
21 avqust 2019-cu il, çərşənbə2
“Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 
1617-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

(əvvəli 1-ci səhifədə)

4. Fondda təsisçinin səlahiyyətlərinin 
həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə 
edilsin:

4.1. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə:

4.1.1. Fondun nizamnamə kapitalının miq-
darının müəyyən edilməsi;

4.1.2. Fondun yenidən təşkili barədə 
qərarın qəbul edilməsi və Fondun ləğvi 
məsələsinin həlli;

4.2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə:

4.2.1. Fondun nizamnaməsinin təsdiqi;
4.3. Fondun Himayəçilik Şurasına:
4.3.1. bu Fərmanın 4.1-ci və 4.2-ci 

bəndləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan Res-
publikasının Mülki Məcəlləsi ilə hüquqi şəxsin 
təsisçisinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər 
məsələlərin həlli.

5. Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi:

5.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə birlikdə:

5.1.1. bu Fərmanın 2.1.6-cı 
yarımbəndində qeyd olunan məsələ ilə 
bağlı təkliflərini bir ay müddətində hazırla-
yıb Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim etsin;

5.1.2. bu Fərmanın 2.3.2-ci, 2.3.4-cü 
və 2.3.5-ci yarımbəndlərində qeyd olunan 
məsələlərlə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;

5.2. bu Fərmanın 2.3.3-cü yarımbəndində 
qeyd olunan məsələ ilə bağlı təkliflərini iki ay 
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;

5.3. bu Fərmanın 2.4-cü bəndində qeyd 
olunan məsələ ilə bağlı təkliflərini “Büdcə 
sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq 
aidiyyəti üzrə təqdim etsin;

5.4. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunundan və bu 
Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

6. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatası:

6.1. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 10.2-ci maddəsinin 
birinci cümləsində nəzərdə tutulan tələbləri 
Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla üç ay 
müddətində müəyyən etsin;

6.2. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunundan və bu 
Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin. 

7. “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı:

7.1. qəbul ediləcək Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin aktları, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi 
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktları həmin Qanunun qüvvəyə mindiyi 
tarixdən tez qüvvəyə minməsin;

7.2. qanunların və normativ xarakterli akt-
ların layihələri hazırlanarkən həmin Qanunun 
qüvvəyəminmə tarixi nəzərə alınsın.

8. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
nın normativ hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların “Aqrar sığorta haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat 
versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 avqust 2019-cu il

Daxili işlər naziri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin 
Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının 
daxili işlər naziri, general-polkovnik Vilayət 
Eyvazov avqustun 20-də Beynəlxalq Qırmızı 
Xaç Komitəsinin (BQXK) Azərbaycan 
nümayəndəliyinin rəhbəri xanım Elena Aymone 
Sessera ilə görüşüb. 

Daxili İşlər Nazirliyinin 
(DİN) mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, görüşdə gene-
ral-polkovnik Vilayət Eyva-
zov daxili işlər orqanları ilə 
BQXK arasında əməkdaşlığın 
razılaşdırılmış Tədbirlər Planı 
və Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2000-ci 
il 2 iyun tarixli Sərəncamı 
ilə təsdiq olunmuş sazişə 
əsaslandığını xatırladaraq 
mövcud əlaqələrin inkişa-
fını yüksək qiymətləndirib. 
Nazir qeyd edib ki, insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıq-
larının müdafiəsi, qanunçulu-
ğun möhkəmləndirilməsi, ona 
riayət olunması ölkəmizdə və 
o cümlədən DİN-də aparılan 
davamlı islahatların prioritet 
istiqamətlərindən olmaqla, 
bu sahədə bir sıra əməli 

tədbirlər həyata keçirilib. 
Belə ki, qəbul olunmuş 
yeni normativ sənədlərdə 
saxlanılan şəxslərin hüquq-
larının müdafiəsi, hüquqi 
yardımdan istifadə edilməsi, 
şikayət və təkliflərin yuxarı 
instansiyalara verilməsi, 
habelə hüquq-müdafiə 
təşkilatlarının nümayəndələri 
və müstəqil ekspertlərlə 
maneəsiz görüşmək qay-
daları və imkanları əksini 
tapıb. Eyni zamanda, sax-
lama yerlərinin fəaliyyətinin 
beynəlxalq normalara uyğun 
təkmilləşdirilməsi, saxlanı-
lan şəxslərin hüquqlarının 
qorunması, onların saxlanma 
şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində konkret 
tədbirlər həyata keçirilib. 
DİN-in orqan və hissələrində 

fəaliyyət göstərən müvəqqəti 
saxlama təcridxanalarının 
demək olar ki, hamısında 
mövcud təlimatın tələblərinə 
və müasir standartlara uyğun 
əsaslı təmir işləri aparılmış, 
hamısı videonəzarət və 
təhlükəsizlik avadanlığı ilə 
təmin olunub.

General-polkovnik 
Vilayət Eyvazov deyib ki, 
BQXK-nın ölkəmizdəki 
nümayəndəliyinin xətti ilə 
2003-cü ildən etibarən 
polis əməkdaşları və Daxili 

Qoşunların hərbi qulluqçuları 
üçün müxtəlif mövzularda 
seminar və təlimlər keçiri-
lib. Bu təlimlərdə 700-dən 
artıq əməkdaş iştirak edib. 
Korrupsiya hüquqpozma-
larına şərait yaradan halla-
rın aradan qaldırılması, o 
cümlədən məmur-vətəndaş 
münasibətlərinin minimuma 
endirilməsi məqsədilə DİN 
tərəfindən vətəndaşlara 
28 istiqamət üzrə elektron 
xidmət göstərilir.

Ətraflı məlumata 

görə nazir V.Eyvazova 
minnətdarlığını bildirən xanım 
Elena Aymone Sessera 
rəhbərlik etdiyi qurumun 
azadlıqdan məhrumetmə 
yerlərində apardığı işlər, 
keçirilən təlim kursları, eləcə 
də ölkəmizdə görəcəyi 
işlər barədə məlumat ve-
rib. O, Daxili İşlər Nazirliyi 
ilə əməkdaşlığın daha da 
genişlənməsində maraqlı 
olduqlarını qeyd edib. 

AZƏRTAC

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyeva fondun layihələri çərçivəsində 

Bakının bir sıra tibb müəssisələrində olub
 � Heydər Əliyev Fondunun vitse-

prezidenti Leyla Əliyeva avqustun 20-də 
fondun layihələri çərçivəsində  paytaxtdakı 
Talassemiya Mərkəzində, 1 saylı Şəhər Kliniki 
Xəstəxanasında, Milli Onkologiya Mərkəzinin 
Uşaq Klinikasında müalicə olunan uşaqlarla və 
onların valideynləri ilə görüşüb.

Heydər Əliyev Fondu 
ötən müddət ərzində səhiyyə 
və sosial sahələrdə bir sıra 
layihələr həyata keçirib. Bu 
layihələr sırasında “Talasse-
miyasız həyat naminə”, ürək 
qüsurlu uşaqlar, xüsusi qay-
ğıya ehtiyacı olan şəxslərə 
dəstək və digər səhiyyə və 
sosial proqramlarını qeyd 
etmək olar. 

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
“Talassemiyasız həyat naminə” 

-

-

edilməsidir. 

Daha sonra 1 saylı Şəhər 
Kliniki Xəstəxanasında 
müxtəlif şöbələrdə müalicə 
alan uşaqlara baş çəkildi, 
balacaların tezliklə sa-
ğalması arzuları ifadə 
olundu. Qeyd edildi ki, 
hazırda xəstəxananın uşaq-
cərrahiyyə korpusunda 40-a 
yaxın uşaq müalicə alır. 

Tibb müəssisələrində 
müalicə olunan uşaqlarla 
növbəti görüş Milli Onko-

logiya Mərkəzinin Uşaq 
Klinikasında baş tutdu. 
Uşaqların müalicəsinin gedişi 
ilə maraqlanan Leyla Əliyeva 
fondun səhiyyə və sosial 
sahələrlə bağlı məsələləri 
daim diqqətdə saxladığını 
bildirdi.

 Balacalara, həmçinin 
müxtəlif hədiyyələr təqdim 
edildi.

AZƏRTAC

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 362                                                  Bakı şəhəri, 19 avqust 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikası Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturuna 
daxil olmayan tabeliyindəki qurumların 
Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin   2018-ci il 19 dekabr tarixli 548 nömrəli 
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturu-
nun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 16 
yanvar tarixli 476 nömrəli Fərmanının 
9.4.1-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 548 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 (II 
kitab), maddə 2744; Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 3 may 
tarixli 209 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturuna daxil 
olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın 
“1. Büdcədən maliyyələşdirilən qurumlar” 
hissəsinə aşağıdakı məzmunda 1.49-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“1.49-1. Qarabağ Regional Meşə 
Təsərrüfatı Mərkəzi;”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 363                                                  Bakı şəhəri, 20 avqust 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasında ixrac-
idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsum-
larının dərəcələri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci 
il 22 aprel tarixli 91 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

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

“Azərbaycan Respublikasında ixrac-id-
xal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının 
dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel 
tarixli 91 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1998, № 4, maddə 299, № 8, maddə 550, 
№ 10, maddə 639; 1999, № 2, maddə 150; 
2000, № 5, maddə 374, № 7, maddə 559,  
№ 8 (III kitab), maddə 643, № 9, maddələr 
690, 699, 700, № 10, maddə 770; 2001, 

№ 3, maddə 217, № 4, maddə 289, № 8, 
maddə 561; 2002, № 4 (II kitab), maddələr 
209, 212; 2005, № 1, maddə 56; 2006, № 2, 
maddə 180, № 4, maddə 367, № 7, maddə 
652; 2008, № 7, maddələr 672, 687; 2009, 
№ 9, maddələr 742, 744, № 12, maddələr 
1061, 1071; 2010, № 7, maddə 706, № 12, 
maddə 1114; 2011, № 1, maddə 68, № 8, 
maddə 774; 2012, № 1, maddə 39, № 7, 
maddə 779, № 10, maddə 1020; 2013, № 11, 
maddə 1458; 2014, № 4, maddə 456; 2015, 
№ 7, maddə 895; 2016, № 4, maddə 801,  
№ 8, maddələr 1432, 1460, № 12, maddə 
2213; 2017, № 2, maddə 312, № 6, maddə 
1242, № 8, maddə 1625; 2018, № 4, maddə 
826; 2019, № 1, maddə 154, № 5, maddə 
947) “4.5.” rəqəmləri “4.5-1” rəqəmləri ilə 
əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Müdafiə naziri Türkiyə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 
xilasetmə qrupunun üzvləri ilə görüşüb
 � Avqustun 20-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri, 

general-polkovnik Zakir Həsənov Hərbi Hava Qüvvələrinin qəzaya uğramış 
MiQ-29 təyyarəsinin axtarışlarında ölkəmizin müvafiq qurumları ilə birlikdə 
fəal iştirak edən Türkiyə Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xilasetmə 
qrupunun üzvləri ilə görüşüb.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir həlak olan 
pilot polkovnik-leytenant Rəşad Atakişiye-
vin ailəsinə, yaxınlarına və əzizlərinə dərin 
hüznlə başsağlığı verib, qəza baş verdi-
yi andan bu istiqamətdə həyata keçirilən 
tədbirlərin daim ölkə rəhbərinin nəzarətində 
olduğunu xüsusi vurğulayıb.

General-polkovnik Z.Həsənov hadisə baş 
verən ilk gündən ordumuza dəstək göstərən, 

xilasetmə əməliyyatlarında iştirak etmək 
barəsində tərəfimizdən edilən müraciətə 
dərhal cavab verərək mütəxəssislərdən ibarət 
qrupu ölkəmizə göndərən Türkiyə Müdafiə 
Nazirliyinin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.

Sonda türkiyəli mütəxəssislərin 
əzmkarlığını və peşəkarlığını yüksək 
qiymətləndirən müdafiə naziri onlara fəxri 
fərman və qiymətli hədiyyələr təqdim edib.

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti. - 2019.- 21 avqust.- S.2.




