
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 513           Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il

“Azərbaycan Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin balansında olan melio-
rasiya və su təsərrüfatı obyektlərinin 
layihələndirilməsi, tikintisi (inşası, cari və 
əsaslı təmiri, yenidən qurulması, bərpası), 
idarə olunması, saxlanılması, qorunması 
üçün icazə alınması tələb olunmayan 
işlərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haq-
qında

“Meliorasiya və irriqasiya haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2017-ci il 2 oktyabr tarixli 
788-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Meliorasiya və irriqasiya haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2016-cı il 30 sentyabr 
tarixli 312-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2016-cı il 14 noyabr tarixli 1103 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2017-ci il 13 noyabr tarixli 1672 
nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

1. “Azərbaycan Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
balansında olan meliorasiya və su təsərrüfatı 
obyektlərinin layihələndirilməsi, tikintisi 
(inşası, cari və əsaslı təmiri, yenidən qu-

rulması, bərpası), idarə olunması, saxlanıl-
ması, qorunması üçün icazə alınması tələb 
olunmayan işlərin Siyahısı” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanla-
rının normativ hüquqi aktlarının hazırlan-
ması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə 
bilər.
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Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola 
bilərsiniz.

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

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 514           Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Qazdan 
istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 
12 may tarixli 80 nömrəli və “İstehlakçıların elektrik ener-
jisi (gücü) alması üçün texniki şərtlərin verilməsi və enerji 
təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2013-cü il 27 avqust tarixli 234 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə 

“Elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahəsində 
nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 iyul tarixli 204 
nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 
may tarixli 80 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2011, № 5, maddə 452; 2012, № 2, maddə 184; 
2013, № 6, maddə 744; 2014, № 1, maddə 69; 2016, № 4, maddə 
834; 2017, № 6, maddə 1228, № 10, maddə 1876; 2018, № 6, 
maddə 1379, № 8, maddə 1817) ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə 
Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.3-cü bəndin birinci cümləsindən “xüsusi razılığı (lisenzi-
yası) olan” sözləri çıxarılsın;

1.2. 2.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.4. Sənaye qaz qurğularının istismara buraxılması Azərbaycan 

Respublikası Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini 
Tənzimləmə Agentliyinin (bundan sonra - Enerji Məsələlərini 
Tənzimləmə Agentliyi) verdiyi icazə əsasında həyata keçirilir.”;

1.3. aşağıdakı məzmunda 2.4-1-ci bənd əlavə edilsin:
“2.4-1. Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən 

sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə vermək üçün həmin qur-
ğulara texniki baxış istehlakçıların təqdim etdiyi aşağıdakı sənədlər 
əsasında həyata keçirilir:

2.4-1.1. qaz paylayıcısının verdiyi texniki şərt;
2.4-1.2. Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və qaz payla-

yıcısı ilə razılaşdırılmış qaz təchizatı layihəsi;
2.4-1.3. tikinti-quraşdırma işlərini aparmış şəxslə istehlakçı 

arasında təhvil-təslim aktı;

2.4-1.4. buraxılış-sazlama və rejim-sazlama işlərinin yekununa 
dair akt;

2.4-1.5. quraşdırılmış sənaye qaz qurğularının texniki pasport-
ları;

2.4-1.6. qaz sayğacının quraşdırılması aktı.”.
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 

27 avqust tarixli 234 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 8, maddə 1032; 2014, № 1, maddə 
69; 2016, № 2 (II kitab), maddə 361, № 11, maddə 1951; 2017, 
№ 7, maddə 1486; 2018, № 4, maddə 834, № 6, maddə 1366) ilə 
təsdiq edilmiş “İstehlakçıların elektrik enerjisi (gücü) alması üçün 
texniki şərtlərin verilməsi və enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması 
Qaydaları”na aşağıdakı məzmunda 3.2-1-ci bənd əlavə edilsin:

“3.2-1. Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən 
150 kVt-dan yuxarı elektrik qurğularının istismarına buraxılış aktı 
vermək üçün texniki baxış sifarişçilərin təqdim etdiyi aşağıdakı 
sənədlər əsasında keçirilir:

3.2-1.1. ETM-in və ya dövlət elektroenergetika müəssisəsinin 
verdiyi texniki şərtlər;

3.2-1.2. Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi və ETM ilə 
razılaşdırılmış enerji təchizatı layihəsi;

3.2-1.3. tikinti-quraşdırma işlərini aparmış şəxslə sifarişçi ara-
sında təhvil-təslim aktı;

3.2-1.4. elektrik təsərrüfatına cavabdeh şəxsin təyin olunması 
barədə əmrin surəti;

3.2-1.5. kontur torpaqlama müqavimətinin ölçülməsi protokolu;
3.2-1.6. transformatorun və avadanlıqların sınaq-sazlama proto-

kolu;
3.2-1.7. elektrik verilişi xəttinin sınaq protokolu və qapalı işlər 

aktı;
3.2-1.8. elektrik sayğacının quraşdırılması aktı.”. 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 516           Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüqu-
qi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər 
göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli 
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Əmlak 
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi ilə razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 
noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2011, № 11, maddə 1072, № 12, maddə 1247; 
2012, № 1, maddə 40, № 3, maddə 256, № 10, maddə 1016, № 11, 
maddə 1207; 2013, № 6, maddələr 745, 757, № 7, maddə 868,  
№ 8, maddələr 1005, 1018, № 11, maddə 1466, № 12, maddə 1639; 
2014, № 1, maddə 69, № 2, maddələr 191, 201, 207, № 3, maddələr 
307, 317, № 4, maddə 449, № 5, maddə 560, № 6, maddələr 733, 
747, № 7, maddələr 920, 953, № 10, maddələr 1287, 1319, № 11, 

maddələr 1505, 1506, № 12, maddə 1656; 2015, № 1, maddə 71, 
№ 4, maddə 465, № 5, maddə 609, № 6, maddə 790, № 7, maddə 
893, № 11, maddələr 1415, 1421, № 12, maddə 1573; 2016, № 2 
(II kitab), maddələr 367, 384, № 4, maddələr 774, 830, № 5, maddə 
955, № 7, maddələr 1340, 1355, 1358, № 8, maddələr 1446, 1448, 
№ 9, maddə 1578, № 11, maddə 1928, № 12, maddələr 2219, 2233; 
2017, № 2, maddə 277, № 4, maddə 624, № 5, maddələr 972, 986, 
№ 6, maddə 1247, № 7, maddələr 1479, 1484, № 9, maddələr 1720, 
1725, 1754, № 10, maddələr 1898, 1926, 1930, № 11, maddələr 
2162, 2180; 2018, № 3, maddə 620, № 4, maddə 835, № 5, maddə 
1139, № 7 (II kitab), maddə 1638, № 8, maddə 1806; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 2 oktyabr tarixli 
426 nömrəli və 15 oktyabr tarixli 447 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 
edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”na 
aşağıdakı məzmunda 24.38-ci bənd əlavə edilsin:

24.38. 

Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların 
mülkiyyətə və icarəyə verilməsi ilə bağlı elektron 

hərracların keçirilməsi

Novruz MƏMMƏDOV 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 517           Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il
“Hərbi vəziyyət şəraitində rabitədən istifadə üçün xüsusi 

Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında
“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 1 may tarixli 1102-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Tele-
kommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 9 
avqust tarixli 277 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 iyun tarixli 147 
nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Hərbi vəziyyət şəraitində rabitədən istifadə üçün xüsusi  
Qaydalar” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 520           Bakı şəhəri, 1 dekabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Bru-
selyoza və vərəmə yoluxmuş heyvanların məcburi kəsilərək 
zərərsizləşdirilməsi nəticəsində heyvan sahibinə dəyən zərərin 
kompensasiyasının ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi 
haqqında” 2002-ci il 8 iyul tarixli 104 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasında dövlət baytarlıq nəzarəti funksiyasını yerinə 
yetirən şəxslər üçün xüsusi geyim formasının, fərqləndirici 
nişanların təsviri və onların təchizat normasının təsdiq edilməsi 
haqqında” 2003-cü il 13 may tarixli 61 nömrəli, “Dövlət 
baytarlıq orqanlarının möhürləri və onların istifadə edilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 11 yanvar 
tarixli 2 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi barədə

“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-
ci il 23 fevral tarixli 1010-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci 
il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 
aprel tarixli 1921 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. “Bruselyoza və vərəmə yoluxmuş heyvanların məcburi 

kəsilərək zərərsizləşdirilməsi nəticəsində heyvan sahibinə dəyən 
zərərin kompensasiyasının ödənilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci 
il 8 iyul tarixli 104 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 7, maddə 444; 2005, № 6, maddə 
558) ləğv edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasında dövlət baytarlıq nəzarəti 
funksiyasını yerinə yetirən şəxslər üçün xüsusi geyim formasının, 
fərqləndirici nişanların təsviri və onların təchizat normasının təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2003-cü il 13 may tarixli 61 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 5, maddə 247; 2005,  
№ 6, maddə 558; 2009, № 1, maddə 34, № 9, maddə 736; 2015, 
 № 2, maddə 227; 2018, № 4, maddə 827) ləğv edilsin.

3. “Dövlət baytarlıq orqanlarının möhürləri və onların istifadə 
edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
 Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 11 yanvar tarixli 
2 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
 Toplusu, 2007, № 1, maddə 46; 2014, № 7, maddə 939) ləğv edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 521           Bakı şəhəri, 1 dekabr 2018-ci il
“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüqu-
qi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər 
göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-
ci il 23 fevral tarixli 1010-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci 
il 22 noyabr tarixli 316 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 16 
aprel tarixli 1921 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 
noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2011, № 11, maddə 1072, № 12, maddə 1247; 
2012, № 1, maddə 40, № 3, maddə 256, № 10, maddə 1016, № 11, 
maddə 1207; 2013, № 6, maddələr 745, 757, № 7, maddə 868, № 8, 
maddələr 1005, 1018, № 11, maddə 1466, № 12, maddə 1639; 2014, 

№ 1, maddə 69, № 2, maddələr 191, 201, 207, № 3, maddələr 307, 
317, № 4, maddə 449, № 5, maddə 560, № 6, maddələr 733, 747,  
№ 7, maddələr 920, 953, № 10, maddələr 1287, 1319, № 11, 
maddələr 1505, 1506, № 12, maddə 1656; 2015, № 1, maddə 71, 
№ 4, maddə 465, № 5, maddə 609, № 6, maddə 790, № 7, maddə 
893, № 11, maddələr 1415, 1421, № 12, maddə 1573; 2016, № 2 
(II kitab), maddələr 367, 384, № 4, maddələr 774, 830, № 5, maddə 
955, № 7, maddələr 1340, 1355, 1358, № 8, maddələr 1446, 1448, 
№ 9, maddə 1578, № 11, maddə 1928, № 12, maddələr 2219, 2233; 
2017, № 2, maddə 277, № 4, maddə 624, № 5, maddələr 972, 986, 
№ 6, maddə 1247, № 7, maddələr 1479, 1484, № 9, maddələr 1720, 
1725, 1754, № 10, maddələr 1898, 1926, 1930, № 11, maddələr 
2162, 2180; 2018, № 3, maddə 620, № 4, maddə 835, № 5, maddə 
1139, № 7 (I kitab), maddə 1638, № 8, maddə 1806; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 15 oktyabr tarixli 
447 nömrəli və 24 oktyabr tarixli 463 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 
edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 
10.7-ci və 10.8-ci bəndləri ləğv edilsin.
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İsa HƏBİBBƏYLİ: “Yallı” rəqsi bəşər mədəni 
irsində azərbaycançılığın daha bir möhürüdür

 � UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin 
qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 
bugünlərdə Mavrikidə keçirilən 13-cü sessiyasında 
“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup 
rəqsləri”nin bu qurumun Təcili Qorunma Siyahısına 
daxil edilməsini Azərbaycanın milli ənənələri və 
bayramlarının dünyada tanıdılması və bəşəri xəzinədə 
yer alması istiqamətində ölkəmizin növbəti uğuru kimi 
dəyərləndirən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli bildirmişdir:

– Birinci vitse-prezident, 
Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbəri Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsü və dəstəyi ilə 
xalqımızın maddi və mənəvi 
sərvətlərinin beynəlxalq miqyas-
da tanıdılması və qorunmasının 
təmin edilməsi üçün UNESCO-
nun bəşəri irs siyahısına 
daxil edilməsi baxımından 
Azərbaycan Respublikası son 
illərdə böyük uğurlar qazan-
mışdır. Novruz bayramının, 
aşıq və muğam ifaçılığının, 
misgərlik sənətimizin, milli 
mətbəx nemətlərindən dolma-

nın və lavaşın UNESCO-nun 
siyahılarına daxil edilməsinə 
və beynəlxalq təşkilat 
səviyyəsində qorunmasına nail 
olmaq ölkəmizin mədəniyyət 
sahəsində beynəlxalq uğurları 
sayılmağa layiq hadisələrdir. Bu, 
həm də Azərbaycanın mədəni 
sərvətlərinə sahib çıxmaq 
istəyən Ermənistanın qarşısı-
na möhkəm sipər çəkilməsi 
deməkdir.

Çoxminillik qədim tarixi 
və böyük ənənəsi olan “Yallı 
(Köçəri, Tənzərə) Naxçıva-
nın ənənəvi qrup rəqsləri”nin 

UNESCO-nun Təcili Qorun-
ma Siyahısında yer alması 
Azərbaycanın bu tarixi və 
ənənəvi mədəni sərvətinin 
dünyada daha geniş tanıdılma-
sına da öz töhfəsini verəcəkdir. 
Eyni zamanda, Naxçıvan-Şərur 
yallılarının tədqiqi, unudulmuş 
nümunələrinin üzə çıxarılma-
sı, bərpa edilməsi və təbliğ 
olunması istiqamətində də yeni 
mərhələ açılır. Bütövlükdə, bu 

mühüm addım “Şərur” Xalq 
Yallı Ansamblının odisseyasına 
yeni və parlaq səhifələr əlavə 
edəcəkdir. 

Dərin milli tarixi köklərə 
malik “Yallı” rəqs qrupunun 
daha geniş beynəlxalq miqyasa 
çıxarılması azərbaycançılıq 
ideologiyasının təbliği baxı-
mından da əhəmiyyətlidir. Artıq 
“Yallı” da bəşər mədəni irsində 
azərbaycançılıq möhürlərindən 
biridir. “Yallı” rəqsinin 
UNESCO kimi dünyada ən 
böyük mədəniyyət təşkilatının 
Təcili Qorunma Siyahısı-
na daxil edilməsi müstəqil 
Azərbaycan diplomatiyasının 
və mədəniyyətinin mühüm 
nailiyyətidir. Bu istiqamətdə 
Heydər Əliyev Fondunun 
himayəsi ilə Mədəniyyət və Xa-
rici İşlər nazirliklərinin apardığı 
məqsədyönlü iş yüksək qiymətə 
layiqdir.

Hazırladı:  
Tahir AYDINOĞLU, 

 “Xalq qəzeti”

Bilik evləri Qarabağ müharibəsi əlilləri və 
veteranları ilə görüşlər keçirib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Bilik Fondunun “İl boyu bilik” proqramı üzrə 
“Vətənin pərvəri ol!” layihəsi çərçivəsində Bilik evləri 3 
dekabr – Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə tədbirlər 
təşkil edib. 

Qarabağ Regional Bilik evi 
və Tərtər Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyinin birgə hazırladıqla-
rı tədbir Qarabağ müharibəsi 
əlilləri və veteranlarının iştirakı 
ilə muzeydə baş tutub. Görüş iş-
tirakçıların dövlət himnini birgə 
ifa etməsi ilə başlayıb. Qarabağ 
müharibəsi şəhidlərinin ruhu bir 

dəqiqəlik sükutla yad edilib. 
Bilik evinin müdiri Gülarə 

Əkbərova “Vətən sizə oğul de-
yir” mövzusunda çıxış edərək, 
sağlamlığını torpaqlarımızın 
bütövlüyü uğrunda qurban 
vermiş hər bir vətəndaşın 
dövlət tərəfindən xüsusi qayğı 
ilə əhatələndiyini diqqətə 

çatdırıb, belə görüşlərin gənc 
nəslin formalaşmasında böyük 
təsir gücünə malik olduğunu 
bildirib. 

Muzeyin direktoru Aybəniz 
Şahbazi çıxışında bildirib ki, bu 
gün ölkəmizdə müşahidə edilən 
sürətli inkişaf sağlamlığını 
cəbhədə itirmiş hər bir döyüş-
çünün canı, qanı bahasına başa 
gəlib.

Tərtər batalyonunun keçmiş 
qərargah rəisi, hazırda istefada 
olan mayor Pənah Məmmədov 
gənclərə vətənpərvərlik ruhunun 
aşılanmasının vacibliyindən 

danışıb, belə görüşlərin davamlı 
olmasını arzulayıb. 

Qarabağ müharibəsi ve-
teranları Fəqan Qurbanov və 
Eldəniz İbadov iştirakçılarla 
döyüş xatirələrini bölüşüblər. 
Tədbirin sonunda məktəblilərin 
ifasında vətənpərvərlik mövzu-
sunda şeir və mahnılar təqdim 
edilib. 

Növbəti tədbir Qax Bilik evi 
və mərkəzi Kitabxanasının birgə 
təşkilatçılığı gerçəkləşib. Bilik 
evində keçirilən tədbiri kitabxa-
nanın müdiri Güllü Əhmədova 
açıb. Belə bir günün təsis 
edilməsində başlıca məqsədin 
cəmiyyətdə, xüsusilə, gənclərdə 
əlilliyi olan insanlara diqqət 
və qayğı ilə yanaşmağı forma-
laşdırmaqdan ibarət olduğunu 
deyib. 

Bilik evinin müdiri Rövşən 
Hədisov isə “Azərbaycanda 
əlillərə dövlət qayğısı” mövzu-
sunda çıxış edərək, ölkəmizdə 
əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası 
üçün gerçəkləşən layihələr 
barədə danışıb. 

Sonda hər iki tədbirin 
qonaqları və iştirakçıları mövzu 
ətrafında müzakirə aparıblar. 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 515          Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il
“Həbs yerlərinin daxili intizam Qaydalarının təsdiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü 
il 26 fevral tarixli 63 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında

“Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
icrasının təmin edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2013-cü il 10 dekabr tarixli 45 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 4 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

“Həbs yerlərinin daxili intizam Qaydalarının təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 
26 fevral tarixli 63 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 8, maddə 1001, № 10, maddə 

1295; 2016, № 2 (II kitab), maddə 355, № 9, maddə 1585) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 

1. Aşağıdakı məzmunda 2-1-ci hissə əlavə edilsin:
“2-1. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası 

 Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüqu-
qi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.”.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Müvəqqəti saxlama yerlərinin 
daxili intizam Qaydaları”nın 1.7-ci bəndinə “Daxili İşlər Nazirliyi” 
sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi” 
sözləri əlavə edilsin.
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4 dekabr 2018-ci il, çərşənbə axşamı6


