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Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
B

Türkiyədə Prezident seçkiləri 2023-cü il iyunun 18-də keçiriləcək.

eynəlxalq və regional təşkilat
larla aparılan ardıcıl və məqsəd
yönlü iş Azərbaycanın ötən
illər ərzində beynəlxalq aləmdə
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilməsində
xüsusi rol oynayıb. Nəticədə ölkəmizin
BMT və onun qurumları, Avropa
İttifaqı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, eləcə
də Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı kimi nüfuzlu beynəlxalq institutlarla əlaqələri daha da möhkəmlənib.
Bununla da Azərbaycan son illərdə
beynəlxalq arenada öz mövqelərini daha
da gücləndirib, dünya ölkələri ilə siyasiiqtisadi əlaqələrini genişləndirib, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığını
yeni səviyyədə inkişaf etdirib və bu, respublikamıza olan dərin inamı şərtləndirib.

Prezident İlham Əliyev avqustun
18-də Monqolustan, Cənubi Afrika,
Çad, Yeni Zelandiya və Efiopiyanın
ölkəmizdə yeni təyin olunan
fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin
etimadnaməsini qəbul edərkən, bu
barədə ətraflı danışılıb. Dövlətimizin
başçısının Monqolustanın fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Qombosuren
Munxbayar ilə söhbətində ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına xüsusi
önəm verildiyi, siyasi sahədə
qarşılıqlı fəaliyyətin müsbət
nəticələrlə müşayiət edildiyi,
beynəlxalq təşkilatlarda fəal

Türkiyədə Prezident
seçkilərinin vaxtı açıqlanıb
Türkiyənin ədliyyə naziri
Bekir Bozdağ açıqlama
verib ki, Türkiyədə prezident
seçkiləri 2023-cü il iyunun
18-də keçiriləcək.
Qeyd edək ki, bu
seçkidə hakim siyasi
düşərgənin prezidentliyə
namizədi hazırkı dövlət
başçısı Rəcəb Tayyib
Ərdoğan olacaq.

“Xalq qəzeti”

Yeddi ayda ixrac edilən xam neft və neft
məhsullarının dəyəri 12,3 milyard dollardır
Yanvar-iyul aylarında Azərbaycandan
16 milyon 414,9 min ton bitumlu süxurlardan
alınmış xam neft və xam neft məhsulları ixrac
edilib. İxrac edilən neft və neft məhsullarının
dəyəri 12 milyard 397,7 milyon ABŞ dolları olub.
Qeyd edək ki, 2021-ci ilin eyni aylarında ölkədən
17 milyon 106,8 min ton xam neft və neft məhsulları
ixrac olunub, ixracın dəyəri 7 milyard 585,8 milyon
dollar təşkil edib.

“Xalq qəzeti”
əməkdaşlığın həyata keçirildiyi
bildirilib.
Ölkə rəhbəri söhbətində iqtisadi
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün
ticarətin səviyyəsinin artırılmasının,
biznes dairələri arasında təmasların

genişləndirilməsinin zəruriliyini qeyd
edib və investisiya layihələrinə
baxılmasının da mümkünlüyünü
vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı, eyni
zamanda, Azərbaycanın beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizi imkanlarının nəzərə

alınaraq nəqliyyat sektorunda,
bundan başqa, humanitar sahədə də
əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlarının
olduğunu diqqətə çatdırıb.

(ardı 3-cü səhifədə)

Vladimir Putin və Si Cinpin
G20 sammitində iştirak edəcəklər

Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) baş katibi, Küveytin
nümayəndəsi Heysəm əl-Qais bildirib ki, fiziki neft bazarında tələb kifayət
qədər güclüdür və Çin iqtisadiyyatının ləngiməsi ilə bağlı fikirlər şişirdilir.

Bloomberg agentliyi İndoneziya prezidenti Coko Vidodoya istinadən
avqustun 19-da bildirib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Çin Prezidenti
Si Cinpin noyabrda Balidə keçiriləcək G20 sammitində iştirak edəcəklər.

Hər iki lider sammitlə bağlı müvafiq
planlarının olduğunu təsdiqləyib. İndoneziya prezidenti daha əvvəl bildirmişdi ki,
Putin onunla ərzaq təhlükəsizliyi və G20-yə
hazırlıq məsələlərini müzakirə edib.
Qeyd edək ki, İndoneziyanın Moskvadakı səfiri Xose Tavares avqustun 10-da
diqqətə çatdırmışdı ki, onun ölkəsi G-20
sammitində Rusiya Prezidenti Vladimir

Putinlə Ukrayna Prezidenti Volodimir
Zelenski arasında görüşün təşkilində maraqlıdır. Ukrayna Prezidentinin ofisinin rəhbəri
Mixail Podolyak isə bugünlərdə qeyd edib ki,
Putin sammitdə iştirak edəcəksə, Zelenski
də İndoneziyaya gedə bilər.
Podolyak vurğulayıb ki, Ukrayna
Prezidenti beynəlxalq forumlarda onlayn
formatda iştiraka üstünlük verir, ancaq
indiki hal istisnalıq təşkil edir.
Rusiya Prezidentinin mətbuat xidməti
nin rəhbəri Dmitri Peskov bugünlərdə açıqlama verib ki, Putin və Zelenskinin görüşü
üçün hələlik ilkin şərtlər yoxdur.
Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri
Uşakov isə qeyd edib ki, Putinin sammitdə
iştirak formatı barədə məlumat 15-16
noyabrda keçiriləcək sammit ərəfəsində
veriləcək.

“Xalq qəzeti”

Hərbi qulluqçularımız “Tank biatlonu”
müsabiqəsində yarımfinala yüksəliblər
Rusiya Federasiyasının
Moskva şəhərinin Alabino
hərbi poliqonunda “Beynəlxalq
Ordu Oyunları-2022” yarışları
çərçivəsində keçirilən “Tank
biatlonu” müsabiqəsində iştirak
edən hərbi qulluqçularımız
yarımfinal mərhələsinə vəsiqə
qazanıblar.
“Fərdi sürmə” mərhələsində
Monqolustandan olan komanda
ilə mübarizə aparan Azərbaycan
tankçılarının üçüncü heyəti də
müsabiqənin şərtlərinə əsasən hədəfləri
sərrast atəşlə məhv edərək marşrut üzrə
müəyyən edilmiş məsafəni uğurla qət
ediblər.

OPEC neftə olan tələbin
perspektivlərinə nikbin baxır

Böyük Britaniyada
son 30 ilin ən böyük tətili
Böyük Britaniyada qatar reyslərinin 80 faizi ləğv
edilib. Londonun bütün əsas stansiyaları da d
 axil
olmaqla, krallığın əksər dəmir yollarına xidmət
göstərən şirkətin həmkarlar ittifaqları tətilə başlayıb.
The Evening Standard yazır ki, dəmiryolçuların əsas
tələbi maaşların artırılması və iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Onlar bildirirlər ki, enerji böhranı və kəskin inflyasiyadan
əvvəl də maaşlar yetərli deyildi.
Həmkarlar ittifaqının baş katibi Mik Linç deyib: "Görünür,
biz Britaniya xalqı arasında həmrəylik ruhunu oyatmışıq. Biz
böyük dəstəklə qarşılaşdıq, insanlar kollektiv fəaliyyət, tətillər
və işçi həmrəyliyi ideyalarına qayıdırlar".
Chiltern Railways, CrossCountry, Greater Anglia, LNER,
East Midlands Railway, c2c, Great Western Railway, Northern Trains, South Eastern, South Western Railway, TransPennine Express, Avanti West Coast, West Midlands Trains,
Hull Trains, London Northwestern Railway kimi iri dəmiryol
şirkətlərinin işçiləri avqustun 18-dən tətilə başlayıblar.
Avqustun 19-da yeraltı və yerüstü metro işçiləri də tətilə
qoşulublar.
On minlərlə sərnişin təyinat yerinə çata bilməyib və
ya çox gecikib. Britaniyalılara gələn həftəyə qədər zərurət
olmadan səfərlər planlaşdırmamaq tövsiyə olunub.

Baş katib qeyd edib ki, turizmin
genişlənməsi və nəticədə təyyarə yanacağının istehlakının artması tələbatın daha
da yüksəlməsinə səbəb olacaq: “Rusiyanın
Ukraynada hərbi əməliyyata başlamasından sonra mart ayında tədarük çatışmazlığı
ilə bağlı narahatlıq artdı və nəticədə “Brent”
markalı neftin qiyməti 147 dollara yaxınlaşdı. Daha sonra qiymətlər azaldı və bu həftə
bir barel üçün 92 dollardan aşağı (6 aylıq
minimum – red.) endi”.
Heysəm əl-Qais qeyd edib ki, bazarlarda qorxu qalmaqdadır. Hərraclarda spekulyasiya və narahatlıq yer alıb, qiymətləri
aşağı salan da məhz budur: “Lakin fiziki
bazarda vəziyyət çox fərqlidir. Tələb hələ
də güclüdür. Biz tələblə bağlı müsbət

proqnozları saxlayırıq və ilin sonuna qədər
tələbin perspektivlərinə son dərəcə nikbin
baxırıq”.

“Xalq qəzeti”

Avstraliyada 17 ölkənin iştirakı ilə
Pitch Black hərbi təlimləri başlayıb
Avstraliyada 17 ölkənin hərbi hava qüvvələrinin iştirak etdiyi Pitch Black
adlı hərbi təlimlər başlayıb. Təlimlərə regionun bir neçə dövləti, habelə NATO
üzvləri və onların müttəfiqləri qoşulub.

“Xalq qəzeti”

Ümumi nəticədə Monqolustan komandasını geridə qoyan hərbi qulluqçularımız
müsabiqənin yarımfinalına yüksəliblər.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın
mövqeyi qətidir
(bax səhifə 4)

Avstraliya Müdafiə Nazirliyinin
məlumatına görə, ölkənin şimal və şimalşərq regionlarında keçiriləcək üç həftəlik
təlimlərə Avstraliya, Böyük Britaniya,
Almaniya, Hindistan, İndoneziya, Sinqapur,
ABŞ, Fransa, Cənubi Koreya və Yaponiya
silahlı qüvvələrinin 2,5 mindən çox hərbçisi
və 100-dən artıq təyyarəsi cəlb olunacaq.
Miqyaslı operativ təlim olan Pitch Black
çərçivəsində hava hücumundan kollektiv
müdafiə, havada ələkeçirmə, koalisiya
qüvvələri tərəfindən zərbə endirmə üzrə

taktiki tapşırıqlar yerinə yetiriləcək.
Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki,
bu il təlimlərə Almaniya, Cənubi Koreya
və Yaponiya hərbi hava qüvvələri ilk
dəfə qatılacaq. Cənubi Koreya təlimə 6
ədəd KF-16 qırıcı təyyarə və 130 hərbçi
göndərib. Kanada, Malayziya, Niderland,
Yeni Zelandiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri,
Tailand və Filippindən isə yalnız yerüstü
heyətlər iştirak edəcək.
Pitch Black təlimləri sentyabrın 8-də
yekunlaşacaq.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlığı məsələlərinə baxılması və onların həlli qaydaları haqqında Əsasnamənin
təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu il 30 avqust tarixli 189 nömrəli və “Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə”
2005-ci il 1 mart tarixli 203 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq, “Məhkəmələr
və hakimlər haqqında”, “Əməliyyataxtarış fəaliyyəti haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili
(xüsusi təhsil) haqqında”, “Dövlət
rüsumu haqqında”, “Əmək pensiyaları haqqında”, “Ədliyyə orqanlarında
qulluq keçmə haqqında”, “Bədən
tərbiyəsi və idman haqqında”, “Həbs
yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi
haqqında”, “Dəniz limanları haqqında”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında”,
“Peşə təhsili haqqında” və “Ümumi
təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-

publikasının 2022-ci il 8 iyul tarixli
582-VIQD nömrəli Qanununun icrası
ilə əlaqədar qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 30 avqust tarixli
189 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 9, maddə 539; 2006,
№ 2, maddə 82; 2008, № 3, maddə
168, № 8, maddə 713; 2009, № 7,
maddə 532; 2010, № 9, maddə 770;
2015, № 6, maddə 700; 2016, № 5,
maddə 866, № 12, maddə 2069;
2017, № 9, maddə 1654; 2018, № 7
(I kitab), maddə 1474) ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlığı məsələlərinə baxılması
və onların həlli qaydaları haqqında
Əsasnamə”nin 28-ci hissəsində

“ qüsurlarına” sözü “pozuntularına”
sözü ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2005-ci il 1 mart tarixli
203 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2005, № 3, maddə 161,
№ 12, maddə 1102; 2007, № 10,
maddə 947; 2008, № 11, maddə 970;
2009, № 12, maddə 983; 2010,
№ 2, maddə 83; 2011, № 2, maddə
85; 2012, № 4, maddə 291, № 6,
maddə 531, № 9, maddə 854; 2016,
№ 11, maddə 1805; 2017, № 7,
maddə 1355, № 12 (I kitab), maddə
2312; 2019, № 3, maddə 403, № 5,
maddə 848, № 11, maddə 1718;
2020, № 7, maddələr 868, 895, № 9,
maddə 1139, № 12 (I kitab), maddə

1469; 2021, № 2, maddə 124, № 12,
maddə 1365; 2022, № 2, maddə 103;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 8 iyun tarixli 1710
nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin
8.16-cı bəndində “qüsur” sözü
“pozuntu” sözü ilə, “qüsurlar” sözü
“pozuntular” sözü ilə əvəz edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

“Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal etdikləri məhsulların
ticarət şəbəkələrində satışının genişləndirilməsinə dəstək Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 1 dekabr tarixli 1482 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
“Yol hərəkəti haqqında”, “Prokurorluq haqqında”,
“Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında”, “Notariat haqqında”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların
baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “İnformasiya əldə etmək haqqında”, “Biometrik informasiya haqqında”, “Fərdi
məlumatlar haqqında”, “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” və “Uşaqların zərərli
informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 8
iyul tarixli 584-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə
əlaqədar qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 1 dekabr tarixli 1482 nömrəli Fərmanı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 12, maddə 1347) ilə təsdiq edilmiş
“Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal
etdikləri məhsulların ticarət şəbəkələrində satışının
genişləndirilməsinə dəstək Qaydası”nın 1.4.3-cü

E.P.Poluxovun Azərbaycan Respublikasının
Braziliya Federativ Respublikasında və eyni zamanda
Ekvador Respublikasında, Qayana Kooperativ
Respublikasında, Surinam Respublikasında, Trinidad
və Tobaqo Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Elxan Polux oğlu Poluxov Azərbaycan
Respublikasının Braziliya Federativ
Respublikasında və eyni zamanda Ekvador
Respublikasında, Qayana Kooperativ Respublikasında, Surinam Respublikasında,

Trinidad və Tobaqo Respublikasında
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən
geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

E.P.Poluxovun Azərbaycan Respublikasının
Karib Hövzəsi Ölkələri Birliyi yanında səlahiyyətli
nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Elxan Polux oğlu Poluxov Azərbaycan Respublikasının Karib Hövzəsi Ölkələri Birliyi
yanında səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
		

Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

E.C.Qəhrəmanın Azərbaycan Respublikasının
Küveyt Dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
vəzifəsindən geri çağırılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Elxan Cahangir oğlu Qəhrəman Azərbaycan Respublikasının Küveyt Dövlətində fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
		

Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

Y.T.Əliyevin Azərbaycan Respublikasının
Kuba Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Yaşar Teymur oğlu Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Kuba Respublikasında

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən
geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

yarımbəndində “əlillər” sözü “əlilliyi olan şəxslərin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

N.M.Ağayevin Amerika
Birləşmiş Ştatlarının
Los-Anceles şəhərində
Azərbaycan Respublikasının
baş konsulu vəzifəsindən
geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Nəsimi Məhəmmədəli oğlu Ağayev Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Los-Anceles şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

R.F.Aslanovun Azərbaycan
Respublikasının Argentina
Respublikasında və
eyni zamanda Paraqvay
Respublikasında, Boliviya
Çoxmillətli Dövlətində, Çili
Respublikasında, Uruqvay Şərq
Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən
geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Rəşad Fəxrəddin oğlu Aslanov Azərbaycan Respublikasının Argentina Respublikasında və eyni zamanda Paraqvay Respublikasında, Boliviya Çoxmillətli Dövlətində, Çili
Respublikasında, Uruqvay Şərq Respublikasında fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

N.M.Ağayevin Azərbaycan Respublikasının
Almaniya Federativ Respublikasında fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Nəsimi Məhəmmədəli oğlu Ağayev
Azərbaycan Respublikasının Almaniya
Federativ Respublikasında fövqəladə və

səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

R.İ.Novruzun Azərbaycan Respublikasının
Braziliya Federativ Respublikasında fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Rəşad İntiqam oğlu Novruz Azərbaycan
Respublikasının Braziliya Federativ
Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli

səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

R.N.Rzayevin Azərbaycan Respublikasının
Kuba Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Ruslan Novruz oğlu Rzayev Azərbaycan
Respublikasının Kuba Respublikasında

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

R.M.Həsənovun Azərbaycan Respublikasının
Koreya Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Ramin Müzəffər oğlu Həsənov
Azərbaycan Respublikasının Koreya

Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

R.K.Teymurovun Azərbaycan Respublikasının
Argentina Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Rəmzi Kazım oğlu Teymurov Azərbaycan
Respublikasının Argentina Respublikasında

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

R.M.Həsənovun Azərbaycan Respublikasının
Almaniya Federativ Respublikasında fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Ramin Müzəffər oğlu Həsənov
Azərbaycan Respublikasının Almaniya
Federativ Respublikasında fövqəladə və

səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

R.K.Teymurovun Azərbaycan Respublikasının
Koreya Respublikasında və eyni zamanda
Monqolustanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
vəzifəsindən geri çağırılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Rəmzi Kazım oğlu Teymurov Azərbaycan
Respublikasının Koreya Respublikasında və
eyni zamanda Monqolustanda fövqəladə və

səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılsın.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il

E.Z.Kərimovun Azərbaycan Respublikasının
Küveyt Dövlətində fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Emil Zülfüqar oğlu Kərimov Azərbaycan
Respublikasının Küveyt Dövlətində fövqəladə

və səlahiyyətli səfiri təyin edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2022-ci il
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20 avqust 2022-ci il, şənbə

Qayıdışın ilk təəssüratları kövrək və qürurvericidir

“Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəli...”

D

övlət başçımız qaçqın və məcburi köçkün
soydaşlarımızın öz doğma yurdlarına qayıdacağı
barədə fikirlərini əcnəbi mətbuat təmsilçilərinə
söyləyəndə Şuşa hələ işğaldan azad edilməmişdi,
Ermənistan rəhbərliyi də məğlubiyyət sənədinə imza
atmamışdı. O vaxt hələ bəzi siyasi dairələr Azərbaycanı
dayandıracaqlarına inanır, kimlərsə müharibənin tezliklə
bitəcəyini, işğalçıların Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda
qalacaqlarını güman edirdi.

Ancaq siyasi proseslərin
beş-on gediş sonrakı nəticələrini
yaxşı bilən Prezident İlham Əliyev
Qələbəmizə də inanırdı, öz doğma
yurd-yuvalarından vəhşicəsinə
qovulmuş soydaşlarımızın
ata-baba ocaqlarına qayıdacaqlarına da. Bəli, Prezidentin
həmin inamı özünü tamamilə
doğrultdu. Azərbaycan Ordusu
düşməni diz çökdürdü, siyasətimiz

Ermənistanın təklənməsinə nail
oldu, diplomatiyamız ermənilərin
son iki əsrdə yaratdıqları bütün
mif və əfsanələri puç etdi. Ən
başlıcası, Qarabağdan və Şərqi
Zəngəzurdan didərgin salınmış
soydaşlarımızın Böyük Qayıdışına
start verildi.
Zəngilanlıların Ağalı kəndinə
qayıdışının ilkin təəssüratlarını,
laçınlılarla Qaçqınkomda keçirilən

görüşün məmnuniyyətini bölüşən
soydaşlarımızın sevincini görəndə
mən ulu öndər Heydər Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə düşməndən
azad edilmiş Horadizə qayıdış
gününü xatırlayıram.
Həmin gün ölkənin müxtəlif
yerlərindən köçkünlərin əmlakını
gətirən onlarca yük maşınının
Horadizə çatdığı məqamı çoxsaylı həmkarlarımızla yanaşı, biz
də– “Xalq qəzeti”nin foto –müxbiri, mərhum Cahangir İbadov və
mən də izləyirdik. “Kamaz”ın yük
yerindən ətrafdakıların köməyi ilə
düşürülən 60-65 yaşlı bir qadın
anasının yanına qaçan quzu kimi
inanılmaz sürətlə özünü dörd-beş
il ayrı qaldığı evinə çatdırdı və ...
pilləkənləri öpə-öpə, sürünə-sürünə
evə girdi. (Cahangir müəllim
həmin məqamı fotoplonkaya
köçürdü və bizim hazırladığımız

“Dikəlt qamətini, dirçəl, Horadiz...”
sərlövhəli səhifənin ən uğurlu fotolarından biri oldu).
Qadın ona görə pilləkənləri
öpürdü ki, bura onun evi, ocağı, ata-baba yurdu, Vətəni idi.
Ermənilər isə Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda istənilən evə, tikiliyə,
məscidə, kilsəyə yaxınlaşanda
ilk növbədə oradakı daşların bir
neçəsini çıxararaq onları xaç
işarəsi olan daşlarla dəyişdirirlər.
Çünki onlar burada yad, gəlmə,
özgədirlər. Bilirlər ki, bura onların
vətəni deyil.
“Zil” markalı yük maşınının
üstündəki cavan oğlan aşağıdakı
yaşıdına dedi: “Götür, samovara od sal!” O, əvvəlcə samovarı
verdi, sonra beş litrlik plastmas
qabda hardansa gətirdiyi suyu. Bu
proseslər adi və sadə idi. Ancaq
yurda qayıtmış gəncin samovara
od salmasından dərhal sonra ona
yaxınlaşan qonşuların – xüsusən
qocaların – samovarın tüstüsünü
iyləməsini, udmasını, “oxxay”
deyərək ciyərinə çəkməsini
görmək o qədər də sadə görüntü deyildi. Horadizlilər samovar
tüstüsünü ona görə ciyərlərinə
çəkirdilər ki, bu yer min illər boyu
onların əcdadlarının Vətəni olub.
Bu lövhələr horadizlilərin
doğma qəsəbədən beş-altı il
ayrı düşməsindən sonra yaranmışdı. İndi gör Ağalı kəndinin
sakinləri otuz ildən sonra doğma
yurda qayıdarkən hansı hissləri
keçiriblər.
Ermənilər də son otuz ildə
Qarabağa və Şərqi Zəngəzura
gələndə və gedəndə (daha doğrusu, gedəndə yox, oradan qovulanda) ilk növbədə tüstü çıxarırlar.
Onlar otuz il qabaq torpaqlarımızı
işğal edəndə də evləri, məscidləri,
meşələri yandırmışdılar, otuz ildən

sonra bu torpaqlardan qovulanda
da hər şeyi yandırıb-yaxıb çıxırlar. Çünki özləri də bilirlər ki, bu
ərazilər heç zaman onların Vətəni
olmayıb. Bu vəhşi qəbilənin,
barbar tayfanın, vandal toplumun
əlindən gələn ancaq türk torpaqlarından türk mədəniyyətinin izini
silmək üçün viranələr törətmək,
yandırıb-yaxmaq, talan və qarət
etməkdir.
Ancaq Azərbaycan xalqı,
dövlətimiz və müzəffər P
 rezidentimiz möhtəşəm bir q
 uruculuq
missiyasını uğurla yerinə
yetirməkdədir. Bu z aman bir
məqamı yada salmaq istəyirəm.
Belə ki, bu gün artıq Zəngilanın
Ağalı kəndinin sakinləri öz ocaqlarına qayıdıblar. İndi bu ifadəni
işlətmək çox asandır. Ancaq
həmin kənddə bu mərhələyə
qədər hansı proseslərin getdiyini
xatırlayanda çox gərgin işlərin
şahidi oluruq.
Yadımdadır, ötən il aprelin
26-da Prezident İlham Əliyev və
ailə üzvləri Ağalı kəndində olanda
Çinin “Huayvey-Azərbaycan”
şirkətinin baş meneceri Deyvid
dövlət başçımıza verdiyi yığcam
hesabatda demişdi ki, biz “ağıllı
kənd” rəqəmsal texnologiyamızdan Qarabağda yenidən qurulacaq ərazilərdə istifadə edəcəyik:
“Dünya üzrə aparıcı İKT texnologiyaları şirkəti olaraq biz bütün ən
son qabaqcıl texnologiyalarımızı
Qarabağda təqdim etməyə və
gələcəkdə “ağıllı kənd”lərin inkişafında iştirak etməyə hazırıq. Aparıcı “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd”
texnologiyalarının təchizatçısı
kimi şirkətimizin bu sahədə böyük
təcrübəsi var və bizim 100-dən
çox qlobal layihəmiz mövcuddur. Qarabağda “ağıllı kənd”
üzrə qabaqcıl texnologiyaları

Düşünürəm ki, biz ildə 7 mindən 10 minədək ailəni azad
olunmuş ərazilərə köçürə bilərik. Lakin, əlbəttə ki, bunun
üçün bizim infrastruktura ehtiyacımız var... Hər şeyin dağıdıldığı həmin ərazilərdə bizim elektrik stansiyalarına, yollara, su təchizatına ehtiyacımız var. Beləliklə, bütün bunlar
vaxt aparacaq. Mən bilmirəm bu nə qədər vaxt aparacaq.
Lakin biz bunu maksimum qısa zamanda həyata keçirmək
üçün əlimizdən gələni etməyə çalışacağıq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
BBC News-a müsahibəsindən
təmin etmək üçün biz ən son
məhsul və texnologiyaları təchiz
edəcəyik. Biz Azərbaycanda ilk
dəfə “Qiqabit AirPON” texnologiyasından istifadə edəcəyik. Bu
texnologiya fiber-optik xətlərin
çəkilişini 10 kilometrdən 1
kilometrə qədər qısalda bilər.
Beləliklə, biz şəbəkənin qurulmasını sürətləndirə və xərclərə
qənaət edə bilərik. Biz “ağıllı kənd”
layihəsinin birinci mərhələsində
Qarabağda təhlükəsiz yaşayış
mühiti yaradaraq, “ağıllı tədris”,
“ağıllı səhiyyə” və “ağıllı kənd
təsərrüfatı” sistemlərini həyata
keçirəcəyik”. İndi həmin fikirlərin
hamısı günün reallığıdır.
Yaxud həmin gün Türkiyə
şirkətinin əməkdaşı dövlət başçımızı əmin etmişdi ki, “ağıllı kənd”in
yaradılması prosesində istifadə
ediləcək bu qurğu – dünyanın
təbii dostu olan bərpaedilən enerji
qurğusu –“Arximed” sistemidir.
Bununla yanaşı, karbon dioksid
emissiyası sertifikatına malik olan
“Arximed” qurğusu “ağıllı kənd”in
bütün daxili elektrik enerjisi ehtiyacını ödəyəcək və artıq qalan enerjini xaricə satmaq mümkün olacaq:
“Bununla bərabər, sistemdən
çıxan isti suyu kənddəki evlərə
və otelə ötürəcəyik. Bu qurğu çox

sürətlidir, yüksək məhsuldarlıqla
işləyir. Heç bir səs-küy yaratmır,
suyu oksigenləşdirir ki, bu da
balıqlar və yaşıllıqlar üçün çox
faydalıdır. Bu sistem Günəş enerjisi və digər alternativ enerjilərə
nisbətən artıq, yəni 24 saat işlədiyi
üçün daha çox enerjini daha az
güclə əldə etməyə imkan verir.
Bu layihə, sadəcə, enerji istehsal
etmək məqsədi daşımır, eyni zamanda, turizm infrastrukturu üçün
şərait yaradır. Cənab Prezident,
əlbəttə, Sizin dəstəyinizlə, bütün
ehtiyaclarını öz daxili imkanları hesabına ödəyə bilən bir “ağıllı kənd”
layihəsi yaratmağı planlaşdırırıq”.
Bəli, həmin proseslərin hamısı
artıq geridə qalmış, Ağalıda “ağıllı
kənd” yaradılmış və sakinlər oraya
köçürülmüşdür.
Bütün bunlardan sonra isə
cənab Prezidentin məşhur
ifadələrindən birini yada salmaq
zərurəti yaranır : “Nəyi, necə, nə
vaxt etmək lazımdır, bunu mən
bilirəm. Yaxın tarix dəfələrlə bunu
göstərib, həm siyasi müstəvidə,
diplomatik müstəvidə, eyni zamanda, döyüş meydanında. Nəyi
ediriksə, dəqiqliklə edirik”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınır
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyevin Cənubi
Afrika Respublikasının ölkəmizdə yeni
təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri, xanım Dipuo Berta Letsatsi-Duba
ilə söhbətində də bir sıra diqqətçəkən
məqamlara toxunulub. Ölkələrimiz
arasında münasibətlərin çox yüksək
səviyyədə qərarlaşdığını bildirən
dövlətimizin başçısı siyasət, iqtisadiyyat, ticarət, investisiya sahələrində
əməkdaşlığın fəallaşdırılmasının
zəruriliyini xüsusi qeyd edib. Dövlətimizin
başçısı, eyni zamanda, siyasi sahədə
təmasların çox yaxşı səviyyədə
olmasına baxmayaraq, iqtisadi-ticari
göstəricilərin aşağı həddə olduğunu,
bu baxımdan iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsi üçün mövcud potensialdan səmərəli istifadə ediləcəyinə
əminliyini bildirib.
Prezident İlham Əliyev Çad, Yeni
Zelandiya və Efiopiyanın respublikamıza yeni təyin olunan fövqəladə və
səlahiyyətli səfirlərini qəbul edərkən
də bu dövlətlərlə ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın fəallaşdırılması, iqtisaditicari əlaqələrin daha da gücləndirilməsi
üçün mövcud imkanlardan istifadə
etməyin vacibliyini söyləyib.
Ölkəmizə yeni təyin olunan
səfirlər də Azərbaycanın böyük
təcrübəyə və zəngin potensiala malik
olduğunu deyərək, münasibətlərimizin
inkişafı istiqamətində səylərini
əsirgəməyəcəklərini vurğulayıblar.
Dövlətimizin başçısı ölkəmizə yeni
təyin olunan səfirlərin etimadnaməsini
qəbul edərkən, Azərbaycanın bir sıra
beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən,
Qoşulmama Hərəkatında fəal
əməkdaşlığı haqqında fikirlərini də
diqqətə çatdırıb. Ölkəmizin bu nüfuzlu qurum çərçivəsində həmrəyliyin
gücləndirilməsi istiqamətində çox ciddi
səylər göstərdiyini qeyd edən Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanda Qoşulmama
Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı
konfransının və Qoşulmama Hərəkatı
Gənclər Sammitinin keçirilməsini bunun
parlaq nümunəsi kimi dəyərləndirib.
Dövlətimizin başçısı söhbətlərində
beynəlxalq təşkilatlarda Afrika ölkələri
tərəfindən Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin dəstəkləndiyini və Qarabağın
işğaldan azad edilməsinin alqışlandığını
da yüksək qiymətləndirib. Ölkə rəhbəri
işğal dövründə Ermənistan tərəfindən
torpaqlarımızda maddi-mədəniyyət
abidələrimizin, İslam dininə aid mədəni
irsimizin, 65 məscidimizin yerlə yeksan
olunduğunu diqqətə çatdırıb.

Səfirlərlə söhbətdə həmçinin
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı və
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
Afrika ölkələrində həyata keçirdiyi
humanitar xarakterli layihələrin böyük
önəm daşıdığı vurğulanıb, adları çəkilən
həmin təşkilatların üzv ölkələrindən olan
tələbələrin Azərbaycanda təhsil almaları
üçün ölkəmiz tərəfindən qrantların ayrılması yüksək qiymətləndirilib.
Bütün bunlar deməyə əsas verir
ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin
möhkəmlənməsinə əsaslanan müstəqil,
açıq, praqmatik və milli maraqlara
söykənən xarici siyasət kursu Prezident
İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
istiqamətlərə uyğun olaraq uğurla həyata
keçirilir. Dövlət başçımızın vurğuladığı
kimi, bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu,
qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında
münasibətlərin qurulması xarici
siyasətimizin başlıca prioritetidir.
Azərbaycan diplomatiyasının bu prinsip əsasında fəaliyyəti onun həm qonşu,
həm də regiondan kənarda yerləşən
dövlətlərlə münasibətlərinin sabit əsasda
inkişafına zəmin yaradır. Beynəlxalq
münasibətlər sistemində gərginliyin artdığı indiki dövrdə Azərbaycan dövlətinin
dünyada bölücü deyil, birləşdirici xətləri
təşviq etməsi bu baxımdan xüsusi önəm
daşıyır.
Belə bir şəraitdə respublikamıza
yönələn inam və etimadın arxasında
isə ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə irəli
sürdüyü təşəbbüsləri uğurla reallaşdıraraq, müsbət nəticələr əldə etməsi amili
dayanır. Azərbaycanın Qoşulmama
Hərəkatının sədri qismində COVID-19
pandemiyasına qarşı mübarizə naminə
beynəlxalq səylərin birləşdirilməsi
sahəsində qlobal liderlik nümayiş
etdirməsi bu amilin bariz ifadəsidir.
Bu, eyni zamanda, dünya ölkələrinin
əksəriyyətinin özünə qapandığı dövrdə
Azərbaycanın pandemiyanın öhdəsindən
gəlmək üçün beynəlxalq həmrəyliyi və
əməkdaşlığı təbliğ edən ilk ölkələrdən
biri olmasının təsdiqidir.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın
beynəlxalq təşkilatlarda etibarlı tərəfdaş
kimi qəbul edilməsində Qoşulmama
Hərəkatındakı sədrlik fəaliyyəti də
önəmli rol oynayıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev bu nüfuzlu qurumun
güclənməsinə mühüm töhfələr verib.
Dövlətimizin başçısı qlobal çağırışların
həlli istiqamətində təşəbbüsləri və
səmərəli fəaliyyəti ilə Azərbaycanın
sədrliyi dövründə Qoşulmama
Hərəkatının dünyada rolu və nüfuzu
daha da yüksəlib.

Təşkilata üzv dövlətlərin yekdilliklə
Azərbaycanın sədrlik müddətinin daha
bir il – 2023-cü ilin sonuna qədər uzadılması barədə qərarı Prezident İlham
Əliyevin dünyadakı nüfuzunun daha bir
göstəricisi, ölkə rəhbərinin şəxsiyyətinə
verilən yüksək dəyərin ifadəsidir.
Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatında sədrliyini uğurla davam
edərək üzv dövlətlərin potensialının
Hərəkatın qarşısında duran məqsədlərin
reallaşdırılmasına yönəlməsində fəal rol
oynayıb.
Azərbaycanın hər bir təşəbbüsü
beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığın inkişafına, regionda sülhün və təhlükəsizliyin
möhkəmləndirilməsinə, dünyada əks
qütblər arasında birliyin, həmrəyliyin
yaradılmasına xidmət edir. Bu, eyni
zamanda, respublikamızın sabitləşdirici
amil kimi mövqeyini möhkəmləndirir,
nüfuzunu gücləndirir.
Ölkələr arasında əməkdaşlıq və
qarşılıqlı fəaliyyət üçün Bandunq
prinsiplərini əsas tutan Azərbaycan
Qoşulmama Hərəkatının sədri olduğu
müddətdə ədalətsizliyə, beynəlxalq
hüququn pozulmasına, müxtəlif
münaqişələrə qarşı nümayiş etdirilən
selektiv yanaşmaya və ayrı-seçkiliyə
qarşı ciddi mübarizə tədbirləri həyata
keçirib. Bu, təsadüfi olmayıb, çünki
Azərbaycan uzun illər dünyada ən
böyük ədalətsizliklə üzləşib. Ermənistan
tərəfindən ərazimizin 20 faiz hissəsi işğal
altında olduğu 30 ilə yaxın bir müddətdə
belə haqsızlıq özünü qabarıq büruzə ve-

rib. Ölkəmiz etnik təmizlənməyə məruz
qalıb, Qərbi Azərbaycandan, habelə
Qarabağ və ətraf rayonlardan bir milyon
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşüb, tarixi və dini irsimiz
qəsbkar tərəfindən yer üzündən silinib.
Qoşulmama Hərəkatının üzv
dövlətləri məhz belə bir şəraitdə
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini
dəstəkləyib. Belə bir fədakar, haqlı
mübarizə Vətən müharibəsi gedişində
də özünü aydın göstərib. Bu Hərəkatda
təmsil olunan ölkələr tərəfindən həmin
vaxt anti-Azərbaycan mahiyyətli
bəyanat, Azərbaycana yönələn ittiham
bloklanıb və bununla da ermənipərəst
güclərin respublikamız qarşı hücumunun
qarşısı alınıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 30-da Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin Bakı konfransındakı
çıxışında da bu məqama toxunaraq,
ölkəmizin hər zaman regional mövzular
və qlobal məsələlərlə bağlı öz mövqeyini nümayiş etdirirdiyini və əlbəttə ki,
Qoşulmama Hərəkatının sədri olaraq
Azərbaycanın ədalətsizliyə, beynəlxalq
hüququn pozulmasına, müxtəlif
münaqişələrə qarşı sərgilənən selektiv
yanaşmaya, həmçinin ayrı-seçkiliyə
qarşı mübarizə apardığını bir daha
diqqətə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı
daha sonra deyib: “Biz həmçinin Qoşulmama Hərəkatının üzv dövlətlərinin
böyük dəstəyinin də şahidi olduq. Qeyd
etdiyim kimi, Qoşulmama Hərəkatına
sədrliyin verilməsi və sonra da onun

uzadılması ilə bağlı yekdil qərar ölkələrin
Azərbaycana olan münasibətini aydın
nümayiş etdirirdi. Şahidi olduğumuz
digər vacib bir həmrəylik əlaməti
Ermənistan tərəfindən təqribən 30 illik
işğaldan sonra torpaqlarımızın azad
edilməsi zamanı ölkəmizin yaşadığı
ən çətin dövrə təsadüf etdi. Biz öz
torpağımızda savaşırdıq, biz ədaləti
bərpa edirdik, beynəlxalq hüququ bərpa
edirdik. Lakin əfsuslar olsun ki, bəzi
ölkələr bizə qarşı kampaniyaya – qarayaxma, böhtan və şantaj kampaniyasına başladılar. Təəssüflər olsun ki, bu,
sadəcə, şifahi kampaniya və ya ictimai
ittihamlar deyildi. Bəzi ölkələr bizim bu
haqq işimizi BMT, onun Təhlükəsizlik
Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd etdi.
Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qoşulmama
Hərəkatında təmsil olunan dostlarımız
anti-Azərbaycan mahiyyətli bəyanatı
blokladılar. Azərbaycana qarşı ittihamı
blokladılar və bununla da ermənipərəst
qlobal qüvvələrin Azərbaycana qarşı hücumuna mane oldular. Biz bu həmrəyliyə
görə sizə minnətdarıq”.
Azərbaycanın bir sıra nüfuzlu
təsisatlarla, məsələn, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının (İƏT) fəal üzvü kimi bu
quruma daxil olan dövlətlərlə dostluq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan
münasibətlərə daim xüsusi önəm verib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
çıxışlarından birində bununla bağlı
deyib: “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
ənənəvi olaraq Azərbaycanın haqlı

mövqeyini dəstəkləyən beynəlxalq
təşkilatdır. Biz bu dəstəyi daim hiss
etmişik, müharibədən sonra müharibənin
nəticələrinin qəbul etdirilməsi üçün İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətini mən
yüksək qiymətləndirirəm”.
Azərbaycanın Vətən müharibəsindən
əvvəl və sonra haqlı mövqeyini
dəstəkləyən beynəlxalq qurumlar arasında Türk Şurası da xüsusi yer tutur.
Xatırladaq: 2021-ci ilin noyabr ayında
keçirilən Zirvə görüşündə Türk Dövlətləri
Təşkilatı yaradılıb və bu təşkilat Qoşulmama Hərəkatı kimi, Azərbaycanın haqlı
işində daim ölkəmizə dəstək nümayiş
etdirib və son Zirvə görüşündə bütün
üzv ölkələrin adından Azərbaycana
torpaqlarımızın azad edilməsi ilə
əlaqədar təbriklərini bildirib. Digər bir
təşkilat – NATO da öz Zirvə görüşlərində
Azərbaycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul
edib.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda
etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edilməsi
Vətən müharibəsində Azərbaycanın
ədalətli mövqeyinin dost və qardaş
ölkələr, eləcə də bir çox beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən müdafiə edilməsi,
siyasi və mənəvi dəstək göstərilməsində
də önəmli rol oynayıb. Nəticədə ölkəmiz
yeni güc mərkəzlərinə və yeni ittifaqlara qoşulmaqla mövqeyini daha da
gücləndirib. Sirr deyil ki, bu reallıq,
belə bir mövcud şərait təhlükəsizlik və
tərəfdaşlıq müstəvisində maraqların
koordinasiya edilməsi və uzlaşdırılmasından irəli gəlib. Məsələn, Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
ötən il iyun ayında Azərbaycana səfəri
çərçivəsində Şuşada Prezident İlham
Əliyevlə birgə “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa
Bəyannaməsinin, həmçinin Azərbaycan,
Türkiyə və Pakistan parlamentləri arasında Bakı Bəyannaməsinin imzalaması
da məhz Cənubi Qafqazı sülh regionuna çevirmək məqsədi daşıyıb və tarixi
hadisəyə çevrilib.
Bu cür xoşməramlı addımlar qalib
Azərbaycanın sözünün daha kəsərli
olmasını, dost ölkələrin sayının
günbəgün artmasını və beynəlxalq
hüququn onun yanında olmasını reallaşdırıb, respublikamızı artıq regionda
sülhün, təhlükəsizliyin, açıq, konstruktiv,
bərabərhüquqlu əməkdaşlığın, sözün
əsl mənasında, qarantı kimi çıxış edən
dövlət kimi tanıdıb.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycanın mövqeyi qətidir
Erməni silahlı birləşmələri
Qarabağı birdəfəlik tərk etməlidirlər

Q

arabağa indi sevincli köç başlayıb. Bir müddət əvvəl Zəngilan
rayonunun Ağalı kənd sakinləri 30 illik yurd həsrətindən sonra
doğma el-obalarına qaydırdılar. Sevinclərinin həddi-hüdudu
yox idi. Təkcə onlar yox, bütün Azərbaycan xalqı sevinirdi. Həsrətlə
gözlədiyimiz günün – Böyük Qayıdışın ilk müjdəsini yaşayırıq. İndi
Ağalıda həyat öz axarına düşüb. Kənd sakinləri doğma ev-eşiklərində,
dədə-baba yurdlarındadır. Bu sevinci onlara bəxş edən Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandana və yenilməz Azərbaycan Ordusuna
minnətdarlıqlarını bildirirlər. Növbəti Böyük Qayıdışın sevincini Laçın
rayonunun Zabux və Sus kəndlərinin sakinləri yaşamağa hazırlaşırlar.

Bəli, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda
köçhaköçdür. Laçın rayonunun
Zabux və Sus kəndlərində qanunsuz
məskunlaşdırılmş ermənilər köçürlər.
Necə gəlmişdilərsə, eləcə də qayıdırlar.
Hara köçdükləri bizi maraqlandırmır. Əsas
odur ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizi
boşaldırlar. Ermənilər dərk etməli idilər ki,
“özgə atına minən tez düşər”. Onlar özləri
də yaxşı bilirdilər ki, Zabux və Sus kəndləri
əzəli və əbədi Azərbaycan məskənləridir.
Azərbaycanın razılığı olmadan digər
ölkələrin vətəndaşları bu ərazilərdə
əbədi yaşaya bilməzlər. Xatırladaq ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin 10 noyabr 2020-ci il tarixdə imzaladıqları Üçtərəfli Bəyanatın 6-cı bəndində
yazılırdı: “Ermənistan Respublikası 15
noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycan
Respublikasına Kəlbəcər rayonunu, 1
dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın
rayonunu qaytarır. Dağlıq Qarabağla
Ermənistan arasında əlaqəni təmin
edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə

toxunmayacaq Laçın dəhlizi (5 km enində)
Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarəti
altında qalır”. Sonradan Ermənistan
rəhbərliyinin xahişi ilə bu müddət bir ay da
uzadıldı. Lakin qəddar və cəllad ermənilər
Azərbaycan ərazilərini boşaldarkən
faşizmə xas xislətlərini bir daha nümayiş
etdirir, evləri və meşələri yandırırdılar.
Guya bununla azərbaycanlılardan qisas
alırdılar. Dünya ictimaiyyəti bir daha erməni
vandalizminin şahidi oldu.
Azərbaycan üzərinə düşən öhdəlikləri
yernə yetirsə də, Ermənistan məlum
bəyanatın tələblərini yerinə yetirmək
istəmir. Deyəsən, “dəmir yumruğ”un
dadını unudublar. Niyə belə tez? Ancaq
“Qisas” əməliyyatı zamanı yenidən “dəmir
yumruğ”u başları üzərində gördülər. Yeri
gəlmişkən, bir neçə həftə əvvəl erməni
silahlı qruplaşmaları Qarabağda yenidən
atəşkəsi pozdular. Erməni təxribatı
nəticəsində Qarabağda qarşıdurma
baş verdi. Nəticədə bir əsgərimiz şəhid
oldu. Dərhal “Qisas” əməliyyatı başlandı
və bir neçə saat ərzində erməni silahlı
birləşmələri darmadağın edildi.

Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev ötən günlərdə İsmayıllı rayonunun
Basqal qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına müsahibəsində bu məsələyə də
aydınlıq gətirdi. Dedi ki, biz dərhal “Qisas”
əməliyyatı keçirərək, şəhidimizin qanını
aldıq və qarşı tərəfi ciddi cəzalandırdıq.
Dövlət başçımız bir neçə saat ərzində davam edən “Qisas” əməliyyatını cəza tədbiri
adlandırdı. Azərbaycan şəhidinin qanının
düşmənlərə baha başa gəldiyini vurğulayan Prezident bir daha qəti mövqeyini
bildirdi: “Əgər yenə də buna oxşar təxribat
törədilərsə, cavab da eyni olacaq və heç
kim bizə mane ola bilməz, heç kim bizi durdura bilməz. Biz öz torpağımızda istənilən
əməliyyatı istənilən zaman apara bilərik.
Sadəcə olaraq, “Qisas” əməliyyatının çox
təsirli, ancaq qısamüddətli olması onu
göstərir ki, bizim gücümüz də yerindədir,
eyni zamanda, biz yeni müharibə
istəmirik.”
İkinci Qarabağ müharibəsi ordumuzun
gücünü dünyaya göstərdi. Otuz il
ərzində dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatlarının, eləcə də hadisələrə təsir
imkanlarına malik dövlətlərin həll edə
bilmədikəri problemi Azərbaycan cəmi
44 gün ərzində həll etdi. Rəşadətli
ordumuz istədiyimizi hərbi yolla həll
etdi. Zamanı çatdıqca digər arzularımıza da yetişəcəyik. Dövlət başçımız da
müsahibədə bunu diqqətə çatdırdı. Dedi
ki, nə istəmişiksə, onu da etmişik, artıqlaması ilə və qarşı tərəf bunu bir daha qəbul
etməyə məcburdur: “Qisas” əməliyyatı
təkcə şəhidimizin qisasının alınması
məqsədi daşımırdı. Digər məqsədlər,
vəzifələr Ali Baş Komandan kimi mənim
tərəfimdən qarşıya qoyulmuşdu və bütün
vəzifələr icra edildi”.

Azərbaycan Cənubi Qafqazda artıq şərtlərini diktə edən ölkəyə çevrilib.
Ermənistan ölkəmizin irəli sürduyu bütün
təkliflərlə razılaşmaq məcburiyyətindədir.
Çünki artıq bu ölkənin seçimi yoxdur.
Yeganə çıxış yolu Azərbaycanın təklif etdiyi
beş baza prinsiplərini qəbul edərək, sülh
müqaviləsini imzalamaqıdır. Ermənistan
rəhbərliyi anlamalıdır ki, yalnız bu halda
düşdüyü acınacaqlı durumdan xilas ola
bilər. Əgər Azərbaycanın irəli sürdüyü
təkliflərlə sona qədər razılaşsa, ölkəyə
kapital axını gələr və bundan sonra
Ermənistan siyasi, iqtisadi sabitliyin dayanıqlı inkişafının əsasını təşkil edə bilər.
Azərbaycanın mövqeyi qətidir. Dövlət
başçımız da müsahibədə bunu bir daha
diqqətə çatdırdı: “Biz istəyirik ki, erməni
silahlı birləşmələri Qarabağı birdəfəlik tərk
etsin. Bu, Ermənistanın öhdəliyidir, 10
noyabr 2020-ci ildə Ermənistan tərəfindən
imzalanmış kapitulyasiya aktında təsbit
edilib və biz buna nail olacağıq və nail
oluruq”.
Azərbaycan dövləti yenə də öz huma
nizim prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş
etdirir. Yəni Qarabağda yaşamaq istəyən
ermənilərə icazə verilir. Ancaq dövlət
başçımızın dediyi şərtlərlə: “Qarabağda
yaşayan ermənilərin nə statusu olacaq, nə
müstəqilliyi olacaq, nə də ki, hansısa xüsusi imtiyazı olacaq. Azərbaycan vətəndaşları
necə, onlar da elə. Azərbaycan
vətəndaşlarının hüquqları necə qorunursa,
onların da elə. Azərbaycanda yaşayan
xalqların hüquqları necə qorunursa,
onlarınkı da elə. Ancaq budur yol!”.
Rəsmi İrəvan 44 günlük müharibədən
sonra Azərbaycan ilə yekun sülh sazişinin
imzalanması prosesini hələ də müxtəlif
bəhanələrlə uzatmağa çalışır. Ermənistan
vaxtı uzatmaqla özləri üçün daha sərfəli
məqamlar qazana biləcəyinə və əlverişli
istiqamətlər alacağına ümid bəsləyir.
Halbuki Azərbaycan Ordusunun “Qisas”
antiterror əməliyyatı rəsmi İrəvanın bu
ümidlərinin üstündən də çarpaz xətlər
çəkdi. Azərbaycan tələblərində konkret
və əzmkar olduğunu “Qisas” əməliyyatı
ilə sübut etdi. Azərbaycanla Ermənistan
arasında yüksək səviyyəli müzakirələrə
qədər ordumuzun məqamı çatanda cəza
tədbirlərini davam etdirəcəyini ermənilər də
bilməmiş deyil.
Artıq Ermənistan rəsmləri də “Qisas”
əməliyyatından sonra tam əmin oldular
ki, Üçtərəfli Bəyanatın tələblərini yerinə
yetirmək məcburiyyətindədirlər. Erməni general Movses Akopyan da müsahibələrinin
birində deyib ki, rəsmi Bakı bu addımlarla
Paşinyan hakimiyyətini üçtərəfli anlaşmaların icrasına məcbur etməyə çalışır:
“Çünki danışıqlar prosesinin ləng gedişi
və hələlik nəticəsiz qalması Azərbaycanı
daha radikal davranmağa sövq edir.
Və yaxın gələcəkdə belə addımların

Regionların inkişafında yeni mərhələ
A

zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir
yanaşmalar və milli iqtisadi prioritetlər əsasında mükəmməl
islahatlar konsepsiyasının reallaşdırılması nəticəsində
ölkəmiz son illərdə yüksək inkişaf templərinə görə dünyanın lider
dövlətləri sırasında yer alıb. Dövlət başçımızın həyata keçirdiyi
sosial-iqtisadi siyasət alternativsizdir və aparılan islahatlar
cəmiyyətin bütün təbəqələrinin mənafeyini əks etdirir. Möhtərəm
Prezidentimizin bölgələrə hər səfəri regionların inkişafında,
vətəndaşların rifahının, firavan həyatının təminatında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bugünlərdə Prezident İlham Əliyevin və
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Qobustan, Ağsu və İsmayıllı
rayonlarına səfərləri bunun daha bir nümunəsidir.
Bu gün regionlarda böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir, yollar
çəkilir, sosial obyektlər inşa edilir.
Qarabağda aparılan bərpa-tikinti işləri
də bundan xəbər verir. Hətta dünyanı
koronavirus pandemiyası bürüsə də,
Azərbaycanda heç bir layihə təxirə
salınmadı. Bu onu deməyə əsas verir
ki, Azərbaycan Prezidentinin siyasətinin
mərkəzində vətəndaşların rahat həyat
şəraiti və xoş güzəranı dayanır. Bu
səfərlər bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına da müsbət təsirini göstərir. Hazırda
rayonların siması tamamilə dəyişdirilib,
yeni iş yerləri açılıb, işsizliyin səviyyəsi
aşağı düşüb.
Həyata keçirilən tədbirlər rayonların sosial-iqtisadi inkişafına böyük
töhfə verib. Elektrik enerjisi və içməli
su təchizatı, qazlaşdırma, yol infrastrukturu, suvarma, sosial infrastruktur
layihələri uğurla icra olunur, hər
rayonda müasir səhiyyə müəsissələri,
tibb ocaqları, çoxlu sayda məktəb inşa
edilib. Bu tərəqqi Ağsu və İsmayıllı
rayonlarında da özünü göstərir.
Prezident İlham Əliyev bir neçə
gün əvvəl İsmayıllı rayonunun Basqal
qəsəbəsində Azərbaycan Televiziyasına
verdiyi müsahibəsində həyata keçirilən

tədbirlərə diqqət yönəldib, görüləcək
işlərlə bağlı fikirlərini ifadə edib. Dövlət
başçımız hər iki rayonda böyük infrastruktur layihələrinin icra edildiyini, həmin
layihələrin əsas hissəsinin başa çatdığını
bildirərək, istər qazlaşdırma, istər elektrik
enerjisi, su təchizatı, yolların tikintisi ilə
bağlı çox böyük planların icra edildiyini
vurğulayıb: “Təkcə onu demək kifayətdir
ki, dağlıq rayon olmasına baxmayaraq,
İsmayıllı rayonunda qazlaşdırma 80
faizdən çoxdur, Ağsu rayonunda 100
faizə yaxındır. Bu iki rayonda son illərdə
10-dan çox elektrik yarımstansiyası
inşa olunmuşdur və elektriklə təchizat
tam təmin edilib. Yolların çəkilişi ilə
bağlı – həm kənd yollarında, eyni
zamanda, İsmayıllı-Muğanlı yolunun
yeni hissəsində işlər icra edilir”.
Sosial infrastrukturla bağlı böyük
layihələr icra olunmasına gəlincə isə
Ağsu və İsmayıllıda 160 çarpayılıq
xəstəxana tikildiyini, 100-ə yaxın
məktəb inşa edildiyini, ya da əsaslı
şəkildə təmir olunduğunu qeyd edən
cənab Prezident yeni iş yerlərinin
yaradılması ilə bağlı böyük layihələrin
icra olunduğunu da diqqətə çatdırıb.
Görülən işlər və səslənən fikirlər bu
bölgənin gələcək inkişafı ilə bağlı çox

güclü zəmin yaradıldığını göstərir və
Prezidentin qeyd etdiyi kimi, “infrastruktur layihələri icra edilmədən inkişafdan
söhbət gedə bilməz”.
Prezident İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın Qobustan rayonuna səfərləri
zamanı ölkə rəhbərlərinin burada
yerləşən “Diri Baba” türbəsində turizm
infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı
aparılan yenidənqurma işləri ilə tanış
olmaları dini abidələrimizə dövlətimiz
tərəfindən göstərilən qayğının bariz
nümunəsidir. Dövlət başçımız bu tarixi
abidənin bərpa edilməsi, konservasiya
olunması və ətrafında turizm infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tapşırıq
vermişdir. “Bu gün isə yolüstü “Diri
Baba” türbəsində gedən işlərlə tanış
oldum”, – deyən Prezident qeyd etdi
ki, “Diri Baba” türbəsi öz nadirliyi ilə
bütün Qafqaz bölgəsində seçilir: “Yaşı
500 ildən çox olan bu türbə əsrlər boyu
Azərbaycan xalqı tərəfindən müqəddəs
yer kimi tanınıb. Əlbəttə, bizim borcumuzdur ki, bu qədim tarixi abidəni
yaşadaq, ona yeni həyat verək, bərpa
edək və onun ətrafında mövcud olan
şərait də müasir standartlara cavab
verməlidir”.

İsmayıllıda sosial obyekt olan
“Basqal Resort & Spa” otelinin açılışı
Azərbaycanın bir çox region və
ərazilərində yüksək səviyyəli, müasir
tələblərə cavab verən otellərin inşa
edilməsindən xəbər verir. Ölkənin hər
bölgəsində turistləri qarşılamaq üçün
müasir tələblərə cavab verən otellər
vardır ki, bu da qeyri-neft sahəsində
əldə etdiyimiz uğurlarımız sırasındadır.
Vurğulamaq yerinə düşər ki, turizm
sahəsi xidmət sektoru olmaqla
bərabər, həm də iqtisadiyyatın mühüm
maliyyə mənbəyidir. Cənab Prezident
müsahibəsində “Bu gün Basqal
qəsəbəsinin girəcəyində yeni, 179 otaqlı
müasir otelin açılışı oldu”, – deyərək bunun, bölgənin turizm potensialını böyük
dərəcədə genişləndirdiyini bildirdi.
“Təkcə Basqaldakı oteldə 300-ə yaxın iş yeri açılır və orada işləyənlər də
yerli vətəndaşlardır, – deyən P
 rezident
Ağsu rayonunda böyük aqroparkın
fəaliyyətinin də bölgə iqtisadiyyatına
töhfə verdiyini bildirdi: “Orada da 200-ə
yaxın iş yeri açılıb. Yəni iş yerlərinin
açılması prosesi Azərbaycanda daim
aparılmalıdır. Çünki bizim əhalimiz
artır, iş yerlərinə tələbat artır. Dövlət
öz tərəfindən həm dediyim layihələrin
icrası nəticəsində, eyni zamanda,
özəl sektor üçün yaradılmış şərait
nəticəsində yeni iş yerlərinin açılmasına
böyük dəstək olur.”
Göründüyü kimi, dünyada pandemiyanın davam etməsinə, iqtisadi və
maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq,
dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə ölkədə
islahatlar, sosial-iqtisadi infrastruktur
layihələri davamlı olaraq icra edilir.

Azər SÜLEYMANOV,
Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi
rayon təşkilatının sədri, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru

təkrarlanmayacağına da qətiyyən təminat
yoxdur”.
Göründüyü kimi, son hadisələr
Ermənistanı qorxuya salıb və bundan sonra “Qisas” əməliyyatının təkrarlanmasını
istəmirlər. Çünki hər dəfə Azərbaycan
Ordusundan ağır zərbələr aldıqca Silahlı
Qüvvələrimizin gücünü daha yaxından
hiss edirlər. Ermənistan rəhbərliyi artıq
dərk etməyə başlayıb ki, son hadisələr
Azərbaycan Ordusunun “Qisas”
əməliyyatının doğurduğu real nəticələrdir.
Yəni Azərbaycan ərazisində olan qanunsuz
erməni silahlı birləşmələri hansı yollarla
olursa-olsun, çıxarılmalıdır. Bu proses
tezliklə başa çatdırılmalıdır. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərimizdə silahlı separatçı-terrorçu ermənilər qalmamalıdır.
“Qisas” əməliyyatı Ermənistan
cəmiyyətini tədricən reallığa qaytarmağa
başlayıb. Artıq ermənilər də dərk edirlər
ki, hansısa dövlətin himayədarlığı ilə
qonşuların ərazilərini ələ keçirtmək dövrü
başa çatıb. İndi dünyada heç bir dövlət
işğalçı ölkəyə dəstək vermir. Söz yox ki,
Azərbaycan Vətən müharibəsində tarixi
Qələbə qazanana qədər dünyada mövcud
olan ikili standartlar Ermənistanı ruhlandırırdı. Ancaq dövlət başçımızın qətiyyəti
və yenilməz ordumuzun gücü dünya
erməniliyinin bütün ümidlərini alt-üst etdi.
Ermənistan hakimiyyəti artıq
Qarabağda yaşayan ermənilərə öz təsir
imkanlarını itirib. Azərbaycan hakimiyyəti
isə öz təsir imkanlarını getdikcə artırır.
Qarabağda yaşayan ermənilər açıq-aydın
gördülər ki, Ermənistan hakimiyyəti onların problemlərini həll etmək iqtidarında
deyil. Qarabağda yaşayan ermənilər
təhlükəsizlik, iqtisadi, maliyyə və digər
sahələrdə Ermənistandan heç nə
gözləmirlər. Çünki məğlub ölkə onlara
dəstək vermək iqtidarında deyil. Əksinə,
hiss edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti
onlara öz vətəndaşları kimi yanaşır .
Dövlət başçımız da dəfələrlə bildirib ki,
Qarabağda yaşayan ermənilər bizim
vətəndaşlarımızdır. Nə qədər onlar bunu
tez dərk etsələr və bu proses artıq başlayır,
o qədər də hamımız üçün yaxşı olar.
Yazının əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi,
artıq azad edilmiş ərazilərimizdən köç
başlayıb. “Özgə atına minən” ermənilər
indi düşmək məcburiyyətində qalıblar.
Onlar Laçını, Zabux və Sus kəndlərini tərk
edirlər. Yenə də dünyaya erməni vəhşiliyini,
qəddarlığını nümayiş etdirirlər. Nə qədər
vəhşilik etsələr də, fakt faktlığında qalır.
Həmin ərazilər Azərbaycanın əzəli və
əbədi torpaqlarıdır. Bunu Zabux kəndinin
sakinləri də təsdiqləyirlər. Zabux kəndinin
sakini Məhər Quliyevin dediklərindən:
“Baxıram, erməni deyir ki, 30 ildir burda yaşamışıq, hara gedək? 30 il orda yaşamaq
o torpağın sahibi olmaq demək deyil. Bəzi

Biz istəyirik ki, erməni
silahlı birləşmələri Qarabağı
birdəfəlik tərk etsin. Bu,
Ermənistanın öhdəliyidir, 10
noyabr 2020-ci ildə Ermənistan
tərəfindən imzalanmış
kapitulyasiya aktında təsbit
edilib və biz buna nail olacağıq
və nail oluruq.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
mənbələrdən oxudum ki, ermənilər Zabuxdan çıxarkən evləri yandırırlar. Onsuz da
onlar dağıtdığını dağıdıblar. İndi yandırdıqları bizə elə də böyük təsir etmir”.
32 yaşında doğma Zabux kəndini tərk
etmək məcburiyyətində qalan Tahir Hüseynovun hazırda 62 yaşı var. O, 30 ildir ki,
Zabuxdakı evinin açarlarını hələ də saxlayır. Tahir kişi deyir: “Bu günə qədər ümidimi
itirməmişəm. Əmin idim ki, nə vaxtsa
doğma kəndimizə qayıdacağam. Şükürlər
olsun Allaha ki, möhtərəm Prezidentimiz
şanlı ordumuzun gücü ilə həmin günü bizə
nəsib etdi”.
Tahir kişi Zabuxun erməni kəndi olduğunu iddia edənlərə də öz sözünü dedi:
“Ümumiyyətlə, o ərazidə erməni olmayıb.
Zəngəzurda da heç vaxt erməni olmayıb.
Kəndimizdə VII- VIII əsrlərə aid məscid
var idi. Həmin məscidin arxitekturasına,
fasadına baxanda bizim milliliyimizin əksini
görürdük”.
Hazırda zabuxlular Böyük Qayıdışı
gözləyirlər. Tahir kişi deyir ki, qızım
müəllimdir və səbirsizliklə gözləyir ki,
Zabuxda müəllim işləsin. Uşaqlarımız bu
ümidlə yaşayırlar. Kəndimizə qayıdacağımız günü səbirsizliklə gözləyirik.
Kəndi tərk edən ermənilər bununla barışmaq istəmirlər və evlərə benzin tökərək
od vururlar. Xislətini hər hərəkətində bəlli
edən ermənilər əzəli və əbədi Azərbaycan
torpağını belə tərk edirlər. Zabux və Sus
kəndlərini tərk edən ermənilər geridə
salamat heç nəyi buraxmaq istəmirlər. Heç
onların zir-zibillərinə ehtiyac da yoxdur.
Əslində, ermənilər bir gün bu kəndləri
tərk edəcəklərini bilməli idilər. Çünki bu
torpaqlar Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsidir. Onların kəndləri tərk edərkən
geridə buraxdıqları isə sadəcə, barbarlıqdı.
Faşizm xislətlilər tərk edtikləri kəndləri nə
qədər dağıtsalar da, tezliklə həmin ərazilər
yenidən dirçəldiləcək və əsl sahibləri öz
yurd-yuvalarına qayıdacaqlar.

Əliqismət BƏDƏLOV,
“Xalq qəzeti”

Avropa Komissiyası Azərbaycan qazının
Bolqarıstana tranziti üçün boru kəmərinin
işə salınmasını sürətləndirməyə çağırır

A

vropa Komissiyası bütün maraqlı tərəfləri Yunanıstan-Bolqarıstan
İnterkonnektorunun (IGB) tezliklə işə salınması üçün lazımi addımları
sürətləndirməyə çağırır.

Avropa Komissiyasının nümayəndəsi
bildirib ki, bu yaxınlarda Rumıniyanın keçmiş
energetika naziri Razvan Nikolesku Aİ-nin
enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri
Simsona Azərbaycan qazının Bolqarıstana
nəqlini nəzərdə tutan Yunanıstan-Bolqarıstan
interkonnektorunun işə salınmasının
sürətləndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi
xahişi ilə məktub göndərib.
Avropa Komissiyasının nümayəndəsi deyib:
"Biz məktubun alındığını təsdiq edə bilərik və
vaxtı gəldikdə cavab verəcəyik. IGB Aİ üçün
ümumi maraq kəsb edən layihədir və biz
onu Cənub-Şərqi Avropada enerji təchizatını
diversifikasiya etmək və daxili bazarda enerji
təchizatını gücləndirmək üçün lazım olan
infrastrukturun mühüm elementi hesab edirik.
Beləliklə, biz bütün maraqlı tərəfləri IGB-nin

tez bir zamanda işə salınması üçün lazımi
addımları sürətləndirməyə çağırırıq... IGB
Avropa Enerji Bərpa Proqramından 45 milyon
avro və Struktur Fondlardan 39 milyon avro
alıb. Komissiya layihə şirkəti ilə, eyni zamanda
tənzimləyici orqanlar, Bolqarıstan və Yunanıstan
hökumətləri ilə müntəzəm əlaqə saxlayıb. İndi
biz layihənin son mərhələlərini, o cümlədən
sertifikatlaşdırma ilə bağlı prosesləri yaxından
izləyirik".
Xatırladaq ki, IGB Azərbaycanın
“Şahdəniz-2” yatağından hasil edilən təbii
qazı Bolqarıstana çatdıracaq. Boru xəttinin
buraxılışı ildə 3 milyard kubmetr təşkil edəcək.
Perspektivdə bu göstərici ildə 5 milyard
kubmetrədək artırıla bilər.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 307 																								
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən
yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi
və “Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci
il 21 yanvar tarixli 9 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” 2019-cu il 15
yanvar tarixli 7 nömrəli, “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan peşə təhsili
müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “İlk peşə-ixtisas
təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 29 dekabr tarixli 359
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” 2019-cu il 26 fevral tarixli 65 nömrəli,
“Bakı Dövlət Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu
il 16 aprel tarixli 172 nömrəli, “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan orta ixtisas
təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “Orta ixtisas
təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 14 yanvar
tarixli 7 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” 2019-cu il 13 may tarixli
219 nömrəli, “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq
edilməsi haqqında” 2019-cu il 22 avqust tarixli 365 nömrəli, “Azərbaycan Dillər
Universitetinin Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 10 sentyabr
tarixli 401 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyində “Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” 2020-ci il 17 mart tarixli
95 nömrəli, “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan uşaq evləri sosial xidmət
müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “Uşaq evləri
sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiqedilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 22 may tarixli 194 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında” 2020-ci il 30 iyul tarixli 273 nömrəli,
“Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ailə tipli kiçik qrup evinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi və “Ailə tipli kiçik qrup evinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2013-cü il 13 avqust tarixli 207 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə”
2020-ci il 30 iyul tarixli 274 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində Peşə Təhsilinin İnkişafı Fondunun yaradılması haqqında” 2020-ci il
18 avqust tarixli 299 nömrəli və “Bakı Mühəndislik Universitetinin Nizamnaməsinin
təsdiq edilməsi haqqında” 2022-ci il 6 iyun tarixli 223 nömrəli qərarlarında
dəyişiklik edilməsi barədə
“Publik hüquqi şəxslər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2020-ci il 6 oktyabr
tarixli 187-VIQD nömrəli Qanununun və
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxslərin
Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 6 iyul
tarixli 173 nömrəli Fərmanında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 21 dekabr tarixli
1213 nömrəli Fərmanının icrasını təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli
7 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019,
№ 1, maddə 151; 2020, № 4, maddələr
477, 489, № 11, maddə 1378; 2022, № 2,
maddə 184, № 3, maddə 254) ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1.1. 1.6-cı bənddə “qanunlarını
və” sözləri “qanunlarını, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərman
və sərəncamlarını, bu Nizamnaməni,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin digər qərar və sərəncamlarını, habelə
Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə
əvəz edilsin;
1.2. 1.10-cu bənddə “dövlət və” sözləri
“dövlət orqanları (qurumları) ilə,” sözləri ilə
əvəz edilsin;
1.3. 1.15-ci və 1.16-cı bəndlər ləğv
edilsin;
1.4. 2-ci hissənin adından “məqsədi və”
sözləri çıxarılsın;
1.5. 2.1-ci bənd ləğv edilsin;
1.6. 3.1.10-cu yarımbənddə “ali təhsil
müəssisəsinin müvafiq sahədə” sözləri
“fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı ali təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə
əvəz edilsin;
1.7. 3.1.11-ci və 3.1.15-ci
yarımbəndlərdə “müvafiq sahədə” sözləri
“fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.8. 3.1.12-ci yarımbənddə “həyata
keçirmək” sözləri “göstərmək” sözü ilə
əvəz edilsin;
1.9. 3.1.24-cü və 3.2.2-ci yarımbəndlər
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1.24.“Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
təhsil haqqında dövlət sənədi, habelə
müvafiq arayış vermək;
3.2.2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və bu
Nizamnaməyə uyğun olaraq vətəndaşların
əlavə təhsil almasını təşkil etmək;”;
1.10. 3.2.4-cü yarımbənddə “ölkənin”
sözü “Azərbaycan Respublikasının” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.11. 3.3-cü bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
1.12. 4.2.1-ci, 4.2.2-ci və 4.2.4-cü
yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.2.1. ali təhsil müəssisəsinin
nizamnaməsinin təsdiq olunması və
nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən
edilməsi, onların dəyişdirilməsi;
4.2.2. idarəetmə orqanlarının yaradılması;
4.2.4. ali təhsil müəssisəsinin strukturunun təsdiqi;”;
1.13. aşağıdakı məzmunda 4.2.2-1-ci
və 4.2.6-1-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:
“4.2.2-1. idarəetmə orqanlarının
rəhbərlərinin (üzvlərinin) vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi;
4.2.6-1.“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
qərarın qəbul edilməsi;”;
1.14. 4.6-cı bənddə “nizamnamənin
təsdiqi, həmçinin bu Nümunəvi
Nizamnamənin 4.2.2-ci, 4.2.4-cü” sözləri
“ali təhsil müəssisəsinin rektorunun
vəzifəyə təyin və ya vəzifədən azad
edilməsi, həmçinin bu Nümunəvi
Nizamnamənin 4.2.1-ci, 4.2.2-ci” sözləri ilə
əvəz edilsin;
1.15. 4.12-ci bəndin üçüncü və
dördüncü cümlələri çıxarılsın;
1.16. 4.14.2-ci yarımbənddə “və
təşkilatları ilə, digər yerli və beynəlxalq

qurumlarla” sözləri “(qurumları) ilə, yerli
özünüidarəetmə orqanları ilə, beynəlxalq
qurumlarla, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.17. 4.14.5-ci yarımbənddə
“əməkhaqqı fondu və işçilərin say
həddi daxilində ştat cədvəlini, bələdiyyə
tərəfindən yaradılmış ali təhsil
müəssisəsində isə xərclər smetasını”
sözləri “daxilində əməyin ödənişi fondunu, işçilərin say həddini və ştat cədvəlini,
habelə” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
yarımbəndə “razılaşdırmaqla” sözündən
sonra “xərclər smetasını” sözləri əlavə
edilsin;
1.18. 4.14.7-ci yarımbənddə “dair” sözü
“aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.19. 4.14.9-cu yarımbənddə “ali təhsil
müəssisəsinin” sözləri “Özünün və ali
təhsil müəssisəsinin digər” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.20. 4.14.11-ci yarımbəndlərdə
“əməkhaqqı” sözü “əməyin ödənişi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.21. 4.14.14-cü yarımbənddə
“istiqamətləri ilə” sözləri “istiqamətlərinə aid
məsələlərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.22. 4.14.19-cu yarımbənddən “,
habelə” sözü çıxarılsın;
1.23. 4.15-ci bəndin birinci və ikinci
cümlələri müvafiq olaraq ikinci və üçüncü
cümlələr hesab olunsun və aşağıdakı
məzmunda birinci cümlə əlavə edilsin:
“Hər bir ali təhsil müəssisəsinin
sayı həmin ali təhsil müəssisəsinin
nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş prorektorları vardır.”;
1.24. 4.18-ci bəndin ikinci cümləsində
“hər bir halda ali təhsil müəssisəsinin rektorunun (prorektor istisna olmaqla) əmri ilə”
sözləri “ali təhsil müəssisəsinin rektorunun
əmri ilə (prorektorun təyin edilməsi istisna
olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.25. 4.19-cu bəndə “zamanda”
sözündən sonra “Azərbaycan Respublikası
Əmək Məcəlləsinin tələbləri nəzərə alınmaqla bağlanılan” sözləri əlavə edilsin;
1.26. 5.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.2. Ali təhsil müəssisəsinin əmlakı
nizamnamə fondundan, təsisçinin ona verdiyi digər əmlakdan, dövlət büdcəsindən
ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə
olunmuş gəlirdən, o cümlədən ödənişli
təhsildən əldə edilən vəsaitdən,
ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan olunmayan
digər vəsaitdən formalaşdırılır.”;
1.27. 5.8-ci bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
1.28. 5.12-ci bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “bu Nümunəvi
Nizamnamənin 5.2-ci bəndində göstərilən
mənbələrdən (büdcə vəsaiti istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.29. 5.13-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə əvəz edilsin və
həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
1.30. 5.14-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə, “müəyyən etdiyi
dövlət” sözləri “2021-ci il 10 sentyabr
tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət” sözləri ilə, “istifadə qaydasına”
sözləri” (o cümlədən tutulan xidmət haqlarından) istifadə Qaydası”na” sözləri ilə
əvəz edilsin;
1.31. 5.15-ci bəndin birinci cümləsində
“dövlət tərəfindən tənzimlənməyən
qiymətlərə aiddir” sözləri “tənzimlənən
qiymətlərə aid deyildir” sözləri ilə əvəz
edilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 26 fevral tarixli 65
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019,
№ 2, maddə 361, № 10, maddə 1677;
2020, № 4, maddələr 478, 489, № 11,
maddə 1378; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 26 fevral
tarixli 60 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan
peşə təhsili müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. 1.7-ci bənddə “qanunlarını
və” sözləri “qanunlarını, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərman
və sərəncamlarını, bu Nizamnaməni,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər

 abinetinin digər qərar və sərəncamlarını,
K
habelə Azərbaycan Respublikasının”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2. 1.10-cu bənddə “dövlət və” sözləri
“dövlət orqanları (qurumları) ilə,” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.3. 1.15-ci və 1.16-cı bəndlər ləğv
edilsin;
2.4. 2-ci hissənin adından “məqsədi və”
sözləri çıxarılsın;
2.5. 2.1-ci bənd ləğv edilsin;
2.6. 3.1.17-ci yarımbənddə “həyata
keçirmək” sözləri “göstərmək” sözü ilə
əvəz edilsin;
2.7. 3.1.24-cü yarımbənd aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“3.1.24.“Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
təhsil haqqında dövlət sənədi, habelə
müvafiq arayış vermək;”;
2.8. 3.1.27-ci yarımbənddə “müvafiq
sahədə” sözləri “fəaliyyət istiqamətlərinə
aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.9. 3.2.3-cü yarımbənddə “ölkənin”
sözü “Azərbaycan Respublikasının” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.10. 3.3-cü bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
2.11. 4.2.1-ci, 4.2.2-ci və 4.2.4-cü
yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.2.1. peşə təhsili müəssisəsinin
nizamnaməsinin təsdiq olunması və
nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən
edilməsi, onların dəyişdirilməsi;
4.2.2. idarəetmə orqanlarının yaradılması;
4.2.4. peşə təhsili müəssisəsinin
strukturunun təsdiqi;”;
2.12. aşağıdakı məzmunda 4.2.2-1-ci
və 4.2.6-1-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:
“4.2.2-1. idarəetmə orqanlarının
rəhbərlərinin (üzvlərinin) vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi;
“4.2.6-1. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
qərarın qəbul edilməsi;”;
2.13. 4.7-ci bənddə “nizamnamənin
təsdiqi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.2-ci, 4.2.4-cü (icra orqanlarının
yaradılması, onların səlahiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsi)” sözləri “bu
Nizamnamənin 4.2.1 -ci, 4.2.2-ci” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.14. 4.15.2-ci yarımbənddə “və
təşkilatları ilə, digər yerli və beynəlxalq
qurumlarla” sözləri “(qurumları), yerli
özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq qurumlarla və digər hüquqi və fiziki şəxslərlə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
2.15. 4.15.5-ci yarımbənddə “,
əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi
daxilində ştat cədvəlini, bələdiyyə
tərəfindən yaradılmış peşə təhsil
müəssisəsində isə xərclər smetasını”
sözləri “daxilində əməyin ödənişi fondunu, işçilərin say həddini və ştat cədvəlini,
habelə” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
yarımbəndə “razılaşdırmaqla” sözündən
sonra “xərclər smetasını” sözləri əlavə
edilsin;
2.16. 4.15.7-ci yarımbənddə “dair” sözü
“aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.17. 4.15.9-cu yarımbənddə “peşə
təhsil müəssisəsinin” sözləri “özünün və
peşə təhsili müəssisəsinin digər” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.18. 4.15.11-ci yarımbənddə
“əməkhaqqı” sözü “əməyin ödənişi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
2.19. 4.15.14-cü yarımbənddə
“istiqamətləri ilə” sözləri “istiqamətlərinə aid
məsələlərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.20. 4.15.19-cu yarımbənddən “,
habelə” sözü çıxarılsın;
2.21. 4.16-cı bəndin birinci və ikinci
cümlələri müvafiq olaraq ikinci və üçüncü cümlələr hesab olunsun və aşağıdakı
məzmunda birinci cümlə əlavə edilsin:
“Hər bir peşə təhsili müəssisəsində
sayı həmin peşə təhsil müəssisəsinin
nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş direktor
müavinləri vardır.”;
2.22. 4.18-ci bəndin ikinci cümləsində
“hər bir halda (direktor və direktor
müavinləri istisna olmaqla) peşə təhsili
müəssisəsinin direktorunun əmri ilə”
sözləri “peşə təhsili müəssisəsinin direktorunun əmri ilə (direktor müavinlərinin təyin
edilməsi istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.23. 4.19-cu bəndə “zamanda”
sözündən sonra “Azərbaycan Respublikası
Əmək Məcəlləsinin tələbləri nəzərə alınmaqla bağlanılan” sözləri əlavə edilsin;
2.24. 5.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.2. Ali təhsil müəssisəsinin əmlakı
nizamnamə fondundan, təsisçinin ona verdiyi digər əmlakdan, dövlət büdcəsindən
ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə
olunmuş gəlirdən, o cümlədən ödənişli
təhsildən əldə edilən vəsaitdən,
ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan olunmayan
digər vəsaitdən formalaşdırılır.”;
2.25. 5.12-ci bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “bu Nümunəvi
Nizamnamənin 5.2-ci bəndində göstərilən
mənbələrdən (büdcə vəsaiti istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.26. 5.13-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə əvəz edilsin və
həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
2.27. 5.14-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə, “müəyyən etdiyi
dövlət” sözləri “2021-ci il 10 sentyabr
tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət” sözləri ilə, “istifadə qaydasına”
sözləri “(o cümlədən tutulan xidmət haqlarından) istifadə Qaydası”na” sözləri ilə
əvəz edilsin;
2.28. 5.15-ci bəndin ikinci cümləsində
“dövlət tərəfindən tənzimlənməyən
qiymətlərə aiddir” sözləri “tənzimlənən

qiymətlərə aid deyildir” sözləri ilə əvəz
edilsin.
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nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 4,
maddə 765; 2020, № 11, maddə 1378;
2022, № 2, maddə 184, № 3, maddə 254)
ilə təsdiq edilmiş “Bakı Dövlət Universitetinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
3.1. 1.3-cü bənddə “qanunlarını
və” sözləri “qanunlarını, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərman
və sərəncamlarını, bu Nizamnaməni,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin digər qərar və sərəncamlarını, habelə
Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.2. 1.6-cı bənddə “dövlət və” sözləri
“dövlət orqanları (qurumları) ilə,” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.3. 1.11-ci və 1.12-ci bəndlər ləğv
edilsin;
3.4. 2-ci hissənin adından “məqsədi və”
sözləri çıxarılsın;
3.5. 2.1-ci bənd ləğv edilsin;
3.6. 3.1.10-cu yarımbənddə “Universitetin müvafiq sahədə” sözləri “fəaliyyət
istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı ali
təhsil müəssisəsinin” sözləri ilə əvəz
edilsin;
3.7. 3.1.11-ci və 3.1.15-ci
yarımbəndlərdə “müvafiq sahədə” sözləri
“fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.8. 3.1.12-ci yarımbəndə “təşkil
etmək” sözlərindən sonra “və “Psixoloji
yardım haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə riayət edilməklə,
psixoloji yardım həyata keçirmək;” sözləri
əlavə edilsin;
3.9. 3.1.24-cü və 3.2.2-ci yarımbəndlər
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1. 24.“Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
təhsil haqqında dövlət sənədi, habelə
müvafiq arayış vermək;
3.2.2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və bu
Nizamnaməyə uyğun olaraq vətəndaşların
əlavə təhsil almasını təşkil etmək;”;
3.10. 3.1.25-ci və 3.2.16-cı
yarımbəndlərə “qanunlarından” sözündən
sonra “, habelə bu Nizamnamədən” sözləri
əlavə edilsin;
3.11. 3.2.4-cü yarımbənddə “ölkənin”
sözü “Azərbaycan Respublikasının” sözləri
ilə əvəz edilsin;
3.12. 3.3-cü bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
3.13. 4.2.1-ci, 4.2.2-ci və 4.2.4-cü
yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.2.1. Universitetin Nizamnaməsinin
təsdiq olunması və nizamnamə fondunun
miqdarının müəyyən edilməsi, onların
dəyişdirilməsi;
4.2.2. idarəetmə orqanlarının yaradılması;
4.2.4. Universitetin strukturunun
təsdiqi;”;
3.14. aşağıdakı məzmunda 4.2.2-1-ci
və 4.2.6-1-ci yarım-bəndlər əlavə edilsin:
“4.2.2-1. idarəetmə orqanlarının
rəhbərlərinin (üzvlərinin) vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi;
4.2.6-1.“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
qərarın qəbul edilməsi;”;
3.15. 4.3-cü bənd ləğv edilsin;
3.16. 4.4-cü bənddə “bu Nizamnamənin
4.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş qaydada
təsdiq olunması üçün aidiyyəti üzrə” sözləri
“təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə” sözləri ilə
əvəz edilsin;
3.17. 4.5-ci bənddə “Nizamnamənin
təsdiqi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.2-ci, 4.2.4-cü” sözləri “Universitetin
rektorunun vəzifəyə təyin və ya vəzifədən
azad edilməsi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.1-ci, 4.2.2-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.18. 4.10-cu bəndin birinci, üçüncü və
dördüncü cümlələri çıxarılsın;
3.19. 4.12.2-ci yarımbənddə “və
təşkilatları ilə, digər yerli və beynəlxalq
qurumlarla” sözləri “(qurumları), yerli
özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq
qurumlarla, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.20. 4.12.5-ci yarımbənddə “,
əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi
daxilində ştat cədvəlini Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə” sözləri
“daxilində əməyin ödənişi fondunu, işçilərin
say həddini və ştat cədvəlini, habelə
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla xərclər smetasını”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.21. 4.12.7-ci yarımbənddə “dair” sözü
“aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
3.22. 4.12.9-cu yarımbənddə “Universitetin” sözü “özünün və Universitetin digər”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.23. 4.12.11-ci yarımbənddə
“əməkhaqqı” sözü “əməyin ödənişi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
3.24. 4.12.14-cü yarımbənddə
“istiqamətləri ilə” sözləri “istiqamətlərinə aid
məsələlərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.25. 4.12.19-cu yarımbənddən “,
habelə” sözü çıxarılsın;
3.26. 4.13-cü bəndin birinci və ikinci
cümlələri müvafiq olaraq üçüncü və dördüncü cümlələr hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda birinci və ikinci cümlələr
əlavə edilsin:
“Universitetin 7 (yeddi) prorektoru
vardır. Universitetin prorek-torlarının sayı
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla dəyişdirilə bilər.”;
3.27. 4.15-ci bənddə “hər bir halda
Universitetin rektorunun (prorektor istisna
olmaqla) əmri ilə” sözləri “Universitet rektorunun əmri ilə (prorektorun təyin edilməsi
istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.28. 4.16-cı bəndin birinci cümləsinə
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“zamanda” sözündən sonra “Azərbaycan
Respublikası Əmək Məcəlləsinin tələbləri
nəzərə alınmaqla bağlanılan” sözləri əlavə
edilsin və həmin bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
3.29. 5.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.2. Universitetin əmlakı nizamnamə
fondundan, təsisçinin ona verdiyi digər
əmlakdan, dövlət büdcəsindən ayrılan
vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş
gəlirdən, o cümlədən, ödənişli təhsildən
əldə edilən vəsaitdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan olunmayan digər vəsaitdən
formalaşdırılır.”;
3.30. 5.12-ci bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “bu Nümunəvi
Nizamnamənin 5.2-ci bəndində göstərilən
mənbələrdən (büdcə vəsaiti istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.31. 5.13-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə əvəz edilsin və
həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
3.32. 5.14-cü bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “fəaliyyətindən” sözü
ilə, “müəyyən etdiyi dövlət” sözləri “2021-ci
il 10 sentyabr tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Dövlət” sözləri ilə, “istifadə
qaydasına” sözləri “(o cümlədən tutulan
xidmət haqlarından) istifadə Qaydası”na”
sözləri ilə əvəz edilsin;
3.33. 5.15-ci bəndin ikinci cümləsində
“dövlət tərəfindən tənzimlənməyən
qiymətlərə aiddir” sözləri “tənzimlənən
qiymətlərə aid deyildir” sözləri ilə əvəz
edilsin;
3.34. 6.7-ci bənddə “bölməsi yaradıldığı halda, Himayəçilər Şurası həmin
bölmənin” sözləri “bölməsinin fəaliyyətinə
Himayəçilər Şurası” sözləri ilə əvəz edilsin;
3.35. 8-ci hissədən “8.1.” rəqəmləri
çıxarılsın.
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nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019,
№ 5, maddə 953; 2020, № 11, maddə
1378; 2022, № 2, maddə 182, № 3,
maddə 254) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
və bələdiyyə tərəfindən yaradılan orta
ixtisas təhsili müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
4.1. 1.6-cı bənddə “qanunlarını
və” sözləri “qanunlarını, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərman
və sərəncamlarını, bu Nizamnaməni,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin digər qərar və sərəncamlarını, habelə
Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə
əvəz edilsin;
4.2. 1.9-cu bənddə “dövlət və” sözləri
“dövlət orqanları (qurumları) ilə,” sözləri ilə
əvəz edilsin;
4.3. 1.14-cü və 1.15-ci bəndlər ləğv
edilsin;
4.4. 2-ci hissənin adından “məqsədi və”
sözləri çıxarılsın;
4.5. 2.1-ci bənd ləğv edilsin;
4.6. 3.1.14-cü və 3.2.2-ci yarımbəndlər
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1.24.“Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
təhsil haqqında dövlət sənədi, habelə
müvafiq arayış vermək;
3.2.2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və bu
Nizamnaməyə uyğun olaraq vətəndaşların
əlavə təhsil almasını təşkil etmək;”;
4.7. 3.1.15-ci bəndə “təşkil etmək”
sözlərindən sonra “Psixoloji yardım
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq psixoloji yardım
göstərmək” sözləri əlavə edilsin;
4.8. 3.1.23-cü yarımbənddə “müvafiq
sahədə” sözləri “fəaliyyət istiqamətlərinə
aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
4.9. 3.2.4-cü yarımbənddə “ölkənin”
sözü “Azərbaycan Respublikasının” sözləri
ilə əvəz edilsin;
4.10. 3.3-cü bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
4.11. 4.2.1-ci, 4.2.2-ci və 4.2.4-cü
yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.2.1. orta ixtisas təhsili müəssisəsinin
nizamnaməsinin təsdiq olunması və
nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən
edilməsi, onların dəyişdirilməsi;
4.2.2. idarəetmə orqanlarının yaradılması;
4.2.4. orta ixtisas təhsili müəssisəsinin
strukturunun, əməyin ödənişi fondunun, işçilərinin say həddinin və onların
əməkhaqlarının məbləğinin (vəzifə maaşının, vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin) təsdiqi;”;
4.12. aşağıdakı məzmunda 4.2.2-1-ci
və 4.2.6-1-ci yarım-bəndlər əlavə edilsin:
“4.2.2-1. idarəetmə orqanlarının
rəhbərlərinin (üzvlərinin) vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi;
4.2.6-1.“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
qərarın qəbul edilməsi;”;
4.13. 4.7-ci bənddə “nizamnamənin
təsdiqi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.2-ci, 4.2.4-cü (icra orqanlarının
yaradılması, onların səlahiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsi)” sözləri “bu
Nizamnamənin 4.2.1-ci, 4.2.2-ci” sözləri ilə
əvəz edilsin;
4.14. 4.11-ci bəndə “fəaliyyətinə”
sözündən sonra “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad etdiyi” sözləri əlavə edilsin;
4.15. 4.13-cü bəndin birinci və ikinci
cümlələri çıxarılsın;
4.16. 4.15.2-ci yarımbənddə “və
təşkilatları ilə, digər yerli və beynəlxalq
qurumlarla” sözləri “(qurumları), yerli
özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq qurumlarla və digər hüquqi və fiziki şəxslərlə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
4.17. 4.15.5-ci və 4.15.11-ci
yarımbəndlərdə “əməkhaqqı” sözü “əməyin

ödənişi” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.18. 4.15.7-ci yarımbənddə “dair” sözü
“aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
4.19. 4.15.9-cu yarımbənddə “orta ixtisas təhsili müəssisəsinin” sözləri “Özünün
və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin digər”
sözləri ilə əvəz edilsin;
4.20. 4.15.14-cü yarımbənddə
“istiqamətləri ilə” sözləri “istiqamətlərinə aid
məsələlərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.21. 4.15.19-cu yarımbənddən “,
habelə” sözü çıxarılsın;
4.22. 4.16-cı bəndin birinci və ikinci
cümlələri müvafiq olaraq ikinci və üçüncü
cümlələr hesab olunsun və aşağıdakı
məzmunda birinci cümlə əlavə edilsin:
“Hər bir orta ixtisas təhsili
müəssisəsinin sayı həmin orta ixtisas
təhsili müəssisəsinin nizamnaməsi ilə
müəyyən edilən prorektorları vardır.”;
4.23. 4.17-ci bənddə “hər bir halda
(direktor və direktor müavinləri istisna
olmaqla) orta ixtisas təhsili müəssisəsi
direktorunun əmri ilə” sözləri “orta ixtisas
təhsili müəssisəsi direktorunun əmri ilə
(direktor müavininin təyin edilməsi istisna
olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.24. 4.18-ci bəndə “zamanda”
sözündən sonra “Azərbaycan Respublikası
Əmək Məcəlləsinin tələbləri nəzərə alınmaqla bağlanılan” sözləri əlavə edilsin və
həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
4.25. 5.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.2. Ali təhsil müəssisəsinin əmlakı
nizamnamə fondundan, təsisçinin ona verdiyi digər əmlakdan, dövlət büdcəsindən
ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə
olunmuş gəlirdən, o cümlədən ödənişli
təhsildən əldə edilən vəsaitdən,
ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan olunmayan
digər vəsaitdən formalaşdırılır.”;
4.26. 5.12-ci bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “bu Nümunəvi
Nizamnamənin 5.2-ci bəndində göstərilən
mənbələrdən (büdcə vəsaiti istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.27. 5.13-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə əvəz edilsin və
həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
4.28. 5.14-cü bəndin hər iki cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə, “müəyyən etdiyi
dövlət” sözləri “2021-ci il 10 sentyabr
tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət” sözləri ilə, “istifadə qaydasına”
sözləri “(o cümlədən, tutulan xidmət haqlarından) istifadə Qaydası”na” sözləri ilə
əvəz edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 22 avqust tarixli 365
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 8,
maddə 1470; 2020, № 11, maddə 1378;
2022, № 2, maddə 184, № 3, maddə 254)
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin Nizamnaməsi”ndə
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. 1.3-cü bənddə “qanunlarını
və” sözləri “qanunlarını, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərman
və sərəncamlarını, bu Nizamnaməni,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin digər qərar və sərəncamlarını, habelə
Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə
əvəz edilsin;
5.2. 1.6-cı bənddə “dövlət və” sözləri
“dövlət orqanları (qurumları) ilə,” sözləri ilə
əvəz edilsin;
5.3. 1.11-ci və 1.12-ci bəndlər ləğv
edilsin;
5.4. 2-ci hissənin adından “məqsədi və”
sözləri çıxarılsın;
5.5. 2.1-ci bənd ləğv edilsin;
5.6. 3.1.10-cu yarımbənddə “UNEC-in
müvafiq sahədə” sözləri “fəaliyyət
istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı
UNEC-in” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.7. 3.1.11-ci və 3.1.15-ci
yarımbəndlərdə “müvafiq sahədə” sözləri
“fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.8. 3.1.12-ci yarımbəndə “təşkil
etmək” sözlərindən sonra “Psixoloji yardım
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq psixoloji yardım
göstərmək” sözləri əlavə edilsin;
5.9. 3.1.26-cı və 3.2.2-ci yarımbəndlər
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1.26. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
təhsil haqqında dövlət sənədi, habelə
müvafiq arayış vermək;
3.2.2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və bu
Nizamnaməyə uyğun olaraq vətəndaşların
əlavə təhsil almasını təşkil etmək;”;
5.10. 3.1.27-ci və 3.2.16-cı
yarımbəndlərə “qanunlarından” sözündən
sonra “, habelə bu Nizamnamədən” sözləri
əlavə edilsin;
5.11. 3.2.4-cü yarımbənddə “ölkənin”
sözü “Azərbaycan Respublikasının” sözləri
ilə əvəz edilsin;
5.12. 3.3-cü bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
5.13. 4.2.1-ci, 4.2.2-ci və 4.2.4-cü
yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.2.1. UNEC-in Nizamnaməsinin
təsdiq olunması və nizamnamə fondunun
miqdarının müəyyən edilməsi, onların
dəyişdirilməsi;
4.2.2. idarəetmə orqanlarının yaradılması;
4.2.4. UNEC-in strukturunun təsdiqi;”;
5.14. aşağıdakı məzmunda 4.2.2-1-ci
və 4.2.6-1-ci yarım-bəndlər əlavə edilsin:
“4.2.2-1. idarəetmə orqanlarının
rəhbərlərinin (üzvlərinin) vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi;
4.2.6-1.“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
qərarın qəbul edilməsi;”;
5.15. 4.3-cü bənd ləğv edilsin;
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5.16. 4.4-cü bənddə “Nizamnamənin
4.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş qaydada
təsdiq olunması üçün aidiyyəti üzrə” sözləri
“təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə” sözləri ilə
əvəz edilsin;
5.17. 4.5-ci bənddə “Nizamnamənin
təsdiqi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.2-ci, 4.2.4-cü” sözləri “UNEC-in
rektorunun vəzifəyə təyin və ya vəzifədən
azad edilməsi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.1-ci, 4.2.2-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.18. 4.9-cu bəndə “fəaliyyətinə”
sözündən sonra “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad etdiyi” sözləri əlavə edilsin;
5.19. 4.10-cu bəndin birinci, üçüncü və
dördüncü cümlələri çıxarılsın;
5.20. 4.12.2-ci yarımbənddə “və
təşkilatları ilə, digər yerli və beynəlxalq
qurumlarla” sözləri “(qurumları), yerli
özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq qurumlarla və digər hüquqi və fiziki şəxslərlə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
5.21. 4.12.5-ci yarımbənddə “,
əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi
daxilində ştat cədvəlini Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə” sözləri
“daxilində əməyin ödənişi fondunu, işçilərin
say həddini və ştat cədvəlini, habelə
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla xərclər smetasını”
sözləri ilə əvəz edilsin;
5.22. 4.12.7-ci yarımbənddə “dair” sözü
“aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;
5.23. 4.12.11-ci yarımbənddə
“əməkhaqqı” sözü “əməyin ödənişi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
5.24. 4.12.14-cü yarımbənddə
“istiqamətləri ilə” sözləri “istiqamətlərinə aid
məsələlərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.25. 4.13-cü bəndin birinci və ikinci
cümlələri müvafiq olaraq üçüncü və dördüncü cümlələr hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda birinci və ikinci cümlələr
əlavə edilsin:
“UNEC-in 7 (yeddi) prorektoru vardır.
UNEC-in prorektorlarının sayı Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla dəyişdirilə bilər.”;
5.26. 4.12.19-cu yarımbənddən
“, habelə” sözləri çıxarılsın;
5.27. 4.15-ci bəndin ikinci cümləsində
“hər bir halda UNEC-in rektorunun (prorektor istisna olmaqla) əmri ilə” sözləri
“UNEC-in rektorunun əmri ilə (prorektorun
təyin edilməsi istisna olmaqla)” sözləri ilə
əvəz edilsin;
5.28. 4.16-cı bəndin birinci cümləsinə
“zamanda” sözündən sonra “Azərbaycan
Respublikası Əmək Məcəlləsinin tələbləri
nəzərə alınmaqla bağlanılan” sözləri əlavə
edilsin və həmin bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
5.29. 5.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.2. Universitetin əmlakı nizamnamə
fondundan, təsisçinin ona verdiyi digər

əmlakdan, dövlət büdcəsindən ayrılan
vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş
gəlirdən, o cümlədən, ödənişli təhsildən
əldə edilən vəsaitdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan olunmayan digər vəsaitdən
formalaşdırılır.”;
5.30. 5.12-ci bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “bu Nümunəvi
Nizamnamənin 5.2-ci bəndində göstərilən
mənbələrdən (büdcə vəsaiti istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.31. 5.13-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə əvəz edilsin və
həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
5.32. 5.14-cü bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “fəaliyyətindən” sözü
ilə, “müəyyən etdiyi dövlət” sözləri “2021-ci
il 10 sentyabr tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Dövlət” sözləri ilə, “istifadə
qaydasına” sözləri” (o cümlədən tutulan
xidmət haqlarından) istifadə Qaydası”na”
sözləri ilə əvəz edilsin;
5.33. 5.15-ci bəndin ikinci cümləsində
“dövlət tərəfindən tənzimlənməyən
qiymətlərə aiddir” sözləri “tənzimlənən
qiymətlərə aid deyildir” sözləri ilə əvəz
edilsin;
5.34. 6.7-ci bənddə “bölməsi yaradıldığı halda, Himayəçilər Şurası həmin
bölmənin” sözləri “bölməsinin fəaliyyətinə
Himayəçilər Şurası” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.35. 8-ci hissədən “8.1.” rəqəmləri
çıxarılsın.
6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 10 sentyabr tarixli
401 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, №
9, maddə 1555; 2020, № 11, maddə 1378;
2022, № 2, maddə 182, № 3, maddə 254)
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Dillər Universitetinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
6.1. 1.3-cü bənddə “qanunlarını
və” sözləri “qanunlarını, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərman
və sərəncamlarını, bu Nizamnaməni,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin digər qərar və sərəncamlarını, habelə
Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə
əvəz edilsin;
6.2. 1.6-cı bənddə “dövlət və” sözləri
“dövlət orqanları (qurumları) ilə,” sözləri ilə
əvəz edilsin;
6.3. 1.11-ci və 1.12-ci bəndlər ləğv
edilsin;
6.4. 2-ci hissənin adından “məqsədi və”
sözləri çıxarılsın;
6.5. 2.1-ci bənd ləğv edilsin;
6.6. 3.1.10-cu yarımbənddə “Universitetin müvafiq sahədə” sözləri “fəaliyyət
istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı Universitetin” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.7. 3.1.11-ci və 3.1.15-ci
yarımbəndlərdə “müvafiq sahədə” sözləri
“fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə
bağlı” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.8. 3.1.12-ci yarımbənddə “təşkil
etmək” sözləri “Psixoloji yardım haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa

uyğun olaraq psixoloji yardım göstərmək”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.9. 3.1.26-cı və 3.2.2-ci yarımbəndlər
aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.1.26.“Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
təhsil haqqında dövlət sənədi, habelə
müvafiq arayış vermək;
3.2.2. “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa və bu
Nizamnaməyə uyğun olaraq vətəndaşların
əlavə təhsil almasını təşkil etmək;”;
6.10. 3.1.27-ci və 3.2.16-cı
yarımbəndlərə “qanunlarından” sözündən
sonra “, habelə bu Nizamnamədən” sözləri
əlavə edilsin;
6.11. 3.2.4-cü yarımbənddə “ölkənin”
sözü “Azərbaycan Respublika-sının”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.12. 3.3-cü bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
6.13. 4.2.1-ci, 4.2.2-ci və 4.2.4-cü
yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.2.1.Universitetin Nizamnaməsinin
təsdiq olunması və nizamnamə fondunun
miqdarının müəyyən edilməsi, onların
dəyişdirilməsi;
4.2.2. idarəetmə orqanlarının yaradılması;
4.2. 4. Universitetin strukturunun
təsdiqi;”;
6.14. aşağıdakı məzmunda 4.2.2-1-ci
və 4.2.6-1-ci yarım-bəndlər əlavə edilsin:
“4.2.2-1. idarəetmə orqanlarının
rəhbərlərinin (üzvlərinin) vəzifəyə təyin və
vəzifədən azad edilməsi;
4.2.6-1.“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
3.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
qərarın qəbul edilməsi;”;
6.15. 4.5-ci bənddə “Nizamnamənin
təsdiqi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.2-ci, 4.2.4-cü” sözləri “Universitetin
rektorunun vəzifəyə təyin və ya vəzifədən
azad edilməsi, həmçinin bu Nizamnamənin
4.2.1-ci, 4.2.2-ci” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.16. 4.9-cu bəndə “fəaliyyətinə”
sözündən sonra “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad etdiyi” sözləri əlavə edilsin;
6.17. 4.10-cu bəndin birinci, üçüncü və
dördüncü cümlələri çıxarılsın;
6.18. 4.12.2-ci yarımbənddə “və
təşkilatları ilə, digər yerli və beynəlxalq
qurumlarla” sözləri “(qurumları) ilə, yerli
özünüidarəetmə orqanları ilə, beynəlxalq
qurumlarla, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.19. 4.12.5-ci yarımbənddə “,
əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi
daxilində ştat cədvəlini Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə” sözləri
“daxilində əməyin ödənişi fondunu, işçilərin
say həddini və ştat cədvəlini, habelə
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla xərclər smetasını”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.20. 4.12.7-ci yarımbənddə “dair” sözü
“aid məsələlərlə bağlı” sözləri ilə əvəz
edilsin;

6.21. 4.12.9-cu yarımbənddə “Universitetin” sözü “özünün və Universitetin digər”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.22. 4.12.11-ci yarımbənddə
“əməkhaqqı” sözü “əməyin ödənişi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
6.23. 4.12.14-cü yarımbənddə
“istiqamətləri ilə” sözləri “istiqamətlərinə aid
məsələlərlə” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.24. 4.12.19-cu yarımbənddən “,
habelə” sözü çıxarılsın;
6.25. 4.13-cü bəndin birinci və ikinci
cümlələri müvafiq olaraq üçüncü və dördüncü cümlələr hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda birinci və ikinci cümlələr
əlavə edilsin:
“Universitetin 4 (dörd) prorektoru
vardır. Universitetin prorek-torlarının sayı
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla dəyişdirilə bilər.”;
6.26. 4.15-ci bəndin ikinci cümləsində
“hər bir halda Universitetin rektorunun
(prorektor istisna olmaqla) əmri ilə” sözləri
“Universitet rektorunun əmri ilə (prorektorun təyin edilməsi istisna olmaqla)” sözləri
ilə əvəz edilsin;
6.27. 4.16-cı bəndin birinci cümləsinə
“zamanda” sözündən sonra “Azərbaycan
Respublikası Əmək Məcəlləsinin tələbləri
nəzərə alınmaqla bağlanılan” sözləri əlavə
edilsin və həmin bəndin ikinci cümləsi
çıxarılsın;
6.28. 5.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.2. Universitetin əmlakı nizamnamə
fondundan, təsisçinin ona verdiyi digər
əmlakdan, dövlət büdcəsindən ayrılan
vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş
gəlirdən, o cümlədən ödənişli təhsildən
əldə edilən vəsaitdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və qanunla qadağan olunmayan digər vəsaitdən
formalaşdırılır.”;
6.29. 5.12-ci bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “bu Nümunəvi
Nizamnamənin 5.2-ci bəndində göstərilən
mənbələrdən (büdcə vəsaiti istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.30. 5.13-cü bəndin birinci cümləsində
“büdcədənkənar mənbələrdən” sözləri
“fəaliyyətindən” sözü ilə əvəz edilsin və
həmin bəndin ikinci cümləsi çıxarılsın;
6.31. 5.14-cü bənddə “büdcədənkənar
mənbələrdən” sözləri “fəaliyyətindən” sözü
ilə, “müəyyən etdiyi dövlət” sözləri “2021-ci
il 10 sentyabr tarixli 257 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Dövlət” sözləri ilə, “istifadə
qaydasına” sözləri“ (o cümlədən tutulan
xidmət haqlarından) istifadə Qaydası”na”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.32. 5.15-ci bəndin ikinci cümləsində
“dövlət tərəfindən tənzimlənməyən
qiymətlərə aiddir” sözləri “tənzimlənən
qiymətlərə aid deyildir” sözləri ilə əvəz
edilsin;
6.33. 6.7-ci bənddə “bölməsi yaradıldığı halda, Himayəçilər Şurası həmin
bölmənin” sözləri “bölməsinin fəaliyyətinə
Himayəçilər Şurası” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.34. 8-ci hissədən “8.1.” rəqəmləri
çıxarılsın.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 17 mart tarixli 95
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, №
3, maddə 356; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13 may
tarixli 186 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş
1 nömrəli əlavə - “Əmək Bazarı və Sosial
Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriyanın Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
7.1. 3.2.10-cu yarımbəndə “müvafiq”
sözündən əvvəl “sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq, o cümlədən” sözləri əlavə
edilsin;
7.2. 4.5.6-cı yarımbənddən “törəmə”
sözü çıxarılsın;
7.3. 4.5.16-cı yarımbənddə “əməkhaqqı
fondunun və işçilərin əməkhaqlarının
(o cümlədən əməkhaqqına əlavələrin,
mükafatların və digər ödənişlərin)” sözləri
“əməyin ödənişi fondunun və işçilərinin
əməkhaqlarının məbləğinin (vəzifə maaşının, vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin)” sözləri ilə əvəz
edilsin;
7.4. 4.11.2-ci və 4.11.10-cu
yarımbəndlərdə “əməkhaqqı” sözü “əməyin
ödənişi” sözləri ilə əvəz edilsin;
7.5. aşağıdakı məzmunda 5.4-1 -ci
bənd əlavə edilsin:
“5.4-1. Observatoriyanın mənfəəti
bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmayan
məqsədlər üçün yalnız Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə
dövlət büdcəsinə köçürülə bilər.”.
8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 30 iyul tarixli 273
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 7,
maddə 1003) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və
bələdiyyə tərəfindən yaradılan uşaq evləri
sosial xidmət müəssisələrinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
8.1. 4.2.5-ci yarımbənddə “işçilərinin
say həddinin və əməkhaqlarının (o
cümlədən Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi
müvafiq qaydalar nəzərə alınmaqla
əməkhaqqına əlavələrin, mükafatların və
digər ödənişlərin)” sözləri “əməyin ödənişi
fondunun, işçilərinin say həddinin və
onların əməkhaqlarının məbləğinin (vəzifə
maaşının, vəzifə maaşına əlavələrin,
mükafatların və digər ödənişlərin)” sözləri
ilə əvəz edilsin;
8.2. 4.8.5-ci və 4.8.8-ci yarımbəndlərdə
“əməkhaqqı” sözü “əməyin ödənişi” sözləri
ilə əvəz edilsin.
9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 30 iyul tarixli 274
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020,
№ 7, maddə 1004) ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ailə tipli kiçik qrup evinin Nümunəvi
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
9.1. 4.2.5-ci yarımbənddə “işçilərinin
say həddinin və əməkhaqlarının (o

cümlədən, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi
müvafiq qaydalar nəzərə alınmaqla
əməkhaqqına əlavələrin, mükafatların və
digər ödənişlərin)” sözləri “əməyin ödənişi
fondunun, işçilərinin say həddinin və
onların əməkhaqlarının məbləğinin (vəzifə
maaşının, vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin)” sözləri ilə
əvəz edilsin;
9.2. 4.8.5-ci yarımbənddə “əməkhaqqı”
sözü “əməyin ödənişi” sözləri ilə əvəz
edilsin;
9.3. 4.8.8-ci yarımbənddə
“əməkhaqları” sözü “müəyyən edilmiş
əməyin ödənişi fondu” sözləri ilə əvəz
edilsin.
10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 18 avqust tarixli 299
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-vericilik Toplusu, 2020,
№ 8, maddə 1116; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 13
may tarixli 186 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq
edilmiş “Peşə Təhsilinin İnkişafı Fondunun
Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
10.1. 3.2.11-ci yarımbəndə “Nazirliyin”
sözündən əvvəl “sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olmaq,” sözləri əlavə edilsin;
10.2. 4.4.4-cü yarımbənddə “işçilərinin
say həddinin və əməkhaqlarının (o
cümlədən, əməkhaqqına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin) Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən
etdiyi müvafiq qaydalar nəzərə alınmaqla” sözləri “əməyin ödənişi fondunun, işçilərinin say həddinin və onların
əməkhaqlarının məbləğinin (vəzifə maaşının, vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin), o cümlədən fondun əldə etdiyi vəsait (dövlət büdcəsindən
və dövlətə məxsus digər fondlardan ayrılan
vəsait istisna olmaqla) hesabına işçilərə
əlavə ödənilən həvəsləndirmə sisteminin”
sözləri ilə əvəz edilsin;
10.3. 4.4.11-ci yarımbənddən “törəmə”
sözü çıxarılsın;
10.4. 4.7.8-ci yarımbənddə
“əməkhaqqı” sözü “əməyin ödənişi” sözləri
ilə əvəz edilsin;
10.5. 4.7.9-cu yarımbənddə
“əməkhaqlarının, əməkhaqlarına” sözləri
“vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına”
sözləri ilə, “əməkhaqqı” sözü “əməyin
ödənişi” sözləri ilə əvəz edilsin;
10.6. 5.5-ci bənddən “və ya yerli
büdcəyə” sözləri çıxarılsın.
11. Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 6 iyun
tarixli 223 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Bakı Mühəndislik Universitetinin
Nizamnaməsi”nin 4.10.5-ci yarımbəndində
ikinci halda “ştat cədvəlini” sözləri “xərclər
smetasını” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 303 								

№ 308 								

“Avtomobil nəqliyyatının və
 vtomobil yollarının səfərbərlik
a
hazırlığı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun
tarixli 210 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikası
 rezidentinin “Azərbaycan RespublikaP
sında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun icrasının təmin edilməsi
barədə” 2005-ci il 13 dekabr tarixli 328
nömrəli, “Hərbi nəqliyyat vəzifəsi haqqında
Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
icrasının təmin edilməsi haqqında”
2006-cı il 29 mart tarixli 382 nömrəli,
“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında”

Bakı şəhəri, 15 avqust 2022-ci il

Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidməti haqqında Əsasnamə”nin
təsdiqi barədə” 2012-ci il 13 fevral tarixli
593 nömrəli, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü
il 30 dekabr tarixli 1159-IVQD nömrəli
Qanununun tətbiqi haqqında” 2015-ci il 2
fevral tarixli 451 nömrəli və “Azərbaycan
Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr
tarixli 886 nömrəli Qanunu ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və qarovul
xidmətləri Nizamnaməsi”ndə dəyişikliklər
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 18 dekabr tarixli
39-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi

barədə” 2016-cı il 14 yanvar tarixli 727
nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2022-ci il 13 aprel tarixli
1663 nömrəli Fərmanının 6-cı hissəsinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli 210
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 6,
maddə 800) ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil
nəqliyyatının və avtomobil yollarının
səfərbərlik hazırlığı Qaydaları”nda
dəyişiklik təsdiq edilsin (əlavə olunur, dərc
edilmir).

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 310

								

“Enerji menecment sisteminə dair
tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında
“Enerji resurslarından səmərəli istifadə
və enerji effektivliyi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il 9 iyul tarixli 359-VIQ nömrəli Qanununun tətbiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 20 avqust
tarixli 1433 nömrəli Fərmanının 1.1.9-cu

Bakı şəhəri, 17 avqust 2022-ci il

yarımbəndinin icrasını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Enerji menecment sisteminə dair
Tələblər” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə birgə enerji
menecment sisteminə dair beynəlxalq
standartın (İSO 50001 “Enerji menecment

sistemləri. Tələblər və istifadə üzrə
rəhbəredici göstərişlər”) dövlət standartı
kimi təsdiqi ilə bağlı müvafiq tədbirlər
görsün.
3. Bu Qərar 2022-ci il 1 iyul tarixindən
tətbiq edilir.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

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

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 313

								

“İdman mərc oyunlarının həyata
keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin
akkreditasiya olunması Qaydası”nın
və “İdman mərc oyunlarının təşkili
və keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
20 avqust tarixli 153 nömrəli Qərarında
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin

Bakı şəhəri, 18 avqust 2022-ci il

səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 20 avqust tarixli 153
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 8,
maddə 762; 2012, № 5, maddə 494; 2013,
№ 6, maddə 752; 2016, № 6, maddə
1187, № 8, maddə 1449, № 9, maddə
1564; 2017, № 3, maddə 483; 2018, № 9,

maddə 1948; 2019, № 2, maddə 338) ilə
təsdiq edilmiş “İdman mərc oyunlarının
təşkili və keçirilməsi Qaydaları”nın 1.5-ci
bəndində “Azərbaycan Respublikasının
Milli Olimpiya Komitəsinə” sözləri “Nazirliyin müəyyən edəcəyi quruma” sözləri ilə
əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

“Təbii ehtiyatlara görə ödəmələrin,
çirkləndirici maddələrin təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tətbiqi və həmin
ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən
istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 3 mart
tarixli 122 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci
abzasını rəhbər tutaraq, ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə ödəniş
normativlərini yeni iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırmaq, təbiətdən istifadəçilərin ətraf
mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətini
tənzimləmək və onların məsuliyyətini
artırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Təbii ehtiyatlara görə ödəmələrin,
çirkləndirici maddələrin təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tətbiqi və həmin
ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən
istifadə haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 3 mart
tarixli 122 nömrəli Qərarında aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. Adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə
ödənişlərin tətbiqi haqqında”.
2. 1-ci hissədə “Təbii ehtiyatlardan
və obyektlərdən istifadəyə və çirkləndirici
maddələrin təbii mühitə atılmasına” sözləri
“Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə” sözləri
ilə və “ödəmə” sözü “ödəniş” sözü ilə əvəz
edilsin.
3. 2-ci hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“2. “Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə
görə ödənişlərin tətbiqi Qaydaları” təsdiq
edilsin (əlavə olunur).”.
4. 3-cü hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“3. Ətraf mühitin çirklənməsinə görə
ödəniş normativləri təsdiq edilsin (əlavə
3-6).”.
5. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Təbii
ehtiyatlara görə haqq və təbii mühitə atılan
zərərli maddələrə görə ödəmələr alınması
və bu ödəmələrdən istifadə Qaydaları”
üzrə:
5.1. adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə
ödənişlərin tətbiqi Qaydaları”;
5.2. 1-ci hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“1. Bu Qaydalar ətraf mühitin

mühafizəsi sahəsində normativ hüquqi
aktlara uyğun olaraq hazırlanmışdır.”;
5.3. 2-ci hissədə “pullu” sözü “ödənişli”
sözü ilə əvəz edilsin;
5.4. 3-cü hissədə “tabeliyindən asılı
olmayaraq bütün nazirliklər, birliklər,
müəssisələr, dövlət, ictimai kooperativ və digər təşkilatlar, vətəndaşlar,
xarici hüquqi və fiziki şəxslər, bütün
müştərək müəssisələr tərəfindən tətbiq
edilməlidir” sözləri “hüquqi şəxslər,
sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs
yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxslər
(xarici istifadəçilər də daxil olmaqla),
dövlət, qeyri-dövlət təşkilatları, daimi və
müvəqqəti, ilkin və təkrar istifadəçilərə
şamil olunur” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.5. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4. Ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasına (axıdılmasına, yerləşdirilməsinə)
görə ödəniş normativlərini Azərbaycan
Respublikasının Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi tətbiq edir.”;
5.6. 5-ci hissə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“5. Təbiətdən istifadəçilər üçün müvafiq müddətə çirkləndirici maddələrin
ətraf mühitə atılmasının (axıdılmasının)
və tullantılarının yerləşdirilməsinin yol
verilən həcmləri Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi tərəfindən qoyulan limitlərlə
müəyyənləşdirilir.”.
5.7. 6-cı hissə üzrə:
5.7.1. birinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə
ödənişlərə aşağıdakılar daxildir:”;
5.7.2. ikinci və üçüncü abzaslarda
“ödəmələr” sözü “ödənişlər” sözü ilə əvəz
edilsin;
5.7.3. dördüncü abzas aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“Bu Qaydanın 5-ci hissəsinə uyğun
müəyyən edilmiş limitdən (normativdən)
çox çirkləndirici maddələrin atılmasına
(axıdılmasına) görə ödənişlər 5 qat artıq
məbləğdə tətbiq edilir.”;
5.8. 7-ci, 10-cu, 12-ci, 14-16-cı, 18-ci
hissələr ləğv edilsin;
5.9. 8-ci hissənin birinci cümləsində
“Təbiət istifadəçilərinin günahı” sözləri
“Təbiətdən istifadəçilərin təqsiri” sözləri
ilə, “sənaye” sözü “istehsalat” sözü ilə,
“normativ ödəmələrə nisbətən on dəfə

Bakı şəhəri, 17 avqust 2022-ci il
artıq tarif müəyyən edilir” sözləri “ödənişlər
10 qat artıq məbləğdə tətbiq edilir” sözləri
ilə əvəz edilsin;
5.10. 9-cu hissə üzrə:
5.10.1. birinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Bu Qaydaların 6-cı və 8-ci
hissələrində göstərilən ödənişlərin tətbiqi
təbiətdən istifadəçiləri aşağıdakılardan
azad etmir:”;
5.10.2. ikinci abzasda “ehtiyatların”
sözü “resursların (ehtiyatların)” sözləri
ilə, “müəssisələrin (təşkilatların) və
vətəndaşların” sözləri “istifadəçilərin”
sözü ilə və “ödəmələrindən” sözü
“ödənişlərindən” sözü ilə əvəz edilsin;
5.10.3. üçüncü abzasdan “təbii
ehtiyatlardan səmərəsiz istifadə,” sözləri
çıxarılsın;
5.10.4. dördüncü abzas ləğv edilsin.
5.11. 11-ci hissə üzrə:
5.11.1. birinci abzasda “təbiət
istifadəçilərinin” sözləri “təbiətdən
istifadəçilərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.11.2. ikinci abzas ləğv edilsin;
5.12. 17-ci hissə üzrə:
5.12.1. birinci abzas ləğv edilsin;
5.12.2. ikinci abzasda “Təbiət
istifadəçiləri” sözləri “Təbiətdən
istifadəçilər” sözləri ilə, “yerli təbiəti
mühafizə orqanlarının müəyyən etdiyi
vaxtda ilin hər rübündə hesaba keçirirlər”
sözləri “hər ayın 10-dan gec olmayaraq
ödəyirlər” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.12.3. dördüncü abzas aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“Təbiətdən istifadəçilər ödənişləri 2
ay ardıcıl olaraq ödəmədikdə, Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məhkəməyə
müraciət edir.”;
5.13. 19-cu hissədə “ödəmələr
təbiət istifadəçilərinin” sözləri “ödənişlər
təbiətdən istifadəçilərin” sözləri ilə, “ehtiyatlardan” sözü “resurslardan (ehtiyatlardan)” sözləri ilə, “təbiəti mühafizə qanunvericiliyi aktlarına” sözləri “ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyə”
sözləri ilə əvəz edilsin.
6. Həmin Qərarın 3-6 nömrəli əlavələri
yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə
olunur).
7. Həmin Qərarın 7 nömrəli əlavəsi
ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 312 					
Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin hərbi və mülki işçilərinin
aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının və hərbi
qulluqçularının hərbi rütbəyə görə
maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və
mülki işçilərinin vəzifə (tarif) maaşlarının
artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il
21 avqust tarixli 115-12 nömrəli qərarına
əlavə edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı
il 14 mart tarixli 73-3 nömrəli qərarına və
“Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının (müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları
istisna olmaqla) və mülki işçilərinin aylıq
vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğinin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2
 006-cı
il 12 sentyabr tarixli 199-20 nömrəli
qərarına dəyişikliklər edilməsi haqqında”
2008-ci il 26 yanvar tarixli 16-2 nömrəli,
“Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq
vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərinin
təsdiq edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan
mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli 115-5
nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi
haqqında” 2018-ci il 13 aprel tarixli 148-10
nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi
və “Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq
vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərinin
təsdiq edilməsi və “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu olmayan mülki
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının
məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli 115-5 nömrəli
qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 aprel tarixli 148-10
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 11 aprel tarixli 154-4
nömrəli Qərarının ləğv edilməsi h
 aqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 sentyabr tarixli 394
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə
“Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, Nazirliyin
strukturunun, hərbi qulluqçularının və mülki
işçilərinin ümumi say tərkibinin və Nazirlikdə
ali hərbi rütbəli vəzifələrin siyahısının
təsdiqi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli 54
nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 24 may tarixli 1689 nömrəli
Fərmanının 2-ci bəndinin icrasını təmin

Bakı şəhəri, 17 avqust 2022-ci il
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi və mülki işçilərinin aylıq vəzifə
(tarif) maaşlarının və hərbi qulluqçularının
hərbi rütbəyə görə maaşlarının məbləğlərinin
təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının
və mülki işçilərinin vəzifə (tarif) maaşlarının
artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 21 avqust
tarixli 115-12 nömrəli qərarına əlavə edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2006-cı il 14 mart tarixli 73-3
nömrəli qərarına və “Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının
(müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla) və mülki işçilərinin
aylıq vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğinin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il
12 sentyabr tarixli 199-20 nömrəli qərarına
dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2008-ci il
26 yanvar tarixli 16-2 nömrəli, “Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi
qulluqçularının və dövlət qulluqçusu
olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif)
maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi
və “Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq
vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli
115-5 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi
haqqında” 2018-ci il 13 aprel tarixli 148-10
nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi və
“Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçusu
olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə (tarif)
maaşlarının məbləğlərinin təsdiq edilməsi
və “Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və dövlət
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin aylıq
vəzifə (tarif) maaşlarının məbləğlərinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 4 mart tarixli
115-5 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 13 aprel tarixli 148-10
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2019-cu il 11 aprel tarixli 154-4
nömrəli Qərarının ləğv edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 sentyabr tarixli 394 nömrəli
Qərarının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 9,
maddə 1548; Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 28 yanvar
tarixli 32 nömrəli, 15 mart tarixli 86 nömrəli
və 8 iyul tarixli 262 nömrəli qərarları) 1
nömrəli əlavəsinin 2.1-ci, 2.10-cu və 2.12.1-ci
hissələri yeni redaksiyada təsdiq edilsin
(əlavə olunur)*.
2. Bu Qərar 2022-ci il avqustun 1-dən
tətbiq edilir.
____________
*Əlavə dərc edilmir.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 314 					
“İdman mərc oyunlarının keçirilməsi
üçün iştirakçılar tərəfindən ödənilən
vəsaitlərin bədən tərbiyəsi və idmanın
inkişafına yönəldilən hissəsinin müəyyən
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 20
avqust tarixli 152 nömrəli Qərarında
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
“İdman mərc oyunlarının keçirilməsi üçün
iştirakçılar tərəfindən ödənilən vəsaitlərin
bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına
yönəldilən hissəsinin müəyyən edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 20 avqust tarixli 152
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 8,
maddə 761; 2019, № 2, maddə 337) 1-ci
hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1. İdman mərc oyunlarının keçirilməsi

Bakı şəhəri, 18 avqust 2022-ci il
üçün iştirakçılar tərəfindən ödənilən
vəsaitlərin bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına, habelə sosial əhəmiyyətli layihələrə
yönəldilən hissəsi aşağıdakı qaydada
müəyyən edilsin:
təqvim ili ərzində toplam dövriyyənin cəmi
100 000 000
(yüz milyon) manat məbləğinə çatanadək
- hər ay üçün aylıq dövriyyənin 1 faizi;
təqvim ili ərzində toplam dövriyyənin cəmi
100 000 000
(yüz milyon) manat məbləğinə çatan ay
üçün - aylıq dövriyyənin 100 000 000 (yüz
milyon) manata çatanadək olan hissəsinin
1 faizi, 100 000 000 (yüz milyon) manat
məbləğindən artıq olan hissəsinin 2,5 faizi;
təqvim ili ərzində toplam dövriyyənin
cəmi 100 000 000 (yüz milyon) manat
məbləğindən artıq olduqda – hər ay üçün
aylıq dövriyyənin 2,5 faizi”.
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FHN-də əməliyyat müşavirəsi keçirilib

F

övqəladə hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun
iştirakı ilə respublikanın şimal bölgəsindəki yanğınlarla mübarizə
tədbirlərinə həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə
fövqəladə hallar nazirinin müavini general-leytenant Etibar Mirzəyev və
FHN-in aidiyyəti strukturlarının rəhbərləri, ekologiya və təbii sərvətlər
nazirinin müavini Firdovsi Əliyev, Daxili İşlər Nazirliyi Baş İctimai
Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi polis general-mayoru Oqtay Kərimov, Siyəzən
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov, Şabran Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Asif Hüseynov, Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Elnur Rzayev, Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin
Əliyev, adı çəkilən rayonlarda fəaliyyət göstərən hüquq-mühafizə
orqanlarının rəhbərləri, o cümlədən rayon prokurorları iştirak ediblər.

“Ədliyyə orqanları işçilərinin,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasının, Penitensiar
Xidmətinin və Tibb Baş İdarəsinin dövlət
qulluqçusu olmayan mülki işçilərinin,
Penitensiar Xidmətinin müddətli həqiqi
hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçularının
vəzifə maaşlarının məbləğlərinin müəyyən
edilməsi və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının
və onların struktur elementlərinin ləğv
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 aprel
tarixli 143-8 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının

R

ayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadənin Bəhmətli kəndində
keçirdiyi növbəti səyyar qəbul haqqında hazırladığımız bu sətirlərdə öncə
Prezident İlham Əliyevin rayonlara yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin edərkən
onların qarşısında qoyduğu konkret vəzifələri yada salmaq istəyirəm: “Sizin
qarşınızda duran əsas vəzifələr rəhbərlik edəcəyiniz rayonların sosial-iqtisadi
inkişafını təmin etməkdir. Siz vətəndaşlarla daim təmasda olmalısınız, bütün kəndləri
gəzməlisiniz, kənd camaatı ilə görüşməlisiniz. Sizin işiniz kabinet işi olmamalıdır”.

Dövlət başçısı xatırladır
ki, əgər ölkəmizin bütün
kəndlərinin problemləri həll
olunarsa, deməli, bütün
problemlər də həll olunacaq.
Xüsusilə nəzərə alsaq ki,
hazırda regionların sosialiqtisadi inkişafı üzrə dördüncü dövlət proqramı icra
edilir. Prezident əmindir ki,
dördüncü proqramın icrası
nəticəsində bu günə qədər

həll olunmamış məsələlər
tam şəkildə öz həllini tapacaqdır. Ona görə də yeni
rəhbərlərə tövsiyə olunur
ki, siz vətəndaşlarla daim
ünsiyyət əsnasında rayonun
problemlərini və vətəndaşları
narahat edən məsələləri
daha dərindən öyrənib adekvat tədbirlər görməlisiniz.
Zaqatala Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı

Əli ƏSƏDOV
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 übariz Əhmədzadə dövlət
M
başçımızın həmin tövsiyə
və tapşırıqlarının icrası
çərçivəsində, demək olar ki,
rayonun bütün kəndlərində
səyyar görüş və ya qəbullar
keçirir. Rayon rəhbərinin bu
qəbildən olan növbəti qəbulu
avqustun 17-də Bəhmətli
kəndində keçirilib. Qəbulda
RİH-nin məsul əməkdaşları,
aidiyyəti idarə, müəssisə,

Azərbaycanda taxıl biçini yekunlaşır
Dənli və dənli paxlalı
bitkilərin kütləvi biçini
başa çatmaq üzrədir.
Dövlət Statistika Komitə
sindən verilən məlumatda
bildirilir ki, 2022-ci il avqust
ayının 16-na olan operativ
məlumata əsasən payızlıq və
yazlıq dənli və dənli paxlalı
(qarğıdalısız) bitkilər üzrə
biçilməsi nəzərdə tutulmuş
955,2 min hektar sahənin
936,5 min hektarı və yaxud

Bakı şəhəri, 18 avqust 2022-ci il
Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2018-ci il 10 aprel tarixli 143-8
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 6, maddə
1163, № 9, maddələr 1562, 1576; 2021, № 4,
maddə 389) ilə təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə
- “Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin
və Ədliyyə Akademiyasının xüsusi rütbəsi
olan işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının
məbləğləri”ndə dəyişiklik təsdiq edilsin (əlavə
olunur, dərc edilmir).
2. Bu Qərar 2022-ci il sentyabrın 1-dən
qüvvəyə minir.

Xilasetmə Xidməti, Şimal Regional Mərkəzinin qüvvələri
və Aviasiya dəstəsinin
“BE-200 ÇS” tipli amfibiya
təyyarəsi və 2 ədəd helikopteri cəlb olunub. Bundan
əlavə, yanğınlarla mübarizə
tədbirlərində Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi Meşə
Təsərrüfatı Mərkəzinin və
yerli İcra hakimiyyətlərinin
canlı qüvvə və texnikaları
cəlb edilib. Həmçinin,
yanğınların qarşısının
alınması işlərində Daxili İşlər
Nazirliyi və “Azərsu” ASC-nin
əməkdaşları da yaxından
iştirak edirlər.
Müşavirədə baş vermiş
yanğınların tam söndürülməsi
istiqamətində görülən işlər
geniş müzakirə olunub, zəruri
və təxirəsalınmaz tədbirlərin
həyata keçirilməsi barədə
aidiyyəti üzrə tapşırıqlar
verilib.
Sonra nazir Kəmaləddin
Heydərov yanğın baş vermiş
ərazilərə helikopterlə baxış
keçirib.

təşkilat və xidmət sahələrinin
rəhbərləri və 85 nəfər Bəhmətli
və Kürdəmir kənd sakini iştirak
edib. Qəbul zanamı sakinlərin
təklifləri və onları narahat
edən problemlər dinlənilib.
Vətəndaşların müraciətləri
nəzarətə götürülüb və onların
həlli ilə bağlı aidiyyəti vəzifəli
şəxslərə müvafiq tapşırıq və
tövsiyələr verilib.
Görüşdə sakinlər tərə
findən kəndarası yolların
asfaltlaşdırılması, içməli su
təsərrüfatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə subarteziyan quyularının qazılması,
yeni nəsil internet və rabitə
xətlərinin çəkilməsi, uşaq
bağçasının tikintisi və digər
bu kimi problemlər qaldırılıb.
İcra başçısı qaldırılan
məsələlərin əksəriyyətinin –
kəndin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması, yeni nəsil
internet və rabitə xətlərinin
çəkilişi ilə bağlı məsələlərin
artıq Dövlət Proqramına
salındığını və 2023-cü ildə öz
həllini tapacağını bildirib.
Əlavə edilib ki, hazırda
Lahıc – Bəhmətli – Əliabad
kəndlərini birləşdirən kənd
yollarının asfaltlaşdırılması
həyata keçirilir. Gələcəkdə

Bəhmətli kəndində 1,5
kilometrlik kəndarası yolun
asfaltlaşdırılması məsələsinə
də baxılacaq. Eləcə də,
kənd sakinlərinin diqqətinə
çatdırılıb ki, rayonun yaşayış
məntəqələrində yeni Körpələr
evi-uşaq bağçalarının tikintisi
Dövlət Proqramının icrası
çərçivəsində reallaşdırılacaq.
Yeni bağça binasının
tikintisi ilə bağlı aidiyyatı
dövlət q
 urumlarına müraciət
olunmuşdur.
Qəbul zanamı sakinlərin
təklifləri və onları narahat
edən bir sıra problemlər
dinlənilib. Vətəndaşların
müraciətləri nəzarətə götürülüb və onların həlli ilə bağlı
aidiyyəti vəzifəli şəxslərə
müvafiq tapşırıq və tövsiyələr
verilib.
Xatırladaq ki, Zaqatalada
belə görüş və qəbullar
ilin bütün mövsümlərində,
rayonun bütün kəndlərində
və çoxsaylı sakinlərin iştirakı
ilə keçirilir. Bu isə vətəndaş
məmnunluğunun yaranması
ilə nəticələnir.

“Xalq qəzeti”

Zaqatala: Dövlət başçısının
tövsiyələri icra edilir
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Müşavirədə hazırda respublikanın şimal bölgəsində
yanğınlarla bağlı son vəziyyət
və yanğınların tam söndü
rülməsi istiqamətində atılacaq
addımlar müzakirə olunub.
Müşavirədə çıxış edən
nazir Kəmaləddin Heydərov
Prezident İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı sayəsində
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
maddi-texniki bazasının
ən müasir sta ndartlar
səviyyəsində olduğunu vurğulayaraq, yanğınların tam
söndürülməsi üçün kifayət
qədər potensialın mövcudluğunu diqqətə çatdırıb. O,
Siyəzən, Şabran, Xaçmaz
və Quba rayonları ərazisində
baş vermiş yanğınların
nəzarətə götürüldüyünü,
bəzi tüstülənmə ocaqlarının
söndürülməsi və soyutma
işlərinin davam etdirildiyini
bildirib.
Nazir əlavə edib ki,
yanğınların söndürülməsi
əməliyyatlarına Nazirliyin
Dövlət Yanğından Mühafizə
Xidməti, Mülki müdafiə
qoşunları, Xüsusi Riskli

98,0 faizi biçilərək məhsulu
yığılmışdır. Sahələrdən
2milyon 850,0 min ton məhsul
toplanmış, məhsuldarlıq 30,4
sentnerə bərabər olmuşdur.
Məhsulun 1 milyon 731,8 min
tonunu və yaxud 60,8 faizini
buğda, 1 milyon 92,0 min tonunu (38,3 faizini) arpa, 26,2 min
tonunu (0,9 faizini) isə digər

dənli və dənli paxlalı bitkiçilik
məhsulları təşkil etmişdir.
Respublikanın 23 rayonunda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında dənli və dənli
paxlalı (qarğıdalısız) bitkilərin
biçini tam başa çatmışdır. 31
rayonda biçilməsi nəzərdə
tutulan sahənin 90,0 faizindən
çoxu biçilmiş, digərlərində isə

biçinin aparılması səviyyəsi
90,0 faizdən aşağı olmuşdur.
Ən yüksək məhsuldarlıq
Hacıqabul (1 hektardan 44,7
sentner), Bərdə (müvafiq olaraq 44,3), Tovuz (42,8), Sabirabad (42,6), Tərtər (40,9),
Saatlı (40,7), Ağcabədi (40,4),
Ağdam (40,3), Samux (40,0),
İmişli (39,4) və Beyləqan
(37,7) rayonlarında olmuşdur.
Dənli və dənli paxlalı
(qarğıdalısız) bitkiçilik
məhsullarının digər rayonlara
nisbətən daha çox istehsalı
Cəlilabad (192,3 min ton),
Kürdəmir (135,1 min ton),
Füzuli (125,7 min ton), Ağsu
(115,6 min ton), Ağcabədi
(113,8 min ton), İsmayıllı
(110,7 min ton), Biləsuvar
(96,7 min ton) və Sabirabad
(93,1 min ton) rayonlarında
müşahidə olunmuşdur.

“Xalq qəzeti”

İlqar HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

FHN tərəfindən qazi və
şəhid ailəsi üzvlərinə psixoloji
yardım davam etdiriləcək
Məlum olduğu kimi, Vətən müharibəsi ilə bağlı
psixoloji problemlər yaşayan qazilərimizin, o
cümlədən doğmalarını itirmiş şəhid ailəsi üzvlərinin,
erməni terrorundan fiziki və mənəvi zərər görmüş
insanların psixoloji reabilitasiyasının daha səmərəli
təşkili məqsədilə 2021-ci ildə Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin dəvəti ilə Türkiyə Respublikasından
gəlmiş peşəkar psixoterapevtlər və FHN-in
psixoloqlarının birgə iştirakı ilə ödənişsiz olaraq
psixoloji yardım işi həyata keçirilib.
Bunun davamı
olaraq, 5 sentyabr
2022-ci il tarixindən
etibarən FHN-in
dəvəti ilə qardaş
Türkiyə Respublikasından yenidən
20 nəfərdən artıq
peşəkar psixoloq ölkəmizdə
olacaq. Türkiyəli
mütəxəssislər
FHN-in psixoloqları ilə birlikdə Bakı, Gəncə, Bərdə, Qəbələ və Lənkəran
şəhərlərində psixoloji yardıma ehtiyacı olan insanların
effektiv reabilitasiyasını həyata keçirəcəklər.
Vətən müharibəsi ilə əlaqədar psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımız ödənişsiz həyata keçirilən psixoterapevtik yardım üçün Nazirliyin “112” qaynar telefon xətti vasitəsilə
qeydiyyata yazıla bilərlər.

“Xalq qəzeti”
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20 avqust 2022-ci il, şənbə

Zelenski Quterreşə əsirlərlə
bağlı müraciət edib
Türkiyə

Terrorçular məhv edilib
Türkiyənin Milli
Müdafiə Nazirliyi
Suriyanın şimalında “Fərat Qalxan”
bölgəsinə hücuma
hazırlaşan 7 PKK/
YPG terrorçusunun
zərərsizləşdirildiyini
açıqlayıb. Açıqlamada deyilir: “Terrorçuları aşkar edildikləri yerlərdə zərərsizləşdirməyə davam edirik. Suriyanın şimalında “Fərat Qalxanı” bölgəsinə
hücum etməyə hazırlaşdıqları təyin olunan 7 PKK/
YPG terrorçusu Qəhrəman Komandolarımız tərəfindən
zərərsizləşdirilib”.
Qeyd edək ki, Suriyanın şimalında zərərsizləşdirilən
terrorçuların sayı 16-ya çatıb.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

Ukrayna

21 milyon dollar yardım
Aİ Ukraynaya
kritik infrastrukturun
bərpasına 21 milyon
dollar ayıracaq.
Yardım Avropa
Komissiyası dağıntıların təmizlənməsi
və ölkənin mühüm
infrastrukturunun bərpası üçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP)
çərçivəsində həyata keçiriləcək. Bildirilir ki, vəsait həmçinin
təcili ekoloji təhlükələrin müəyyən edilməsi və aradan
qaldırılması, həmçinin zərərçəkən ərazilər üçün strateji infrastruktur elementlərinin təmiri, bərpası və ya əldə
edilməsi üçün istifadə olunacaq.
Xəbəri “Reuters” yayıb.

İtkilərin sayı açıqlanıb
Ukrayna
Baş Qərargahı
müharibənin 177-ci
günü üçün Rusiya
ordusunun itkiləri
haqda məlumatı
yeniləyib. Bildirilib
ki, Rusiya indiyə
qədər 44 700 hərbçi, 1 899 ədəd tank, 4195 ədəd zirehli
döyüş maşını, 1016 ədəd artilleriya sistemi, 266 ədəd
RYAS (reaktiv yaylım atəş sistemi), 141 hava hücumundan müdafiə sistemi, 234 ədəd hərbi təyyarə, 197 ədəd
helikopter, 3130 ədəd avtomobil texnikası, 795 ədəd PUA,
190 qanadlı raket, 15 gəmi/qayıq, 94 xüsusi avadanlıq
itirib.
Xəbəri BBC yayıb.

Livan

Qaçqınlar geri qaytarılır
Livan Prezidenti
Mişel Aun hökuməti
on bir il əvvəl bu
ölkədə sığınacaq tapmış suriyalı qaçqınların geri göndərilməsi
prosesinə başlanıldığını bildirib. Onun
sözlərinə görə, artıq
15 min qaçqın Suriyaya göndərilib. O qeyd edib ki, Qərb
ölkələrinin bu insanların öz vətənlərində təqibə məruz qalacaqları barədə açıqlamaları həqiqətə uyğun deyil. Digər
tərəfdən, Suriya hökuməti də onları qəbul etməyə hazır
olduğunu bildirib.
Hazırda dərin sosial-iqtisadi böhranla üzləşmiş
Livanda 1 milyondan artıq suriyalı qaçqın var. Bu, 4 milyon
Suriya vətəndaşını qəbul etmiş Türkiyədən sonra ikinci
göstəricidir. Cəmi 6 milyon 800 min əhalisi olan Livanda bu
qədər çox sayda qaçqının olması ölkə üçün əlavə gərginlik
yaradır.
Xəbəri TASS yayıb.

İspaniya

Məşhur futbolçu qarət edilib
“Barselona”nın hücumçusu
Robert Levandovski qarət
edilib. Məlumata görə, 33 yaşlı
polşalı futbolçu avtomobilinin
pəncərəsindən avtoqraf verən
zaman, iki oğru maşının qapısını
açıb və onun əlindən 75 min avro
dəyərində olan saatı çıxarıb. Levandovski onlara yetişməyə çalışsa da, kiçik qəzaya düşüb. Daha
sonra polis oğruları saxlayıb və saatı futbolçuya qaytarıb.
Xatırladaq ki, Levandovski bu yay “Bayern”dən
“Barselona”ya keçib.
Xəbəri “goal.com” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Ukrayna Prezidenti Volodimir Z
 elenski
BMT-ni Rusiyanın ukraynalı məhbuslarla b
 ağlı
beynəlxalq hüquqa riayət etməsini təmin
etməyə çağırıb. UNIAN agentliyi xəbər verir ki,
V.Zelenski BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreşlə
görüşündən sonra belə bəyanatla çıxış edib.
“Mən baş katibi Rusiyanın əsirlərlə bağlı beynəlxalq
hüququn bütün normalarına
əməl etməsini təmin etmək

üçün BMT-nin bütün imkanlarından istifadə etməyə
çağırdım. Biz Yelenovkaya
missiya göndərməyi

müzakirə etdik”, – Ukayna
Prezidenti deyib.
O, həmçinin vurğulayıb
ki, Yelenovkada 50-yə yaxın
ukraynalı hərbi əsirin öldürüldüyü terror aktı ilə bağlı tam
həqiqəti müəyyənləşdirmək
lazımdır.
Qeyd etmək lazımdır ki,
Rusiyada hazırda nə qədər
ukraynalı əsgər və zabitin əsir
saxlanıldığı barədə məlumat
yoxdur. Eyni zamanda, əsir
düşmüş Rusiya hərbçilərinin
dəqiq sayı bilinmir.
Yeri gəlmişkən, Ukrayna
Prezidenti hesab edir ki,

Liviya Ali Məhkəməsi Konstitusiya
Palatasının fəaliyyətini bərpa edib
Liviya Ali Məhkəməsinin
Baş Məclisi qanunlar və konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı
mübahisələri həll etmək üçün
6 il əvvəl bağlanan Konstitusiya Palatasının yenidən
fəaliyyətə başladığını açıqlayıb. Bu barədə “Anadolu”
agentliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, qərardan
sonra çıxış edən Ali
Məhkəmə sədri Məhəmməd
əl-Hafi Konstitusiya Palatasının yenidən fəaliyyətə
başlamasını təsdiq edib.
Əl-Hafi bildirib ki, Konstitusiya Palatası ölkədə heç bir
siyasi formasiyanın tərəfini
tutmayacaq və konstitusiya
qaydalarına dəstək verəcək.
Xəbərdə qeyd edilir ki,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının

 Londonun
“İCE” (“Inter Continental
Exchange Futures”)
Birjasının məlumatına
görə, “Brent” markalı
neftin qiyməti 0,12 faiz
azalaraq bir bareli 96,64
dollar olub.
“NYMEX” (“New York
Mercantile Exchange”) Birjasının məlumatına görə, Texas
sortu adlandırılan ABŞ-ın
“WTI” markalı neftinin qiyməti
0,41 faiz azalaraq bir bareli
90,13, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti
3,45 faiz artaraq bir bareli

(BMT) rəhbərliyi ilə iyun ayında Misirin paytaxtı Qahirədə
Liviya Dövlət Ali Şurası və
Nümayəndələr Palatasının
nümayəndə heyətlərinin
son iclasında konstitusiya
əsasları ilə bağlı konsensus
əldə oluna bilməyib.
Liviyada bir müddətdir
Əbdülhəmid Dibeybe və Fəthi
Başağanın rəhbərlik etdiyi iki
ayrı hökumət var. Bu vəziyyət

ölkənin yenidən zorakılıq
meydanına sürüklənəcəyi ilə
bağlı narahatlıqları artırır.
Liviya Siyasi Dialoq Forumunun 2020-ci ilin noyabrında keçirilən iclaslarında
ölkədə prezident və parlament seçkilərinin 24 dekabr
2021-ci ildə keçirilməsi
qərara alınsa da, seçkilər
nəzərdə tutulan tarixdə
keçirilə bilməyib.

Neftdən nə xəbər?!
97,87 dollar olub.
Əfqanıstanın sənaye və
ticarət naziri Nuriddin Əzizi
bildirib ki, Əfqanıstan Rusiya

Rusiyada meşə yanğınları
sutkada 7 min hektar artıb
Rusiyada meşə
yanğınları son 24
saat ərzində 7 min
hektar artıb. Ölkənin
83 subyektində alovla
mübarizə aparılır.
Ən gərgin vəziyyət
Yakutiya və Komi respublikalarındadır. Alov
onlarla hektar sahəni əhatə edir. Yanğınla mübarizə davam edir.
Ryazan vilayətində də meşə yanğınları davam edir. Alov
60 min kvadratkilometr sahəni əhatə edir. Ryazandakı meşə
yanğınlarının tüstüləri paytaxt Moskvada, Moskva vilayətində
və Tulada hiss edilib. Alovla mübarizəyə 850 nəfər xilasedici,
texnika və aviasiya cəlb edilib.
Nijeqorod vilayətində də meşə yanğınları başlayıb.
Alov 3 min hektar sahəni əhatə edir. Alovla mübarizəyə
yanğınsöndürənlər, xilasedicilər və aviasiya cəlb edilib.

neftini barter üsulu ilə almaq
istəyir. Əgər Rusiya razı
olmasa, onda Əfqanıstan
hökuməti Rusiya neftini pulla

rəsmi Moskva ilə danışıqlar
yalnız rus qoşunları tutduqları Ukrayna ərazilərini tərk
etdikdən sonra mümkündür.
Bu barədə Ukraynanın dövlət
başçısı Lvovda Türkiyə lideri
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və
BMT-nin Baş katibi Antonio
Quterreşlə danışıqların yekununda bildirib.
“Sülh danışıqlarının
başlaması üçün əvvəlcə
Rusiya tutduğu əraziləri tərk
etməlidir”, – deyə o vurğulayıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”
Tobruk Nümayəndələr
Palatası hazırkı Milli Birlik
Hökumətinin səlahiyyət
müddətinin 24 dekabr
2021-ci ildə başa çatması
səbəbi ilə fevralın 10-da
ölkənin qərbindəki deputatların əksəriyyətinin iştirak
etmədiyi iclasda Fəthi Başağanı baş nazir seçib və martın 1-də Başağa hökumətinə
etimad səsverməsi keçirilib.
Liviya Milli Birlik
Hökumətinin baş naziri
Əbdülhəmid Dibeybe isə
Nümayəndələr Palatasını
Cenevrə razılaşmasında müəyyən edilmiş yol
xəritəsindən kənara çıxmaqda günahlandıraraq
vəzifəsinin başında olduğunu və bu vəzifəni yalnız
seçilmiş hökumətə təhvil
verəcəyini bildirib. Başağa
mayın 17-də Tripoliyə gəlib,
lakin paytaxtda baş verən
silahlı qarşıdurmalara görə
həmin gün şəhəri tərk etməli
olub.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

almağa hazırdır.
Avropaya Asiyadan rekord miqdarda dizel yanacağı
ixrac edilir. “Bloomberg”in
məlumatına görə,sonuncu
dəfə Asiyadan Avropaya dəniz yolu ilə 5 milyon
barel dizel yanacağı ixrac
edilib. Rusiyadan isə Asiya
ölkələrinə dizel yanacağı
ixrac edilir. May ayında
Rusiya Çinə rekord miqdarda
8,42 milyon barel neft ixrac
etmişdi.

Korsikada qasırğa
Korsika adasına gələn
güclü qasırğa 6 nəfərin
həyatına son qoyub.
20 nəfər müxtəlif dərəcəli
xəsarətlər alıb.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”
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güclənəcək. Gecə 21-26°, gündüz 35-40°, bəzi yerlərdə
41° isti olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam,
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 14-19°, gündüz
25-29° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,
Laçın, Zəngilan rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 14-19°, gündüz 25-29° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
20-25°, gündüz 33-38° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,

Yeni Çernobıl faciəsini
yaşamaq istəmirik
Məlum olduğu kimi, bu il avqustun 18-də Lvovda
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Ukrayna
Prezidenti Volodimir Zelenski və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının (BMT) Baş katibi Antonio Quterreşin
inştirakı ilə üçtərəfli zirvə görüşü keçirilib. Bu
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.
Bir çox aktual məsələlərin gündəmdə olduğu görüş
qlobal medianın diqqət mərkəzində olub. Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan tədbirdən sonrakı birgə mətbuat
konfransında deyib ki, dünya ictimaiyyəti yeni Çernobıl
facəsini yaşamaq istəmir. Ukraynadakı bütün atom elektrik
stansiyalarının, o cümlədən Zaporojye AES-in təhlükəsizliyi
təmin olunmalıdır.
Türkiyə lideri birgə mətbuat konfransında, eyni
zamanda İstanbul razılaşmasının yaratdığı müsbət atmosferin daimi sülhə çevrilməsi imkanlarını qiymətləndirdiklərini
bildirib. “Diplomatik prosesi canlandırmaq üçün beynəlxalq
ictimaiyyətin daha böyük məsuliyyəti var. Biz bunun həyata
keçirilməli olduğunu xüsusi qeyd etdik”, – Türkiyə rəhbəri
vurğulayıb.
R.T.Ərdoğan sonra Prezident V.Zelenskinin dəvəti ilə
Lvovda olmaqdan məmnunluğunu bildirib. Türkiyə lideri
vurğulayıb ki, Zelenski ilə ikitərəfli görüşdə ölkələr arasında
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsi və qarşıdakı perspektivlər də
geniş müzakirə olunub. “Təbii ki, təxminən 6 aya yaxın
davam edən müharibə danışıqlarımızın əsas mövzusu
oldu. Bu münasibətlə Ukraynanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyinə dəstəyimizi bir daha vurğuladım”, – deyə
Türkiyə Prezidenti vurğulayıb.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Avstriyada güclü qasırğa
nəticəsində ölənlərin sayı artır

Avstriyanın cənubunda 4 əyalətdə baş verən şiddətli
fırtına nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 5-ə yüksəlib.
Bu barədə TASS məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, Karintiya, Tirol, Ştiriya və Aşağı
Avstriya əyalətlərində baş verən şiddətli tufan həyata mənfi
təsir göstərib. Əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən ərazidəki
bir çox evlərə elektrik verilməyib. Qatarların hərəkətinin ləğv
edildiyi bölgələrdə magistral yollar və əsas küçələr bağlanıb.
Sürəti saatda 140 kilometrə çatan fırtınanın yaratdığı fəlakətdə yaralanan 20-yə yaxın adam bölgədəki
xəstəxanalara yerləşdirilib.
Prezident Alexander Van der Bellen və Baş nazir Karl
Nehammer baş vermiş fəlakətlə bağlı Avstriya xalqına başsağlığı və şəfa mesajlarını paylaşıblar.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Fransanın daxili işlər naziri
Jerald Darmanen adaya gəlib.
O, bildirib ki, xəsarət alanların
və həlak olanların sayı arta
bilər. Adada küləyin sürəti
saniyədə 62 metrə çatır. 45
min ev işıqsız qalıb. Mütəxəssislər elektrik enerjisinin verilişini
bərpa etməyə çalışırlar.
TASS-ın məlumatına görə, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron təcili iclas çağırıb və Korsikadakı hadisələri müzakirə ediblər.
Lakin sinoptiklər bildiriblər ki, Korsikaya yenidən qasırğa gəlməsi
ilə əlaqədar xəbərdarlıq edilib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Avqustun 20-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz
keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Gecə 23-26°,
gündüz 35-38°, Bakıda gecə 24-26°, gündüz 36-38°
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi
rütubət gecə 55-60, gündüz 35-40 % olacaq. Abşeron
çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu: Şimal
çimərliklərində: (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran,
Bilgəh, Zoqulba) 27-28° isti, cənub çimərliklərində:
(Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 28-29° isti olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək,
Şahbuz və Şərur rayonlarında yağmursuz keçəcək.
Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

R.T.Ərdoğan:

İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 18-23°, gündüz 3237°, dağlarda gecə 16-21°, gündüz 29-34° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir,
İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar,Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 21-26°,
gündüz 35-40° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 20-24°,
gündüz 33-38°, dağlarda gecə 20-22°, gündüz 28-33°
isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
499 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına 499 yoluxma faktı qeydə alınıb,
478 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 807 min
516 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib, onlardan 794 min 225 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
9 min 784 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 3 min 507 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə
əlaqədar 3 min 438, bu günə qədər isə ümumilikdə 7 milyon
113 min 616 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ
“Lənkəran-Ət” ASC-nin (VÖEN 2600192421)
ləğv edilməsi ilə əlaqədar cəmiyyətin AZ1001016828
nömrə ilə dövlət qeydiyyatına alınmış, hər birinin
nominal dəyəri 2.00 manat olan, ümumilikdə
422306,00 manat dəyərində 211153 ədəd adi,
sənədsiz, adlı səhmləri silinərək dövriyyədən
çıxarılır.
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