişi 
ilə təbiət oyandığı kimi, məhkum 
həsrətlilərin ürəklərində də doğmalıq-
dan doğan məhrəmlik hissi yarandı. 
Onlar indi öz həyət – bacalarında 
boy göstərəcək, dəmir barmaqlıqlar 

arxasına bir daha qayıtmamaq üçün 
oyanmış vicdanlarının səsinə qulaq 
asacaqlar. Səhvi hamı edir. Amma 
gərək elə səhv edəsən ki, onun 
əzabını doğmaların çəkməyə. 

Yüzlərlə ailəyə, minlərlə insana 
sevinc bəxş edən əfv sərəncamı ilə 
431 nəfər azadlığa qovuşdu. Keçmiş 

məhkumlardan da çox ailə üzvlərinin 
sevincini görmək, duymaq, onların 
dövlət başçısına minnətdarlıqlarını 
eşitmək nə qədər xoşdur. Atanın 
“özümdən çox nəvəmin sevincinə 
sevinirəm ki, atasına qovuşdu”, – 
deyən də var, “Allah bütün bağlı qapı-
ları açsın, necə ki, bizim qapımız açıl-
dı”, – deyə Prezident İlham Əliyevə, 
Birinci vitse-prezident  Mehriban 
xanım Əliyevaya alqış edən də. 

Bayram ərəfəsində insanları 
sevindirməkdən gözəl nə ola bilər? 
Bu, humanizm və mərhəmətin, 
insanlıq və ləyaqətin təzahürüdür. 
Növbəti humanist addımı ilə gözəl 
örnək olduğu üçün, dövlət başçımı-
za bir daha minnətdarlığımı bildirir, 
əziz milli bayramımız olan Novru-
zun gəlişi münasibətilə möhtərəm 
 Prezidentimizi təbrik edir, özünə və 
ailə üzvlərinə cansağlığı arzu edirəm!

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Bunu Milli Məclisin de-
putatı, Demokratiya və İnsan 
Hüquqları Komitəsinin sədri, 
hüquq müdafiəçisi Çingiz 
Qənizadə bildirdi. Deputat daha 
sonra dedi ki, demokratiya və 
insan hüquqları, sosial tərəqqi 
kimi ümumbəşəri dəyərlərə 
sadiq olan və hüquqi dövlət 
quruculuğu yolunda inamla 
irəliləyən ölkəmiz insanların 
layiqli həyat şəraitinin, rifah 
səviyyəsinin, cəmiyyətdə 
özlərini təsdiqetmə imkanlarının 
artırılması üçün ciddi səylər 
göstərir. Dövlət başçısının im-
zaladığı sonuncu əfv sərəncamı 

bunu bir daha təsdiqlədi. 
Beynəlxalq təşkilatların da 
diqqət mərkəzində olan sonuncu 
sərəncam “siyasi məhbus”ların 
azadlığa qovuşması baxımdan 

diqqəti daha çox cəlb edib. 
Ç.Qənizadə qeyd etdi ki, 

insan hüquq və azadlıqları-
nın müdafiəsi istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər dövlət 

başçısının xüsusi önəm verdi-
yi məsələlərdəndir. Hər il iki 
və ya üç dəfə imzalanan əfv 
sərəncamları minlərlə ailəyə 
ikiqat bayram ovqatı bəxş 
edir: “Axı, əfv sərəncamları, 
adətən, bayram ərəfələrində 
imzalanır. Bu, azadlığa qovu-
şanların ailələrinə, yaxınlarına, 
qohumlarına ən qiymətli bayram 
hədiyyəsidir. Prezident İlham 
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
16 ildə 34 əfv sərəncamı imzala-
ması insan hüquq və azadlıqla-
rının müdafiəsi baxımından çox 
böyük nailiyyətdir. Bir hüquq 
müdafiəçisi kimi, əminliklə 
deyirəm ki, dünyanın heç bir 
ölkəsinin başçısı insan hüquq-
larının müdafiəsi istiqamətində 

belə qətiyyətli qərarlar qəbul 
etməyib. Bunu tanınmış ictimai-
siyasi xadimlər, ekspertlər, 
hüquq müdafiəçiləri də etiraf 
edirlər”.

Hüquq müdafiəçisi dedi 
ki, Prezident İlham Əliyev 
artıq beynəlxalq aləmdə 
ədalətli rəhbər, humanizm və 
insanpərvərlik ideyalarının 
daşıyıcısı olan dövlət başçısı 
imicini qazanıb. Dünyanın insan 
hüquqları sahəsində ixtisaslaş-
mış nüfuzlu təşkilatları da cənab 
İlham Əliyevin insanpərvər 
dövlət başçısı olduğunu açıq 
şəkildə etiraf edirlər.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Xatırladım ki, törətdiyi cinayət 
əməlindən peşmançılıq keçirən, azad 
cəmiyyətə və normal həyata qovuş-
maq istəyən məhkumların əfvlə bağlı 
müraciətlərini nəzərə alan dövlət baş-
çısı tərəfindən 1995-ci ildən indiyədək 
müvafiq fərman və sərəncamlarla 8 
minə yaxın, qəbul olunmuş amnistiya 
aktları ilə 30 minə yaxın şəxs azadlığa 
buraxılıb. Əfv edilənlər sırasında dövləti 
cinayətlərə, dövlətin və xalqın maraqla-
rına zidd əməllərə görə həbs olunanlar 
da az olmayıb.

Burada onu da qeyd etmək istərdim 
ki, hələ 2007-ci ildə Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə Milli Məclisin 
qəbul etdiyi “Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
xatirəsinə həsr olunmuş amnistiya 
haqqında” qərar da ulu öndərin əsasını 
qoyduğu humanizm ənənələrinin dava-

mının əyani təcəssümü idi. Ulu öndərin 
anadan olmasının 84 illiyi münasibətilə 
qəbul edilən həmin amnistiya qərarı ilə 
9 mindən artıq məhkum bağışlanmışdı. 

Yeri gəlmişkən, cənab  Prezident 
cəmiyyətdə hər zaman barışın 
tərəfdarı olub, problemlərini dialoq 
müstəvisində həllini diqqət mərkəzində 
saxlayıb, xalqla iqtidar arasında birliyi 
möhkəmləndirməyə, xalqla bir yerdə 
olmağa, onun maraqlarını ifadə etməyə, 
çətinliklərini aradan qaldırmağa üs-
tünlük verib. Bütün bunlarla bərabər, 
hər bir vəzifəli şəxsdən vətəndaşların 
müraciətlərinə diqqətlə və həssaslıqla 
yanaşılmasını tələb edib. Bu sahədə 
ölkə rəhbəri özü onlara nümunə 
göstərib, paytaxt Bakıda, regionlarda 
insanlarla sıx ünsiyyət qurub, onların 
dərd-sərilə ciddi şəkildə maraqlanıb, 
eyni zamanda, dövlət orqanlarından 
xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasını 
mühüm vəzifə kimi  qarşıya qoyub. 
Bax, cinayət törədən, sonradan isə 

əməlindən peşmançılıq hissi keçirən 
yüzlərlə məhkumun əfvlə bağ-
lı müraciətinə diqqətlə yanaşması, 
onları əvf edərək azad cəmiyyətə və 
normal həyata qayıtmaları üçün şərait 
yaratması da cənab İlham Əliyevin 
mərhəmət, insanpərvərlik və humanizm 
məfkurəsindən irəli gəlib.

Bütün bunlar barədə çox danışmaq 
olar. Sadəcə onu bildirim ki, Azərbaycan 
Prezidenti tərəfindən xalqımızın ən əziz 
bayramlarından olan Novruz ərəfəsində 
dövlətimiz tərəfindən atılan sosial-
yönümlü addımlar, xalqın rifahı üçün 
verilən qərar və sərəncamlar, həmçinin 
əfv fərmanı hər bir azərbaycanlı 
ailəsinin bayram sevincini, bayram ov-
qatını daha da artırıb, xalqa əsl bayram 
ovqatı yaşadıb. Eyni zamanda, respub-
likamızın humanizm prinsipləri əsasında 
dinamik inkişaf yolu seçdiyini bir daha 
dünyaya nümayiş etdirib. 

Prezidentin sonuncu sərəncamı 
ilə əfv olunanlar inanıram ki, dövlətin 
onlara etimadını doğruldacaq, azad-
lığın qədrini qiymətləndirəcək, layiqli 
vətəndaş kimi cəmiyyət həyatına öz 
töhfələrini verəcəklər. 

Hüseynbala MİRƏLƏMOV, 
Milli Məclisin deputatı, professor, 

yazıçı-dramaturq

Mərhəmət və 
insanpərvərlik 

nümunəsi  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən 
qayıdışından sonra Azərbaycanda demokratikləşmə ilə 
bərabər, cəmiyyətimizin bütövlüyünə xidmət edən huma-

nizm ənənələrinin də təməli qoyulub. Ölkə rəhbəri cənab İlham 
Əliyev tərəfindən bu prinsiplər yüksək səviyyədə reallaşdırılıb. 
Son 16 ildə möhtərəm Prezidentin əfvetmə institutunun çe-
vik və işlək mexanizm əsasında fəaliyyətini gerçəkləşdirməsi, 
mərhəmət, insanpərvərlik və humanizm məfkurəsindən  çıxış 
edərək cinayət törətmiş şəxslərin bağışlanması ənənəsini 
 yaşatması bunun bariz ifadəsidir. 
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Prezident İlham Əliyev cəmiyyət tərəfindən səbirsizliklə 
gözlənilən əfv sərəncamını imzalamaqla yüzlərlə ailəyə, 
minlərlə insana hədsiz sevinc bağışladı. Bunu Milli Məclisin 

deputatı, AMEA-nın akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq 
 İnstitutunun direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva deyib.

Əfv sərəncamı milli həmrəyliyi 
DAHA DA GÜCLƏNDIRƏCƏK 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il martın 16-da “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin 
əfv olunması haqqında” sərəncam imzalayıb. Dövlətimizin başçısının Novruz bayramı 
ərəfəsində növbəti əfvə imza atmaqla, yüzlərlə ailəni sevindirməsi dərin razılıq hissi do-
ğurub. Bu barədə söz düşəndə Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun baş elmi işçisi Arif Məhidov dedi: 

– Mən dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyevin 431 nəfərin əfv olunması 
ilə bağlı sərəncam imzalaması haqqında 
xəbəri eşidəndə, təbii ki, çox sevindim. 
Hesab edirəm ki, möhtərəm Prezidenti-
miz bununla da humanizm prinsiplərinə 
sadiq olduğunu bir daha bütün dünyaya 
nümayiş etdirdi. 

Bəllidir ki, ölkə Prezidentinin 
dövlətçilik fəaliyyətinin fəlsəfəsini hər 
bir Azərbaycan vətəndaşına diqqət və 
qayğı, həssas münasibət təşkil edir. 
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, xalqımızın 
parlaq gələcəyinə xidmət edən bu müdrik 
siyasətin bünövrəsi müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, dahi siyasətçi Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulub. Xoşbəxtlikdən, bu 
siyasi kurs bu gün ölkəmizdə böyük uğurla 
davam etdirilir. 

Bir məqamı da vurğulamaq istərdim. Son 
illər Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə ölkə həyatının bütün sahələrində, 
o cümlədən məhkəmə-hüquq sahəsində köklü 
islahatlar aparılır. Nəticədə, cəza siyasəti 
humanistləşdirilir, insan hüquq və azadlıq-
ları daha etibarlı şəkildə təmin  olunur. Bəli, 

Azərbaycan dövləti sivil, demokratik dəyərlərə 
sadiqdir. 

Bizim uğurlarımız xalqla iqtidarın sarsılmaz 
vəhdəti, qarşılıqlı inam və etimad sayəsində 
mümkün olur. Azərbaycan cəmiyyətində milli 
həmrəylik hökm sürür. Düşünürəm ki, möhtərəm 
Prezidentimizin əfv sərəncamı cəmiyyətdə milli 
həmrəyliyi daha da gücləndirəcək. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI,“Xalq qəzeti”

Dövlətin insan hüquqlarına 
verdiyi önəmin göstəricisi

A.Səfixanlı qeyd edib ki, 
əfv sərəncamlarının verilməsi 
dövlətin üzərinə qoyulmuş 
bir vəzifə deyil. Bu, dövlətin 
humanist, insan hüquqlarına 
hörmət siyasətindən irəli gəlir. 
Dövlət başçısının 2019-cu 
ildə imzaladığı sərəncam son 
24 il ərzində sayca 65-ci-
sidir. Biz mütəmadi olaraq 
cəzaçəkmə müəssisələrinə 
baxışlar həyata keçiririk 
və məhkumların şəraiti ilə 
yaxından tanış oluruq. Dünya 

təcrübəsində əfv olunma 
təcrübəsi, demək olar ki, 
yoxdur. Əfv sərəncamı 

dövlət başçısının humanist 
siyasətinin göstəricisidir. 

Ombudsman təmsilçisi 
əlavə edib ki, həyata keçirilən 
humanist siyasətin davamı 
olaraq məhkum edilmiş bir sıra 
şəxslərin əfv olunması haqqın-
da Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 16 mart 2019-cu 
il tarixli sərəncamı 431 nəfərə 
şamil olunub:

“Bu əfv sərəncamında 
azadlıqdan məhrum etmə və 
digər cəza növlərinə məhkum 
edilmiş 399 nəfər cəzanın 
çəkilməmiş hissəsindən 
azad edilib, eyni zamanda, 
ömürlük azadlıqdan məhrum 
edilmiş bir sıra şəxslərin 
cəzası müddətli azadlıqdan 
məhrum etmə cəzası ilə əvəz 
olunub. Qeyd etmək istərdim 
ki, bu əfv sərəncamında 
Azərbaycanın insan hüquqları 
üzrə müvəkkilinin ölkə başçı-
sına ünvanladığı vəsatətlər də 
nəzərə alınıb.

Hazırladı: 
Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

İnsan hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi dövlətin 

ali məqsədlərindəndir

Prezident İlham Əliyevin Novruz bayramı ərəfəsində 
imzaladığı əfv sərəncamı beynəlxalq aləmdə də 
geniş əks-səda yaradıb. Avropa İttifaqı artıq 

bununla bağlı rəsmi münasibətini açıqlayıb. Bu barədə 
qurumun xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti ofisinin 
mətbuat katibi bəyanat yayıb. Bildirilir ki, Avropa 
İttifaqı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Novruz 
bayramı ilə əlaqədar aralarında siyasi partiya, qeyri-
hökumət təşkilatları üzvləri, bloger və jurnalistlərin də 
olduğu 400-dən çox məhbusu əfv etməsini alqışlayıb. 
Bəyanatda qeyd edilir ki, Avropa İttifaqı insan haqları 
sahəsində əlaqələri inkişaf etdirmək üçün Azəbaycanla 
işləməyə davam edəcək.
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Tədbirdə Zaqatala Rayon 
İcra hakimiyyətinin başçı-
sı Mübariz Əhmədzadə, 
hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri, rayon ictimaiyyət 
və KİV nümayəndələri iştirak 
etmişlər.

Novruz şənliyinin əvvəlində 
Bahar qızı, Kosa və Keçəl 
faytonla zurna, nağaranın 
musiqi sədaları altında ra-
yonun girəcəyindən şənliyin 
keçirildiyi Zaqatala qalasına 
doğru hərəkət etmişlər. Yolboyu 
zaqatalalıları salamlayan Bahar 
qızı yurdumuza yazın gəlişi 
münasibəti ilə insanları təbrik 
etmiş, hamını el şənliyinə 
səsləmişdir.

Zaqatalalıların bu tari-
xi məkanında keçirilən el 
şənliyində bayram tonqalı 
qalanmış, rəsm əsərlərinin 
və sənətkarlıq nümunələrinin 
sərgisi təşkil olunmuş, qədim 
adət-ənənələrimiz nüma-
yiş etdirilmişdir. At yarışları 
tədbirin rəngarəngliyini daha 

da artırmışdır. Bayram 
tədbirlərində incəsənət 
ustalarının, özfəaliyyət 
kollektivlərinin, xalq 
kəndirbazlarının 
və pəhləvanlarının 
çıxışları, eləcə də ayrı-ayrı 
kəndlərimizin milli adət-
ənənələri, mətbəxtləri nümayiş 
etdirilmişdir.

Tədbirdə çıxış edən Zaqa-
tala Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Mübariz Əhmədzadə 
minilliklər boyu formalaşan 
adət-ənənələrimizi qoruya-
raq milli varlığımıza bolluq və 
bərəkət rəmzi kimi daxil olan 
Novruz bayramının ümummilli 
lider Heydər Əliyevin xalqın 

təkidi ilə hakimiyyətə qayıdışın-
dan sonra dövlət səviyyəsində 
böyük təntənə ilə qeyd olun-
duğunu vurğulamış, Novruz 
bayramının  UNESCO-nun 
dünya xalqlarının mədəni irs 
siyahısına daxil edilməsində 
 Prezidentimiz İlham Əliyevin 
və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
tarixi xidmətlərini qeyd etmişdir. 
Daha sonra rayon rəhbəri  el 
bayramı münasibəti ilə bütün 
zaqatalalıları təbrik etmiş, hər 
kəsə cansağlığı, xoş günlər 
arzuladığını bildirmişdir.

Bir neçə saat davam edən 
el şənliyi hər kəsin ruhunu 
oxşamış, bayram ovqatını 
artırmışdır.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Zaqatalada Novruz şənliyi
Zaqatalalılar baharın gəlişini böyük sevinc 

və bayram əhval-ruhiyyəsi ilə qarşılayırlar. 
Xalqımızın tarixi qədər qədim, müqəddəs və 
əziz olan el bayramı münasibətilə Zaqatala 
qalasında Novruz şənliyi təşkil olunmuşdur.

Bayram tədbirində rayon 
icra hakimiyyətinin kollektivi, 
hüquq-mühafizə orqan-
larının, idarə, müəssisə 
və təşkilatların rəhbərləri, 

ictimai təşkilatların 
nümayəndələri, eləcə də 
rayon sakinləri iştirak ediblər. 
Novruzun gəlişini tərənnüm 
edən atributlarla bəzədilmiş 
məkanda keçirilən bayram 
mərasimində ulu babala-
rımızdan bugünkü nəslə 
yadigar qalan qədim el 
sənətləri nümayiş olunub. 
Novruz bayramının bolluq 
və bərəkət təcəssümü olan 
səməni və müxtəlif şirniyyat 

nümunələri süfrələri bəzəyib.
Tədbirdə çıxış edən 

rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı İslam Rzayev 
Novruz bayramı münasibəti 

rayon sakinlərini təbrik edib. 
Hər bir ailəyə ruzi, bərəkət, 
sevinc arzulayıb. Natiq 
rayonun sosial-iqtisadi və 
mədəni həyatının bütün 
sahələrində ciddi uğurların 
qazanıldığını bir daha yada 
salıb. O bildirib ki, bundan 
sonra da rayonun sosial 
iqtisadi həyatında daha çox 
nailiyyətlər əldə olunacaq, 
tikinti-abadlıq və quruculuq 
işləri davam edəcək.

İncəsənət ustalarının və 
rəqs kollektivlərinin ifasında 
milli-mənəvi dəyərlərimizin 
rəmzi sayılan mahnılar və 
rəqslərdən ibarət rəngarəng 
konsert proqramı bayram 
şənliyinin iştirakçılarında xoş 
ovqat yaradıb.

 Novruz bayramının əsas 
personajları olan Bahar qızı, 
Kosa və Keçəl maraqlı çıxış-
ları ilə şənliyə xüsusi zövq 
qatıblar. Milli paltar geyinmiş 
qızlar meydanın mərkəzində 

dövrə vuraraq yallı gediblər. 
Bakıdan dəvət olunmuş 
incəsənət ustalarının çıxışla-
rı sakinlərin ürəyincə olub.

 Alovlandırılan möhtəşəm 
Novruz tonqalı onun 
ətrafına yığışan sakinlərə 
böyük coşğu gətirib. 
Rayon sakinləri ölkədə 
yaradılan əmin-amanlığa, 
firavan və xoş günlərə görə 
Prezident İlham Əliyevə 
minnnətdarlıqlarını ifadə 
edərək respublikanın 
inkişafı, xalqımızın xoşbəxt 
gələcəyi naminə gördüyü 
böyük işlərdə dövlətimizin 
başçısına uğurlar 
arzulayıblar.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Balakəndə Novruz bayramı 
böyük sevinclə qeyd edilib

Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin 
təşkilatçılığı ilə rayonun mədəniyyət 
mərkəzinin qarşısında xalqımızın qədim 
və ən əziz bayramlarından olan Novruz 
bayramı münasibəti ilə ümumrayon şənliyi 
keçirilib.

Şəhid ailələrinə Novruz 
sovqatları çatdırılıb

 � Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidməti (SHXÇDX) tərəfindən milli 
qəhrəmanların, veteranların, QHT rəhbərlərinin, 
baş redaktorların iştirakı ilə Novruz bayramı 
münasibətilə respublikanın bütün şəhər və 
rayonlarını əhatə etməklə bir qrup şəhid ailəsinə 
bayram təbrikləri və sovqatlar çatdırılıb.

 Martın 18-də Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin 
rəisi, general-leytenant 
Arzu Rəhimov, Azərbaycan 
Gənclər Fondunun icraçı 

direktoru Fərid Cəfərov, Milli 
Qəhrəman Vahid Quliyev, 
Ehtiyatda Olan Zabitlər 
Konfederasiyasının sədri 
Məmmədhüseyn Sarıyev 
Nərimanov rayonunda şəhid 

Mahir Mirzəyevin, Nəsimi 
rayonunda Azər və Natiq 
Novruzov qardaşlarının 
və Sabunçu rayonu Zab-
rat qəsəbəsində Əlizaman 
İslamovun ailəsinə baş çəkib, 
bayram münasibətilə təbrik 
ediblər. 

Qeyd edək ki, Prezident 
İlham Əliyevin yürütdüyü so-
sial siyasəti, şəhid ailələrinə 
diqqət və qayğını öz 
fəaliyyətində prioritet götürən 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
dövlət orqanı olaraq müxtəlif 
layihələr həyata keçirir. 

Həyata keçirilən bu cür 
layihələr Azərbaycan Res-
publikasının ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhid olmuş Vətən 
övladlarının ailələrinin qayğı 
ilə əhatələnməsi, onlara 
əlamətdar günlərdə bayram 
əhval-ruhiyyəsi yaşatmaq 
məqsədi daşıyır. 

SHXÇDX-nin yerli idarə, 
şöbə və bölmələri tərəfindən 
bayram sovqatlarının 
paylanılması bu gün başa 
 çatdırılıb.

“Azercell”dən daha bir addım 
Yeni “Kabinetim” xidməti ilə 

nömrənizə onlayn nəzarət edin
 � Hər zaman innovativ ideya və həll yolları ilə seçilən “Azercell” şirkəti 

abunəçilərinin istifadəsinə daha müasir dizayna malik olan “Kabinetim” 
şəxsi kabinet xidmətini təqdim edir. “Kabinetim” nömrə ilə bağlı əksər 
əməliyyatların şəxsən abunəçi tərəfindən vaxta qənaət edərək ən qısa 
zamanda icra edilməsini təmin edən virtual köməkçidir. 

Bu xidmət aşağıdakı əməliyyatların 
“Azercell” Müştəri Xidmətləri və ya Telefon 
Mərkəzinə müraciət etmədən onlayn icra 
edilməsi üçün imkan yaradır: 

– nömrənin balansı və internet balansı 
haqqında tam məlumat əldə edilməsi;

– mobil internet paketlərinin və rominq 
internet paketlərinin sifarışi, yenilənməsi və 
deaktiv edilməsi;

– nömrədə mövcud tarif paketin 
dəyişdirilməsi;

– nömrənin xəttinin idarə edilməsi

– nömrənin balansına son 6 ay ərzində 
edilən ödənişlərin izlənilməsi.

Əlavə olaraq “Kabinetim” vasitəsilə 
abunəçi nömrənin balansını artıra, sms 
göndərə, “Azercell”dən və 3-cü şirkətlərdən 
daxil olan sms yayımını dayandıra, 
“Xidmətlərim” bölümünə daxil olmaqla 
isə “Azercell”in rominq, kəscell, zənglərin 
yönləndirilməsi, Gizlətcell, Simurq xidmətləri 
üzərindən müxtəlif əməliyyatları icra edə bilər 
və sair. 

Qeyd edək ki, rəqəmsal dünyanın ən son 
yeniklərini tədbiq etməyi hədəfləyən “Azer-
cell” yeni şəxsi kabineti adaptiv (“responsi-
ve”) dizaynda təqdim edir. Kabinet ekranın 
ölçüsünə görə həssas dizayna malikdir və 
istifadədə olan cihazın xüsusiyyətlərinə uy-
ğun olaraq ekran və brauzer ölçüsünə avto-
matik uyğunlaşır. “Kabinetim”in daha bir yeni 
xüsusiyyəti “Sürətli giriş”in, yəni birdəfəlik 
şifrə ilə kabinetə daxil olmanın mümkün 
olmasıdır.

“Kabinetim” tətbiqini Android və İOS 
istifadəçiləri aşağıdakı linkdə göstərilən 
təlimata əsasən öz smartfonlarına əlavə edib 
istənilən zaman digər mobil applikasiyalar kimi 
istifadə edə bilərlər: https://www.azercell.com/
az/personal/services/selfservice/kabinetim/. 

İnanırıq ki, bir sıra əməliyyatların onlayn 
şəkildə icra edilməsi üçün imkan yaradan 
“Kabinetim” xidməti abunəçilərin gündəlik 
həyatlarını asanlaşdırmaqda faydalı olacaq. 

“Xalq qəzeti” 

Bakının Novruz şənlikləri qonaqlarının bayram təbrikləri
 � Xəbər verdiyimiz kimi, paytaxtda təşkil olunan 

möhtəşəm Novuz bayramı şənliklərinə Rusiya Federasıyasının 
Dağıstan və İnquşetiya respublikalarından dəvət olunmuş 
qonaqların Bakı ilə tanışlığı və müxtəlif tədbirlərdə iştirakı 
davam edir.

 Dağıstanın Dərbənd şəhərinin 
meri Hizri Abakarovun və İnquşetiyanın 
Maqas şəhərinin meri Beslan Tseço-
yevin rəhbərliyi ilə ölkəmizə gəlmiş 
nümayəndə heyətləri ilkin tanışlıqdan 
sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində 
keçirilən görüşdə paytaxtımızın 
gözəlliyinə valeh olduqlarını, burada 
aparılan geniş abadlıq və quruculuq 
işlərini yüksək qiymətləndirdiklərini, hər 
yerdə sevgi-sayğılarla qarşılandıqla-
rını bildirmişlər. Görüşdə Azərbaycan 
paytaxtının Rusiyanın cənub respub-
likalarının hər iki şəhəri ilə dostluq və 
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsi 
və yeni məzmun alması diqqət 
mərkəzində olmuşdur. 

Nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri 
qəzetimiz üçün qısa açıqlamalarında 
Azərbaycanın ümumi inkişafına heyran 
qaldıqlarını, Bakıda aparılan quruculuq 
işlərinin onlarda hədsiz maraq doğurdu-
ğunu söylədilər.

Dərbənd şəhərinin meri Hizri 
Abakarov dedi:

– Əvvəla, ölkə rəhbərliyi 
səviyyəsində Azərbaycana dəvət 
edildiyimizə görə Prezident İlham 
Əliyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. 
Bu səfər bizim üçün ikiqat önəmlidir: 
həm Novruz şənliklərində iştirak edir, 
həm də gələcək əlaqələrimiz üçün 
əsaslar yaradırıq. Bu baxımdan Bakı 
ŞİH-in başçısı Eldar Əzizovla görüşü-
müz olduqla yaddaqalan və əhəmiyyətli 
oldu. Xalqlarımız arasında qədim və 
mehriban qonşuluq münasibətlərinin 
müstəqillik illərində yeni forma və 
məzmunla zənginləşdiyini xatırladan 
şəhər rəhbəri ölkələrimiz arasındakı 
ikitərəfli münasibətlərin inkişafında 
dövlət başçılarımızın dostluq və və 

sıx əlaqələrinin müstəsna önəmini də 
vurğuladı. 

Səfər günlərində şəhərlə ətraflı 
tanışlığımız, eləcə də ötüb keçdiyi-
miz hər bir yer bizdə Azərbaycandakı 
sürətli, hərtərəfli inkişaf barədə çanlı, 
heyrətamiz və unudulmz təəssürat 
yartdı. Müstəqilik dövründə, xüsusən 
son 15 ildə Azərbaycan paytaxtında 
nəhəng dəyişikliklər baş verib. Bakının 
inkişaf yolunda çox böyük irəliləyişə 
nail olduğu göz qabağındadır. Biz hər 
dəfə ümumi evimiz olan Qafqazın ən 
böyük və ən gözəl şəhəri olan Bakıya 
gələndə saysız-hesabsız yeniliklərin 
şahidi oluruq və buna ürəkdən sevinirik. 
“İçərişəhər” xalqınızın yüksək dünənini 
göstərirsə, köhnə “Qaraşəhər”in yerində 
salınmış “Ağşəhər” yaşayış komplek-
si burada müsbət mənada nəhəng 
dəyişikliklər aparıldığından xəbər verir. 
Biz sizin şəhərsalmadakı təcrübənizi 
öyrənib Dərbənddə də tətbiq etmək 
üçün çox şey gördük və öyrəndik.

Ümumi təəssüratımız budur ki, 
Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə doğru istiqamətli siyasət 
yürüdülür. Səmti doğru götürmüsünüz. 

Bakıda hamı öz prezidentindən razılıq 
edir, ölkədə əvvəlki və indiki vəziyyəti 
müqayisə edir. Bizə dedilər ki, ölkə 
Prezidenti tez-tez əhali ilə görüşür, hər 
bir sahədə çətinliyi olanlara kömək edir. 
Bu, rəhbərin xalqın qeydinə qalmasının 
ən yaxşı nümunəsidir. 

Azərbaycan xalqını tarix boyu 
qoruyub milli bayram səviyyəsinə qal-
dırdığı, müstəqillik dövründə isə dövlət 
səviyyəsində qeyd edilən, uşaqdan-
böyüyə, sıravi vətəndaşdan dövlət 
başçısınadək hamının birlikdə qeyd 
etdiyi Novruz bayramı münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir, dostlarımıza daha 
böyük uğurlar, xoş günləır arzulayırıq.

Maqas şəhərinin meri Beslan 
Tseçoyev isə bildirdi:

– Bakıya gələrkən adi, gözəl, 
amma dünyada gördüyüm bir çox 
paytaxtlar kimi bir şəhər görəcəyimi 
düşünürdüm. Amma tam səmimiyyətlə 
demək istəyirəm ki, Bakı çox heyra-
nedicidir. Bu gün Bakı həm tarixi, həm 
də müasir şəhər kimi inkişaf edir. Bakı 
ŞİH-də keçirilən görüşdə bu barədə 
ətraflı danışıldı. Azərbaycan--Rusiya 
münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəldiyini qeyd edən 
cənab Eldar Əzizov bu əlaqələrin 
inkişafında bizim Şimali Qafqaz res-
publikalarının xüsusi rol oynadığını 
bildirdi. Biz isə Azərbaycan ilə Şimalı 
Qafqaz xalqlarının uzun əsrlərdən bəri 
sülh və dostluq şəraitində yaşadığını 

qeyd etdik, bu münasibətlərin qoru-
nub möhkəmləndirilməsinin zəruriliyini 
söylədik. Görüşdən sonra Bakı şəhəri 
ilə Dərbənd və Maqas şəhərləri arasın-
da birgə əməkdaşlıq haqqında memo-
randum imzalandı.

Görüşdə qeyd etdik ki, biz də bu 
gün Maqası dünyada analoqu olmayan 
bir sıra innovativ layihələrin həyata keçi-
rildiyi smart-şəhər kimi qururuq. Maqas 
bu gün Rusiyada ən qabaqcıl şəhərdir. 
Bakı kimi, Maqasın da şanlı tarixi var. 
İnquşetiya paytaxtı müasir şəhər kimi 
inkişaf edir. Lakin Bakı daha böyük 
şəhərdir, meqapolisdir, Qafqazın baş 
şəhəri adını daşımağa layiqdir. Sizin 
paytaxtınız tamamilə fərqli miqyasdadır. 
Burada özümə doğma bir hal gördüm: 
şəhərin həyatı rəngarəng və qonaqlar 
üçün də maraqlıdır.

Azərbaycan bu gün atası və öz xal-
qının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
işini davam etdirən Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi sayəsində sürətlə 
və hərtərəfli inkişaf edir. Buna tarixdə 
tərəqqi deyirlər. Mən isə bunu şəhər 
meri, qonaq kimi yox, bir insan kimi 
deyirəm. Əslində, ata Heydər Əliyev 
dahi olub, oğlu da atasının yolunu 
ləyaqətlə davam etdirir. Bakıda çox 
danışmağa ehtiyac yoxdur, sadəcə, 
ətrafa boylanmaq kifayətdir. Bir sözlə, 
Azərbaycan Bakıya layiq ölkə, Bakı isə 
Azərbaycana yaraşan nadir bir şəhərdir. 
Biz burada özümüz üçün maraqlı və 
gərəkli çox şey gördük. Bakıdan ürək 
dolusu süvinclə ayrılacağıq və həmişə 
bu şəhərə gəlmək həsrətini yaşayaca-
ğıq.

Azərbaycanlı qardaşlarımızın 
ən əziz bayramlarından birində işti-
rak etmək, onları canlı olaraq təbrik 
etmək böyük xoşbəxtlikdir. Bayramınız 
mübarək dostumuz, qaradaşımız olan 
istəkli azərbaycanlılar! İnanırıq ki, sizi 
daha gözəl günlər gözləyir.

Hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Tədbirdə UNEC-in rektoru, profes-
sor Ədalət Muradov, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının İdarəetmə 
Sistemləri İnstitutunun (İSİ) direktoru, 
akademik Telman Əliyev və universi-
tetin professor-müəllim heyəti iştirak 
edib.

Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə ölkədə “Elm günü”nün 
təsis edilməsinin əhəmiyyətindən söz 
açan rektor Ədalət Muradov, fevral 
ayından UNEC-də “Elm aylığı”na 
start verildiyini diqqətə çatdırıb. “Elm 
aylığı” çərçivəsində ölkənin tanınmış 
alimləri ilə müxtəlif elm sahələrinə aid 
müzakirələrin aparıldığını bildirən rek-
tor, akademik Telman Əliyevin dünya 
elminə verdiyi töhfələrdən söz açıb. 

Rektor ölkədə intellektual poten-
sialı olan gənclərin elmi tədqiqatlara 
cəlb olunmasının vacibliyini vurğu-
layaraq, elmi problemlərin həllində 
onların alternativinin olmadığını qeyd 
edib. Təhsil işçisi və elmi işçi ara-
sında fərqlərdən danışan rektor, bu 
istiqamətdə problemin həllini alim və 
müəllim vəhdətinin yaradılmasında 
görüb. Sonra rektor auditoriya qar-
şısında “Bir şəxs həm alim, həm də 
müəllim ola bilərmi?” sualını qoyub.

Müasir dövrün bilik iqtisadiyyatına 
əsaslandığına diqqət çəkən akademik 
Telman Əliyev UNEC-də iqtisadiy-
yatın inkişafına töhfə verə biləcək 
mütəxəssislərin hazırlandığını deyib. 
UNEC-i ölkə iqtisadiyyatının sütunu 

adlandıran akademik, son 5 ildə bu ali 
təhsil müəssisəsində yüksək inkişaf 
dinamikasını müşahidə etdiyini, yeni 
ali təhsil mexanizminin formalaşdığını 
vurğulayıb. O, UNEC-in mütərəqqi 
ideyalarla daha böyük uğurlara 

imza atacağına əminliyini ifadə edib. 
Akademik informatika və idarəetmə 
elminin Azərbaycanda tarixi, vəziyyəti 
və perspektivləri barədə təqdimatla 
çıxış edib. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə gəlişindən sonra ölkədə 
informatika sahəsinin sürətlə inkişaf 
etdiyini diqqətə çatdıran alim, məhz 
ümummilli liderin diqqət və qayğısı 

sayəsində Azərbaycanın bu sahə 
üzrə dünyanın ən aparıcı ölkələrdən 
biri olduğunu vurğulayıb.

Sonra professor-müəllim heyəti 
təkliflərlə çıxış edib, onların sualları 
cavablandırılıb.

Sonda akademik Telman Əliyev 
UNEC-də keçirilən “Elm aylığı”nda 
“İnformatika və idarəetmə elminin 
Azərbaycanda tarixi, vəziyyəti və 
perspektivi” mövzusunda məruzəsinə 
görə Fəxri fərmanla təltif edilib.

Elnarə ÖMƏROVA

Akademik Telman Əliyev: UNEC-də  
son 5 ildə yüksək inkişaf dinamikasını 
müşahidə edirik

UNEC-də “Elm aylığı” çərçivəsində keçirilən 
növbəti müzakirə “İnformatika və idarəetmə elminin 
Azərbaycanda tarixi, vəziyyəti və perspektivi” 
mövzusunda olub.
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Tədbiri giriş sözü ilə açan kollecin 
direktoru Dilarə Məmmədəliyeva 
qonaqları, həmçinin müəllim-tələbə 
heyətini xalqımızın qədim bayramı  
Novruz münasibətilə təbrik etdi, onla-
ra xoş ovqatlı bayram əhval-ruhiyyəsi 
arzuladı. Direktor dedi ki, elimizə, 
obamıza, ilin ən gözəl fəsli olan ba-
har gəlir. Yazın ilıq nəfəsi ilə oyanan 
təbiət yenidən yaşıl libasına bürünür. 
Respublikamızın hər yerində baharın 
gəlişi, xalqımızın qədim el bayramı 
olan Novruz böyük sevinc və fərəhlə 
qarşılanır: “ Novruz bayramı ta 

qədimdən xalqımızın mədəniyyətini, 
milli-mənəvi dəyərlərini özündə əks 
etdirib, dünyaya tanıtdırıb. Xalqımı-
zın mənəvi dünyasını, milli düşüncə 
tərzini, adət-ənənələrini, folklorunu, 
milli varlığını Novruz qədər bütün 
zənginliyi ilə özündə ifadə edən ikinci 
bir bayram təsəvvür etmək çətindir. 
Bu bayram bütün türk dünyasına 
xas olsa da, Azərbaycanda daha 
möhtəşəm qeyd edilir. Xalqımızın 
böyüklüyü ondadır ki, heç bir qada-
ğa ona bu əziz bayramı unutdura 
bilməmişdir”.

Tədbir iştirakçılarını və xalqı-
mızı Novruz bayramı münasibətilə 
təbrik edən Yasamal Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin son illərdə apardığı bö-
yük islahatlardan, əhalinin rifah 
halının daha da yaxşılaşdırılması 
istiqamətində görülən işlərdən, 
ölkəmizdə, o cümlədən Yasamal 
rayonunda aparılan genişmiqyas-
lı abadlıq-quruculuq, inkişaf və 
tərəqqidən söz açdı.

Tədbir Nəzakət Balaqadaşovanın 
rəhbərlik etdiyi kollecin tələbələrinin 
iştirakı ilə konsert proqramı ilə 
davam etdirildi. Kollecin “Şəfa” rəqs 
qrupunun, “Təbib” xor kollektivinin 
iştirakı ilə rəngarəng mahnı və rəqs 
nömrələri, tələbələrin hazırladıq-
ları “Arşın mal alan” kompozisiya-
sı, şeirlər və folklor nümunələri, 
həmçinin Novruzun “qəhrəmanları” 
olan Kosa və Keçəlin məzəli 
söhbətləri hər kəsdə xoş bayram 
əhval-ruhiyyəsi yaratdı. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəsi 21 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 21 
dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, Ermənistan 
Respublikası Noyemberyan rayo-
nunun Şavarşavan kəndində və 
adsız yüksəkliklərdə, İcevan rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Qazax 

rayonunun Kəmərli, Fərəhli, Qı-
zılhacılı kəndlərində, Krasno-
selsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

İşğal altında olan Ağdam rayonu-
nun Cəvahirli, Mərzili, Xocavənd rayo-
nunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun 
Kürdlər, Cəbrayıl rayonunun Meh-
dili kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

AZƏRTAC

Sənətkarın yüksək estetik 
meyarlarla xalqımızın mədəni, 
mənəvi irsini canlandıran və 
müasirlərin həyatını dolğun əks 
etdirən rəngarəng mövzulu silsilə 
ekran əsərləri, o cümlədən “Uzaq 
sahillərdə”, “Arşın mal alan”, “Yed-
di oğul istərəm” və “Dədə Qorqud” 
filmləri Azərbaycan kinosunun 
qızıl fonduna daxil olmuş parlaq 
sənət nümunələridir. Doğrudan da, 
bu gün T.Tağızadənin filmləri kino 
salnaməmizin qiymətli nümunələri 
kimi xalqımızın tarixini, milli-
mənəvi dəyərlərimizi yaşadır, təbliğ 
edir.

Onunla çox görüşmüşdüm, 
çəkiliş meydançasında, montaj 
otağında, səsyazma studiyasında. 
Tofiq müəllim gərgin işləyirdi. 
Filmlər çəkirdi, gənclərlə işləyirdi, 
aktyorları çəkilişə hazırlayırdı. 
Çox həssas insan idi. Adicə söz də 
xətrinə dəyərdi. Bu onun xarakte-
rinin məlum ştrixləridir. Ancaq bu 
xarakterin görünməyən tərəfləri də 
vardı. Onu tanımaq, daxilini duy-
maq istəyirdinsə, gərək filmlərinə 
baxaydın. Onların sayı o qədər 
çox deyil, 14 filmdir. 15-ci filmi 
isə yarımçıq qalmışdı. T.Tağızadə 
50-ci illərdə çəkdiyi üç filmlə milli 
kinomuza yeni üslub gətirdi. “Gö-
rüş”, “Uzaq sahillərdə”, “Əsl dost” 
filmləri milli kinomuza yeni nəfəs 
gəldiyindən xəbər verirdi.

Tofiq müəllim zəngin yaradıcı 
həyat yaşamışdı.1919-cu il fevralın 
7-də Bakıda anadan olmuşdu. 
 1953-cü ildə Moskvada Ümumitti-
faq Dövlət Kinematoqrafiya İnsti-
tutunun kinorejissorluq fakültəsini 
bitirdikdən sonra “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında fəaliyyətə başla-
mışdı. 

Sənətə “Görüş” filmi ilə 
gəlmişdi. Filmin müvəffəqiyyəti 
ilk növbədə aktyor seçimində idi. 
Lala roluna Özbəkistandan Nelli 
Ataullayevanı dəvət etmişdi. Arif 
Mirzəquliyev, Leyla Bədirbəyli, 
Həsənağa Salayev, Münəvvər 
Kələntərli, Ağahüseyn Cavadov, 
Əliağa Ağayev, Barat Şəkinskaya 
filmə məxsusi təravət gətirmişdilər. 
“Görüş” onu bu sənətə bağladı. 
Ömrünün 40 ilə yaxın bir dövrünü 
kinoda keçirdi. O, çəkdiyi filmlərdə 
peşəkar kimi özünü təsdiq etdi. 
Bu filmlərdə Azərbaycanın tarixi 

də, mədəniyyəti də, məişəti də 
sənətkarcasına öz həllini tapıb. Və 
bu gün bu filmlər əsl məktəbdir, on-
lardan çox şey öyrənmək, əxz etmək 
mümkündür.

“Uzaq sahillərdə” filmi 
Azərbaycan xalqının qəhrəman 
oğlu Mehdi Hüseynzadəyə həsr 
olunub. Bu film uzun illərdir ki, 
böyük məhəbbətlə baxılır. Dünya-
nın 100-ə yaxın ölkəsində nümayiş 
etdirilib. Tofiq müəllim zamanın 
problemlərini ekrana gətirir və 
insanları bu problemlər ətrafında 
düşünməyə sövq edirdi. O, tamaşaçı 
ilə açıq mükaliməyə girir, onun da-
xili “mən”ini özü ilə üzbəüz qoyur. 
Tofiq müəllim Vətənini, xalqını 
sevən sənətkar idi. Filmlərindəki ən 
kiçik detallarda belə milli-mənəvi 
dəyərlərimizin görüntüləri var. 
Hətta Sovetin asıb-kəsən vaxtında 
belə cəsarətlə danışır, simvol-
lar vasitəsilə bu xalqın taleyinə 
zərbə vuranları qamçılamaqdan 
çəkinmirdi.

Tofiq Tağızadə o sənətkar-
lardandır ki, onun yaradıcılığı 
xalqımızın taleyi ilə sıx bağlıdır. 
O, “Dədə Qorqud” dastanının 
motivlərini kinoya gətirən ilk 
kinorejissordur. Bu filmin yaran-
dığı vaxtdan 40 ilə yaxın bir dövr 
keçməsinə baxmayaraq, yenə də 
ona tamaşaçı marağı səngiməmişdir. 

“Dədə Qorqud” Vətən, millət, 
bəşəri dəyərlər haqqında filmdir. 
Tofiq müəllimin xidmətləri ondan 
ibarətdir ki, o, bu hissləri, bəşəri 
duyğuları bizə olduqca real şəkildə 
çatdıra bilib.

“Mən ki gözəl deyildim” 
filmi isə müharibə haqqında 
düşüncələrdir. Bu düşüncələrin 
real obrazları var. Gənclikləri 
müharibənin amansız qanunları 
məngənəsində boğulan Səidələrin, 
Məzahirlərin canlı surətləri var 
burada. Əslində, film insan taleləri 
haqqındadır. Hansı məqamda olur-
sa-olsun insan yaşamağa can atır. 
Tofiq müəllim bu filmində zama-
nın obrazını yaradıb. Bu motivlər 
filmdə elə vəhdətdə birləşib ki, çox 
canlı bir harmoniya yaradıb.

Tofiq Tağızadə bir müddət 
“Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sının nəzdində fəaliyyət göstərən 
kinoaktyor teatr studiyasının bədii 
rəhbəri olub. Təhsil aldığı ÜİDKİ-
də rus kino məktəbinin mütərəqqi 
ənənələrindən bəhrələnib. 
Filmlərində bu ənənələr aydın hiss 
olunsa da, Tofiq müəllim onlara 
milli rəng qatib və ona görə də 
hər bir əsərində xalqımızın ruhu 

duyulur. Onlar bizim tariximizdir, 
mənəvi varlığımızdır. T.Tağızadə 
Ü.Hacıbəyovun eyniadlı musiqili 
komediyası əsasında 1965-ci ildə 
çəkilmiş genişformatlı, rəngli 
“Arşın mal alan” bədii filminin 
quruluşçu rejissorudur. “Yeddi oğul 
istərəm” filmində rejissor mövzu-
nu siyasiləşməkdən uzaqlaşdırıb, 
hadisələrə başqa yön vermişdir. 
“Bağ mövsümü” isə kinodram-
dır. Bu film gündəlik həyatımızın 
problemləri haqqındadır və bizi 
ətrafımızda baş verən, biganə 
qaldığımız hadisələr haqqında 
düşünməyə məcbur edir. 

“O dünyadan salam” filmi onun 
son olaraq lentə aldığı kino əsəridir. 
Əsasında böyük Mirzə Cəlilin 
“Ölülər” tragikomediyası dayanan 
bu kinolent bizə tanış mövzudur. 
Lakin rejissor tanış motivləri 
müasirləşdirib və bu günümüzün 
hadisələri ilə bağlayıb.

Tofiq Tağızadənin planları 
çox idi, işləmək istəyirdi, lakin 
amansız ölüm ona bu istəkləri 
yerinə yetirməyə imkan vermədi. 
Bu böyük sənətkarın xatirəsi kino- 
sevərlərin qəlbində əbədi yaşaya-
caqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Qazax: hamıdan qabaq onları təbrik etdilər...

Ənənə bu il də davam  etdirilmişdir. 
Rayonun Birinci Şıxlı kəndindəki “Lalə” 
şadlıq evində şəhid ailələri və Qarabağ 
müharibəsi əlilləri üçün təşkil olunmuş 
bayram tədbirində şəhidlərin yaxınları və 
doğmaları iştirak etmişlər. Rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı bayram tədbirini 
giriş sözü ilə açaraq şəhid ailələri və Qa-
rabağ müharibəsi əlillərini Novruz bayramı 
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik etmiş, 
onlara ən xoş arzularını bildirmiş, bol ruzi 
və bərəkət arzulamışdır.

Rayon rəhbəri ölkə rəhbəri tərəfindən 
şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğı-
dan söz açmışdır. Bu istiqamətdə imzala-
nan sərəncam və fərmanlardan danışıb. 
Rayon rəhbəri 11 min manat məbləğində 

birdəfəlik ödəmənin bütün şəhid ailələrinə 
şamil edilməsini onlara hörmət və ehtira-
mın əyani sübutu olduğunu bildirmişdir. 

Rəcəb Babaşov demişdir:
– Bu gün biz azad və suveren bir 

ölkədə yaşayırıqsa, bu, şəhidlərimizin 
şücaəti sayəsindədir. Buna görə biz onlara 
borcluyuq. Onlar bizim aramızda olma-
salar da, hər zaman bizim qəlbimizdə 
əbədi olaraq yaşayırlar. Şəhidlərimizin 
adını uca tutmaq, əbədiləşdirmək, onların 
yaxınlarına, doğmalarına, ailə üzvlərinə 
diqqət və qayğı göstərmək isə bizim hər 
birimizin vətəndaşlıq borcumuz və əsas 
vəzifəmizdir. 

Sonra Rəcəb Babaşov bir bayram sto-
luna yaxınlaşmış, şəhid ailələrinin üzvləri 

və Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə görüş-
müş, bayramlarını təbrik etmişdir.

Tədbirdə şəhid atası Sarı Hüseynov 
və şəhid anası Tamella Süleymanova 
çıxış edərək hər zaman onlara diqqət 
və qayğı göstərdiyinə görə Prezident 
İlham Əliyevə şəhid ailələri adından dərin 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Şəhər 1 saylı tam orta məktəbin 
direktoru Bəsdi Ələkbərova, Azərbaycan 
Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və 
Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin Qazax rayon 
şöbəsinin sədr müavini, I qrup Qarabağ 
müharibəsi əlili Namiq Alıyev, Qazax 
Gənclər Mərkəzinin direktoru İsmayıl 
Süleymanov çıxış edərək Prezident İlham 
Əliyevin, Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın şəhid ailələrinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, mənzil-
məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində həyata keçirdikləri 
işlərdən söz açmış, dövlətin qayğısını 
daim öz üzərlərində hiss etdiklərini 
bildirmişlər. 

Bayram şənliyi musiqi proqramı ilə 
davam etmişdir.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

“Novruz gəlir, yaz gəlir”

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kollecində təşkil 
olunan “Novruz gəlir, yaz gəlir” adlı bayram 
şənliyinin iştirakçıları əvvəlcə kollecin 
tələbələrinin Novruz atributlarını, bahar  
əhval-ruhiyyəsini əks etdirən əl işlərindən ibarət 

kompozisiyalarla tanış oldular. “Müalicə işi” şöbəsinin 
tələbəsi Aytac Sultanovanın hazırladığı “Şuşada Novruz 
bayramı” kompozisiyası xüsusi olaraq diqqəti cəlb etdi. 
Bu kompozisiya hər kəsin qəlbində qələbəyə inam hissini 
daha da gücləndirdi. Ümumilikdə, Novruz atributlarını, 
bahar əhval-ruhiyyəsini əks etdirən kompozisiyalar 

qonaqları heyran etdi.

 � Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev 
Xalq artisti Tofiq Tağızadənin 100 illiyinin 
keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.
Sənəddə vurğulanır ki, 2019-cu ilin fevral ayında 
Azərbaycanın görkəmli kinorejissoru, Xalq 
artisti Tofiq Tağızadənin anadan olmasının 100 
illiyi tamam olur. Dünya kinematoqrafiyasının 
mütərəqqi təcrübəsindən yaradıcı şəkildə 
bəhrələnən Tofiq Tağızadə nadir istedada malik 
rejissor kimi özünəməxsus üslubu ilə Azərbaycan 
kino sənətinə mühüm yeniliklər gətirərək 
mədəniyyət tariximizdə dərin iz qoyub.

Rejissorluq onun 
tale yazısı idi

Düşmənlə 168 kilometr sərhədi olan Qazax 285 şəhid verib. Onların 
7 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Hər yerdə olduğu kimi, 
Qazaxda da şəhid ailələri dövlət qayğısı ilə hərtərəfli əhatə olunub, 
nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan istifadə edirlər. Qeyd edək ki, rayon 
icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov tez-tez şəhid ailələri ilə 
görüşlər keçirir, onların problemləri ilə maraqlanır. Artıq neçə ildir ki, 
müxtəlif bayramlarda, tarixi günlərdə şəhid ailələrinin üzvləri bir yerə 
toplaşır, onlar üçün süfrələr açılır, ürək sözləri dinlənilir… 



 “Azərsu” ASC elektrik mal-materialları və 
avadanlıqların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 . Elektrik mal-materialların və 

avadanlıqların satınalınması.
Lot-2 . Elektrik kabellərinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə 
və maliyyə vəziyyəti. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Məmmədyar Musayevdən,  
431 47 67/2288) ala bilərlər.

Hər bir lot üçün iştirak haqqı  
200 manatdır.

Təşkilat-“Azərsu” ASC
VÖEN-9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 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 olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan 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.

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutu-
lan digər sənədlər. 

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 təminatı istisna olmaqla) 6 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 14 may 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmala-
rın İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

“Azərsu” ASC polipropilen boru və 
fitinqlərin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. - Polipropilen boruların 

 satınalınması.
Lot-2. - Polipropilen fitinqlərin 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
təcrübə və maliyyə vəziyyəti. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Hikmət Qasımovdan,  
431 47 67/2249) ala bilərlər.

Hər bir lot üçün iştirak haqqı  
200 manatdır.

Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751

Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 
Nəsimi filialı

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK-AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 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 olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan 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;

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutu-
lan digər sənədlər. 

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 təminatı istisna olmaqla) 6 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 14 may 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmala-
rın İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC mexaniki mal-
materialların satınalınması məqsədilə 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarla-
ra üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
təcrübə və maliyyə vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat 
və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici şəxs – 
Ağaəli Mirzəyevdən, 431 47 67/2246) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611

M/h- AZ37NABZ 
0135010000000001944

S.W. İ. F. T. BIK-AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

 aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
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 olub-olmaması haqqında 
müvafiq 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.

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər. 

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 təminatı istisna 
olmaqla) 6 may 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 14 
may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Mərasimdə BMT-nin Vyana 
bölməsi yanında akkreditə olunmuş 
ölkələrin daimi nümayəndələri və 
diplomatik korpusun digər üzvləri, 
BMT-nin Vyana ofisinin əməkdaşları, 
beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə BMT-nin 
Vyana bölməsinin rəhbəri Yuri 
Fedotov açaraq tədbirin təşkilində 
iştirak edən ölkələrin BMT-dəki daimi 
nümayəndəliklərinə təşəkkür edib. 
O, bildirib ki, təbiətin oyanmasını 
müjdələyən, yeni həyatın başlanğıcını 
bildirən Novruz insanlarda ümid, 

xoş gələcəyə inam və əmin-amanlıq 
arzusunu ehtiva edir. Eyni zamanda, 
bu bayram sülh, dostluq, qarşılıqlı 
anlaşma  kimi dəyərlərin qorunması 
ilə bağlı öhdəliklərimizi insanlara  
xatırladır.

Tədbirin bədii hissəsində müxtəlif 
ölkələrin musiqiçiləri konsert 
proqramı ilə çıxış ediblər. Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin müəllimi, Xalq artisti 
Simarə İmanova və xanəndə Əmrah 
Məcnunov “Qarabağ” mahnısını, 
“Qarabağ şikəstəsi”ni və Novruza həsr 
olunmuş mahnıları ifa ediblər. 

Tədbirdə təşkilatçı ölkələrin milli 

mətbəxi, Novruz şirniyyatları və 
hədiyyələr təqdim olunub.

Vyanada fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində  
də Novruz bayramı münasibətilə 
tədbir keçirilib.

Avstriya rəsmiləri, xarici 
diplomatlar, bu ölkədə yaşayan 
həmvətənlərimizin qatıldığı 
mərasimdə AMM-in rəhbəri Leyla 
Qasımova çıxış edərək bildirib ki, 
Novruz Azərbaycan xalqının ən 
qədim və əziz bayramı kimi bir sıra 
özünəməxsus ənənələrə malikdir. 
Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın və 
bu bayramı qeyd edən digər ölkələrin 

birgə təşəbbüsü ilə Novruz 2009-
cu ildə UNESCO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrs Siyahısına daxil edilib. 
2010-cu ildə isə BMT Baş Məclisi 21 
mart tarixini Beynəlxalq Novruz 
Günü elan edib.

 Tədbirdə Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin musiqi qrupu  və 
Əməkdar artist Eteri Cəfərovanın 
bədii rəhbərliyi ilə Bakı Xoreoqrafiya 
Akademiyasının rəqs qrupu bayram 
konserti ilə çıxış edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Suraxanılıların 
bayram təntənəsi

Bayram tədbirində rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov, 
RİHB yanında Şuranın üzvləri, hüquq-
mühafizə orqanlarının, təhsil, səhiyyə, 
sənaye müəssisələrinin rəhbərləri, 
ziyalılar və ictimaiyyətin nümayəndələri 
iştirak edirdilər. 

“Atəşgah məbədi”nin qarşısı 
baharın gəlişi münasibətilə başdan-
başa bayram libasına bürünmüşdü. 
Meydanın ortasına yerləşdirilmiş böyük 
səməni şənliyə xüsusi yaraşıq verirdi.
Şən, oynaq musiqi sədaları altında 
milli geyimli qızlar, oğlanlar meydanda 
rəqs edirdilər. Baharı, Azərbaycanı 
tərənnüm edən mahnılar dalğa-dalğa 
ətrafa yayılır, iştirakçılarda xoş ovqat 
doğururdu.

Bayram tonqalı ətrafında çıxış 
edən rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı İlqar Abbasov rayon sakinlərinə 
təbrikində bildirdi ki, Novruz bayramı 
münasibətilə respublikamızın hər bir 

guşəsində müxtəlif el şənlikləri və 
mərasimlər keçirilir. Xalqımızın milli 
düşüncəsini və ruhunu özündə əks 
etdirən bu bayram yer üzünə təravət, 
yeni ab-hava, torpağa yeni həyat 
bəxş edir. Novruzun ölkəmizdə dövlət 
səviyyəsində qeyd olunması ümummilli 
liderimizin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər 
Heydər Əliyev Novruzu milli birlik bay-
ramı adlandırırdı. Ümummilli liderimizin 
siyasi kursunu uğurla davam etdirən, 
milli-mənəvi dəyərlərimizi böyük sevgi 
ilə yaşadan möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev də hər il bayram günü 
xalqa təbrik ünvanlayır, bayram 
şənliklərində iştirak edir və onlarla öz 
sevincini paylaşır.

Rayon rəhbəri xüsusi vurğula-
dı ki, öz fəaliyyətində milli-mənəvi 
dəyərlərimizin qorunmasına və dünya-
da təbliğinə böyük önəm verən, neçə-
neçə tarixi-mədəniyyət abidələrinin 
yenidən qurulmasına, muğam musiqi 

müsabiqələrinin, beynəlxalq festival-
ların keçirilməsinə, xarici ölkələrdə 
müxtəlif sərgilərin təşkilinə, bir çox 
digər irimiqyaslı layihələrin reallaşma-
sına nail olan Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə Novruz bayramı UNESCO-nun 
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına 
salınmış, BMT Baş Məclisi tərəfindən 
Beynəlxalq Novruz Günü barədə 
qətnamə qəbul edilmişdir.

İlqar Abbasov daha sonra rayon 
sakinləri adından Novruz arzularını 
diqqətə çatdırdı. O, Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyinin möhtərəm 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə daha 
da möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi, 
düşmən tapdağındakı torpaqlarımızın 
tezliklə azad olunması, bayram ton-
qallarının Qarabağda alovlanması ilə 

bağlı xalqımızın istəklərini vurğuladı. 
Bayram şənliyində tanın-

mış incəsənət ustaları, rayonun 
mədəniyyət ocaqlarının bədii 
özfəaliyyət kollektivləri xalqımızın adət-
ənənələrini, qədim el sənətlərini nü-
mayiş etdirdilər. “Kosa, Keçəl və Bahar 
qız” tamaşasını göstərdilər, rəngarəng 
konsert proqramı ilə çıxış etdilər. 

Bayram şənliyində bir tərəfdə gənc 
pəhləvanlar xalça üzərində qurşaq 
tutdu, idmançılar, kəndirbazlar öz 
məharətlərini göstərdilər, digər tərəfdə 
isə qədim şərq bazarı, sərgilənən 
misgərlik əşyaları iştirakçıların marağı-
na səbəb oldu. 

Şənlik iştirakçıları da qədim xalq 
mahnılarını ifa edir, milli musiqinin 
sədaları altında rəqs edirdilər. 

V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Binəqədi rayonunda 
NOVRUZ ŞƏNLIYI

Tədbirin əvvəlində ululuq və ağ-
saqqallıq rəmzi sayılan Dədə Qorqud 
bayram münasibətilə rayon sakinlərini 
və qonaqları təbrik edərək Bahar 
bayramında ölkəmizə bol ruzi-bərəkət, 
əmin-amanlıq arzulayıb. 

Qonaqlar səməni ilə qarşılanıb, 
əbədi dostluq rəmzi olan duz-çörək 
kəsilib. Ayrı-ayrı regionları təmsil edən   
çadırlarda qonaqlara və sakinlərə 
bölgələrin müxtəlif mədəni, tarixi 
nümunələri, milli geyimləri, turizm po-
tensialı və mətbəx nümunələri təqdim 
edilib.  

Çadırların önündə  yerləşdirilən 

Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı və 
mədəniyyətində dərin iz buraxmış 
şəxsiyyətlərin  obrazları tədbir iştirakçı-
larının marağına səbəb olub. 

“Novruz gəlir” mahnısı, “Yallı” rəqs 
nümunələri, Novruz atributları Keçəl, 
Kosa və Bahar qızının, pəhlivanlar və 
kəndirbazların çıxışları da qonaqlar 
tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. 

Qədim ənənələrimizin canlandı-
rıldığı şənlikdə Dədə Qorqud bayram 
tonqalını qalamaqla bu şad gündə el-
obanı birliyə, həmrəyliyə dəvət edib. 

“Xalq qəzeti” 

Vyanada Beynəlxalq Novruz Günü qeyd edilib

BMT-nin Vyana 
bölməsinin  “Ro-

tunda” salonunda Azərbaycan,  
Əfqanıstan, İraq, İran, Hindis-
tan,  Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Özbəkistan, Pakistan, Taci-
kistan və Türkiyənin daimi 
nümayəndəliklərinin birgə 
təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq 
Novruz bayramına həsr edil-
miş  tədbir keçirilib.

Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə xalqımızın 
mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini özündə yaşadan Novruz 
bayramı münasibəti ilə “Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğunda ümumrayon bayram şənliyi keçirilmişdir.  

Binəqədi rayonunda yerləşən Heydər Əliyev adına 
mədəniyyət və istirahət parkında Novruz bayramı 
münasibətilə tədbir keçirilib. Mərasimdə rayon rəhbərliyi, 
Milli Məclisin deputatları, səfirliklərin nümayəndələri, 
rayonun icra strukturlarının və hüquq-mühafizə orqanlarının 
rəhbərləri, “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasının iştirakçıları, 
eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. 

20 mart 2019-cu il, çərşənbə14
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“Xalq qəzeti”nin 13 və 26 fevral 2019-cu il tarixli 
nömrələrində Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin 
2019-cu ildə Hacıqabul şəhərində abadlıq işləri və 
yolların əsaslı təmiri işlərinin satınalınması ilə əlaqədar 
dərc olunmuş tenderində iddiaçılar sənədləşdirmə işlərini 
başa çatdıra bilmədikləri üçün tenderin keçirilmə vaxtının 
uzadılmasını xahiş etmişlər.

İddiaçıların xahişini nəzərə alaraq tender komissiya-
sı tərəfindən təklif zərflərinin açılışı vaxtı uzadılaraq 30 
aprel 2019-cu il saat 15.00-a, sənədlərin qəbulu vaxtı 
19 aprel 2019-cu il saat 17.00-a, digər təkliflərin və bank 
təminatının təqdim olunması isə 29 aprel 2019-cu il saat 
15.00-a təyin edilmişdir.

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 
Mənzil-Kommunal  

Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 
həyət süpürgələrinin satınalınması  

məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir 
İddiaçıların təklifləri 2019-cu il aprelin 1-dək qəbul olunur. 
Təklif zərfləri 2 aprel 2019-cu il saat 11.00-da  

Mənzil – Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyində 
açılacaqdır. 

Əlaqələndirici şəxs- Rövşən Fərəcov.
Əlaqə telefonu- (018) 642-00-61, 644-86-58.
Ünvan- Sumqayıt şəhəri, 4-cü mikrorayon 27a.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 2 fevral 2019-cu il tarixli 

nömrəsində Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Tu-
rizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən 
“Microsoft P1” lisenziyasının satınalınması ilə 
əlaqədar dərc edilmiş kotirovka sorğusunda “Ultra 
Technologies” MMC qalib şirkət elan olunmuş və 
həmin MMC ilə müvafiq satınalma müqaviləsi bağla-
nılmışdır.

 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Əsas vəsaitlər 760,129.82 790,401.55
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması  6,000.00

Daşınmaz əmlaka investisiyalar   
Qeyri-maddi aktivlər 705,199.01 632,297.21
Təxirə salınmış vergi aktivləri   
Uzunmüddətli debitor borcları   
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 6,165,345.00 11,180,000.00
 dövlət qiymətli kağızları 5,865,345.00 10,880,000.00
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
 sair maliyyə aktivləri 300,000.00 300,000.00
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar  15,000,000.00
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair aktivlər   

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 7,630,673.83 27,608,698.76
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Ehtiyatlar 0.00 0.00
Debitor borcları: 3,892,674.99 7,998,339.13
 birbaşa sığorta üzrə 3,083,425.05 7,032,417.64
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 35,235.57 33,499.62
 - təkrarsığortaçı üzrə 22,680.67 24,728.31
 - təkrarsığortalı üzrə 12,554.90 8,771.31
 asılı təşkilatlar üzrə   
 büdcə üzrə 700,073.94 722,417.08
 iddia tələbləri üzrə   
 işçi heyəti üzrə 39,750.90 40,118.87
 sığortalılara verilən borclar üzrə   
 sair debitorlar 34,189.53 169,885.92
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: 40,770,208.21 22,624,246.11
 kassa 9,357.08 9,915.49
 hesablaşma hesabı 26,963.39 652,991.98
 valyuta hesabı 2,481,529.20 2,400,669.25
 depozit hesablar 38,252,250.00 19,560,000.00
 sair pul vəsaitləri 108.54 669.39
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0.00 0.00
 dövlət qiymətli kağızları   
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
 sair maliyyə aktivləri 0.00 0.00
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı: 554,663.27 638,779.20
 həyat sığortası sahəsi üzrə   

 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 554,663.27 638,779.20

Sair qısamüddətli aktivlər: 67,016.77 80,915.03
 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 67,016.77 80,915.03
 verilmiş avanslar 0.00 0.00
 təhtəl hesablar 0.00 0.00
Sair aktivlər 0.00 0.00

Cəmi qısamüddətli aktivlər 45,284,563.24 31,342,279.47
CƏMİ AKTİVLƏR 52,915,237.07 58,950,978.23

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə
Hesabat 

dövrünün 
sonuna

I. KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 44,709,500.00 46,187,500.00
Emissiya gəliri   
Geri alınmış kapital (səhmlər)   
Kapital ehtiyatları:   
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   
 digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 1,510,985.51 2,283,402.12
 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1,507,364.18 2,250,416.61
 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı 
 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər -45,544.49  

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
 (ödənilməmiş zərər) 49,165.82 32,985.51

 Elan edilmiş dividendlər   
Cəmi kapital 46,220,485.51 48,470,902.12

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları: 6,336,651.47 9,301,182.62
 Həyat sığortası sahəsi üzrə:   
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 6,336,651.47 9,301,182.62
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 60,958.34 100,219.34
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları: 0.00 571,700.93
 əməyin ödənilməsi üzrə 0.00 0.00
 büdcə üzrə 0.00 571,700.93
 sosial sığorta və təminat üzrə 0.00 0.00
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0.00 0.00
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 233,442.06 444,544.41
 təkrarsığortaçı üzrə 233,442.06 444,544.41
 təkrarsığortalı üzrə   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər   

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 6,631,051.87 10,417,647.30
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər   
Kreditor borcları: 24,733.57 23,462.69
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat üzrə   
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar 24,733.57 23,462.69
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 38,966.12 38,966.12
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 38,966.12 38,966.12
 alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər 0.00 0.00

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 63,699.69 62,428.81
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 6,694,751.56 10,480,076.11

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 52,915,237.07 58,950,978.23

 MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

ilin əvvəlindən artan yekunla
Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:   14,508,822.44
 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları  14,490,741.77
 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 5,066.26
 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 13,014.41
 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon 
 muzdlar 0.00

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) -2,880,415.22
İnvestisiya gəlirləri üzrə 1,317,458.32
Subroqasiya gəlirləri 92,550.56
Sair gəlirlər   60,084.76

CƏMİ GƏLİRLƏR 13,098,500.86
Xərclər  

Əsas əməliyyat xərcləri:   5,223,149.19
 sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 3,811,030.93
 qaytarılan sığorta haqları üzrə  330,113.27
 tənzimləmə xərcləri    
 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 846,619.15

 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 39,261.00
 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  196,124.84
İşlərin aparılması xərcləri   5,003,689.81
Sair xərclər   49,544.33

CƏMİ XƏRCLƏR 10,276,383.33
Maliyyə mənfəəti (zərəri)   2,822,117.54
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi  
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət 
(zərər)   2,822,117.54

Mənfəət vergisi   571,700.93
Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər)   2,250,416.61

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 
Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki ödənilmişdir

Mənfəətdən vergi  571,700.93  194,696.34 
Əlavə dəyər vergisi  44,529.59  44,529.59 
Gəlir vergisi   
Əmlak vergisi  2,632.09  5,012.79 
Torpaq vergisi   
Aksiz vergisi   
Ödəmə mənbəyində vergi  620,816.10  386,156.58 
Sair vergilər   
Sosial sığorta və təminat  340,823.80  452,915.02 
Məcburi ödənişlər (0,3%)  43,873.16  58,316.54 
İqtisadi sanksiyalar   

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarına

Rəy
Biz “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra cəmiyyət) 2018-ci il dekab-

rın 31-nə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə dair hesabatından, kapitalda 
dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti 
hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, 
maliyyə hesabatlarına qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul 
vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq bütün 
əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli şəkildə əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə 

bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatın maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun 
məsuliyyəti bölməsində təsvir edilir. Biz Azərbaycan Respublikasında maliyyə hesabatlarının 
auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər 
etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları 
rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin 
məsuliyyəti 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun 
olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya 
səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına 
imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq 
niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik 
cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda 
fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat 
uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarını təqdim etmə prosesinə nəzarətə 
görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər 

nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimizin 
də daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, 
lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə 
zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, 
yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi 
qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab olunur. 

“ANR Audit” MMC-nin direktor-auditoru Namiq Abbaslı
Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası

21 fevral 2019-cu il

“Xalq Sığorta” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
manatla
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ABŞ

Yeni elektromobil 

ABŞ-ın “Tes-
la” elektromobil 
şirkəti yeni isteh-
sal etdiyi “Model 
Y” avtomobilini 
təqdim edib.  
Elektromobil ener-
ji ilə doldurulduq-
dan sonra 482 ki-
lometr məsafə qət 

edir. Avtomobil 5,5 saniyəyə 100 kilometr sürət yığır. “Sizə 
elə gələcək ki, bu idman maşınıdır” - deyə “Tesla” şirkətinin 
qurucusu E.Musk bildirib.

Məlumatı “Hightech.plus” yayıb.

BƏƏ

Ən təhlükəsiz ölkə

Birləşmiş 
Ərəb Əmirlikləri 
(BƏƏ) əhalisi ara-
sında keçirilmiş 
sorğu nəticəsində 
məlum olub ki, 
sakinlərinin 96,1 
faizi gecə gəzintiləri 
zamanı özlərini 
təhlükəsizlikdə hiss 
edirlər. Müvafiq 
göstərici üzrə dünyada ikinci yeri Sinqapur tutur – 94 faiz. 
Bildirilir ki, əmirliyin polisi dünyada Nyu-Yorkdan sonra 
həyəcan çağırışına ən tez reaksiya verən şəhərlər sırasında 
ikinci yeri tutur.

Xəbəri “Gulf.News” verib.

Braziliya 

Ürək çatışmazlığına qarşı dərman 

Braziliya və ABŞ 
alimləri ürək çatış-
mazlığının inkişafının 
qarşısını alan və bu 
orqanın qan ötürmə 
qabiliyyətini yaxşı-
laşdıran “SAMβA” 
adlı preparat hazırla-
yıblar. Məlum olub 
ki, dərman təkcə 

xəstəliyi müalicə etməyib, eyni zamanda, ürək əzələlərinin 
gücləndirilməsi hesabına orqanizmi daha gümrah edib.

Məlumatı “MedicalXpress” yayıb.

Sinqapur

Ən bahalı şəhər

Sinqapur dün-
yanın ən bahalı 
şəhəridir. Bu, 
dünyanın ən ba-
halı şəhərlərinin 
“Economist Intelli-
gence Unit” jurnalı 
tərəfindən tərtib 
olunmuş reytinqi za-
manı bəlli olub. Siyahıda ikinci yerdə Paris şəhəri qərarlaşıb. 
İlk üçlüyü Honkonq şəhəri tamamlayır.

Qeyd edək ki, Sinqapur ardıcıl 6 ildir dünyanın ən bahalı 
şəhərlərinin siyahısına başçılıq edir.

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

İspaniya 

Fantastik təklif

Madridin “Real” 
klubu Londonun “Tot-
tenhem” komandasının 
yarımmüdafiəçisi Kris-
tian Erikseni tranfer 
etmək istəyir. “Kral 
klubu” bunun üçün 
londonlulara 265 mil-
yon dollar ödəməyə 
hazır olduğunu bil-

dirib. Keçid baş tutsa, bu dünyanın ən bahalı transferi kimi 
tarixə düşəcək. 

Qeyd edək ki, Eriksenin “Tottenhem”lə müqavilə 
müddəti gələn ilin yayına qədərdir.

Xəbəri “Sport.ru” verib.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, 

“Xalq qəzeti”

 Â Martın 20-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Yarımadanın bəzi yerlərində intensiv 
olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 7-9, 
Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm 
civə sütunundan 768 mm civə sütununa 
yüksələcək , nisbi rütubət 80-90 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı 
ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-4 
dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə 4-6 dərəcə 
şaxta, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə arabir 
qar yağacağı gözlənilir. Axşam əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz 
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
3-7, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış, 
dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı 
ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 1-5, gündüz 5-10 

dərəcə isti , dağlarda gecə 5-10 dərəcə 
şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 
dərəcəyədək isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Səhər saatlarında duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 4-7, gündüz 9-14 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. 
Şimal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 6-8, 
gündüz 10-14 , dağlarda gecə 0-4, gündüz 
4-7 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi  Akim Bədəlova anası 

GÜLLƏR  XANIMIN

 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

                                                                                     
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və kollektivi  

tarix fənni üzrə seminar rəhbəri, BDU-nun dosenti 
Kərəm Məmmədova anası

HƏMAYIL  XANIMIN

 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 16 və 29  yanvar 2019-cu il tarixli nömrələrində Gənclər 

və İdman Nazirliyinin tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması məqsədilə dərc 
olunmuş açıq tenderinin  Respublika Debat Gənclər Forumu – Yaz 2019-un 
keçirilməsi lotu yetərsay olmadığından  baş tutmamışdır.

Tender komissiyası

ELAN
“İsmayıllı Quşçuluq” ASC-nin 175509 ədəd 

adi, sənədsiz, adlı səhmləri 2019-cu il  aprelin 
29-da “Bakı Fond Birjası” QSC-də satışa çıxarı-
lacaqdır. “Bakı Fond Birjası” QSC-də keçiriləcək 
açıq hərracda iştirak etmək istəyənlər hərracın 
keçirilməsi vaxtına  3 iş günü qalmış hərracın 
təşkilatçısı “İnvestAZ” QSC İnvestisiya Şirkətinə 
(ünvan- Bakı şəhəri, Babək prospekti Ə.Quliyev 
küçəsi 11/31, Babək Plaza,7-ci mərtəbə, əlaqə 
tel.+994(12) 488-05-88 və ya “Bakı Fond Birjası” 
QSC-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə 
müraciət edə bilərlər.

“Gəncə Qənnadı” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

25 aprel 2019-cu il  saat 11.00 –da cəmiyyətin inzi-
bati binasında səhmdarların növbəti ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2018-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları-

na dair idarə heyətinin hesabatının və balansın təsdiqi.
2. Səhmdar cəmiyyətin  müşahidə (direktorlar) şu-

rasının, idarə heyətinin sədrinin və üzvlərinin seçilməsi, 
maliyyə-təftiş komissiyasının (müfəttişinin)  seçilməsi.

3. Digər məsələlər.

İdarə heyəti

Hulusi Akar: Yeni Zelandiyadakı 
terror aktı islamofobiyanın 
miqyasını nümayiş etdirir

Nazirin fikrincə, həmin terror aktı 
türklərə və Prezident Rəcəb Tayyib 
Ərdoğana qarşı düşmənçiliyin bariz 
göstəricisidir. H.Akar Yeni Zelendiya 
məscidlərində dəhşətli terror aktının 
təşkilatçılarını və icraçılarını  qətiyyətlə 
pisləyərək deyib: “Bu, əvvəlcədən planlaş-
dırılmış və aşkar irqçi mahiyyət daşı-
yan  terror hadisəsidir. Bu rəzil cinayəti 
müdafiə edənləri qətiyyətlə pisləyirəm”. 

H.Akar hesab edir ki, Suriyanın şimal-
şərqində Türkiyənin  nəzarətində olan 
təhlükəsizlik zonasının yaradılmasına 
kəskin ehtiyac yaranıb. Onun fikrincə, 
bu addım Fərat çayının şərq sahilində 
neqativ hadisələrin qarşısının alınması 
və Türkiyə dövlətinin təhlükəsizliyinin 
təmin olunması üçün vacibdir. 

Xatırladaq ki, bu il martın 15-də Yeni 
Zelandiyanın Kraystçerc şəhərində iki 
məsciddə ibadət zamanı müsəlmanlara 
qarşı ağır terror hadisəsi baş verib. 
Nəticədə, 50-dən çox insan ölüb, onlarla 
adam yaralanıb. 

Rəsmi Ankara hesab edir ki, Qərb 
dövlətlərinin rəhbərləri bu məsələdə ayrı-
seçkiliyə yol verir, müsəlmanlara qarşı 
planlı şəkildə törədilmiş bu qanlı olaya 
qarşı kifayət qədər sərt mövqe nümayiş 
etdirmirlər. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

KXDR-də nüvə proqramı ilə bağlı aktivlik sezilib
KBS telekanalının yaydığı 

məlumata görə, Cənubi Koreya 
hərbçiləri Şimali Koreya Xalq 
Demokratik Respublikası 
ərazisində (KXDR) nüvə proq-
ramı ilə bağlı aktivlik qeydə alıb-
lar. Bu barədə Cənubi Koreyanın 
milli müdafiə naziri Çon Gyon 

Du müdafiə məsələləri üzrə 
parlament komitəsində keçirilən 
iclasda məlumat verib.

İclasda Müdafiə Nazirliyinin 
KXDR üzrə siyasət departamenti-
nin rəhbəri Kim Do Gyün də çıxış 
edib. O, son zamanlar Pxenyanın 
iki ölkə sərhədində təsadüfi toq-

quşmaların qarşısının alınması 
üzrə ötən il qəbul edilən hərbi 
sazişin şərtlərini dəfələrlə pozdu-
ğunu bildirib.

Onun sözlərinə görə, 
insidentlərin əksəriyyəti 
Şimal təmas xəttində qeydə 
alınıb. Kim Do Gyün müvafiq 

tədbirlərin görülməsi barədə 
dəfələrlə Pxenyana rəsmi nota 
göndərildiyini, lakin bir dəfə 
də olsun cavab almadıqlarını 
bildirib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi 
Akar Çanaqqala döyüşünün 104-
cü ildönünü ilə bağlı keçirilən 

təntənəli tədbirdə çıxışında bildirib ki, 
Yeni Zelandiyadakı terror aktı çağdaş 
dünyada islamofobiya və ksenofobi-
yanın miqyasını nümayiş etdirir. Bu 
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat 
yayıb. 

Nazarbayev demişdir: “Qanunvericiliyə 
görə, prezidentin səlahiyyətləri dayandırıl-
dıqda onun vəzifəsini Senatın spikeri  icra 
edir. Sonra prezident seçkisi keçirilir”. 

Beləliklə, Qazaxıstan prezidentinin 
səlahiyyətlərini Senatın spikeri Kasım-Co-
mart Tokayev icra edəcək. Qeyd edək ki, 
Nursultan Nazarbayev 1990-cı ildən ölkəyə 

rəhbərlik etmişdir.  2015-ci ildə o, seçicilərin 
səslərinin 97,75 faizini toplayaraq beşinci 
müddətə prezident seçilmişdi.

2007-ci ildə parlament ölkənin ilk 
prezidenti kimi ona ali dövlət vəzifəsinə 
məhdudiyyətsiz seçilmək hüququ vermişdi.

“Xalq qəzeti”

Qazaxıstan Prezidenti 
Nursultan Nazar-
bayev vəzifəsindən 

getdiyini açıqlamışdır.
Ölkə telekanalları ilə xal-
qa müraciət edən 79 yaşlı 
Nursultan Nazarbayev 
demişdir: “Mən prezident 
kimi öz səlahiyyətlərimin 
icrasını dayandırmağı qərara 
almışam… Bu il mənim 
yüksək vəzifə tutmağımın 
30 ili tamam olur. Xalq mənə 
müstəqil Qazaxıstanın birin-
ci prezidenti olmaq imkanı 
vermişdir”. 

İranda gəmi batıb 
İranın cənubunda Hörmüzqan 

vilayətinin Şəhid Rəcayi (Bəndər-
Abbas) limanında yüzlərlə konteyne-
ri olan ticarət gəmisi batıb.

Gəminin limana yan alarkən batdığı 
bildirilir. Şahidlərin sözlərinə görə, gəmi 
batarkən ekipaj heyəti suya düşüb və 
 onların öldüyü ehtimal edilir.

İranın Limanlar və Dənizçilik 
Təşkilatının sədr müavini Hadi Haqşünas 
bildirib ki, gəminin 14 nəfərlik ekipaj heyəti 
xilas olunub və bir nəfər yaralanıb. Ekipaj 
üzvləri Hindistan vətəndaşlarıdır.

Hadi Haqşünas gəmidə 153 konteyne-
rin olduğunu deyib.Təşkilat rəsmisi əlavə 
edib ki, gəmidə kalium xlorid, kalsium-
karbonat, mis konsentratı, sənaye yağı və 
püstə olub.

“RÖYTERS” agentliyinin yaydığı 
məlumatda Fransa 

Prezidenti Emmanuel Makronun “sarı jiletlilər”in 
son aksiyaları zamanı baş verən dağıntılardan 
sonra Yelisey meydanındakı mitinqləri qadağan 
edəcəyi bildirilir.

Bu barədə agentlik Yelisey sarayındakı rəsmi 
mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, 
paytaxt Parisin tanınmış meydanlarından biri olan 
Yelisey aylardan bəri davam edən etiraz aksiyalarının 
mərkəzlərindən birinə çevrilib. Ötən həftə isə mey-
danda atəş açılıb, bəzi mağazalar dağıdılıb. Prezident 
Makronun məhz bu səbəbdən həmin meydanda aksi-
yaları yasaqlamağı planlaşdırdığı bildirilir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda da-
vam edir. Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin qiyməti 1,5 faiz artaraq bir bareli 
67,75 dollar olub. Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı nef-
tinin qiyməti 0,5 faiz artaraq bir bareli 57,80 dollara çatıb. 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti isə 
1,6 faiz artaraq 69,20 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+un Bakıdakı iclasından 
sonra dünya birjalarında neftin qiyməti artmağa başlayıb. 
Buna əsas səbəb isə OPEC+ üzv ölkələrin hasilatı azaltmaq 
barədə razılaşmaya əməl etmələridir.

Xatırladaq ki, OPEC+un növbəti iclası may ayında 
Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçiriləcək.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Nursultan Nazarbayev 
istefa verib

“Sarı jiletlilər”ə qarşı Neftin qiyməti 
yüksəlir

SƏRT  QƏRAR


