
31 dekabr 2020-ci il, cümə axşamı6
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 514         Bakı şəhəri, 29 dekabr 2020-ci il

“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə 
Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində 
ümumi istifadədə olan respublika 
və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolla-
rının saxlanması və istismarı üçün 
xərclənməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 
25 yanvar tarixli 1.13 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq və 
Azərbaycan Respublikasında avtomobil 
yolları şəbəkəsinin səmərəli istismarını 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
 Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara 
alır:

“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə 
Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində 
ümumi istifadədə olan respublika və 
yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının 
saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2007-ci il 25 yanvar tarixli 13 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 1, maddə 
57; 2008, № 2, maddə 125; 2013, № 8, 
maddə 1024; 2016, № 10, maddə 1724, 
№ 11, maddə 1972; 2017, № 6, maddə 
1238, № 11, maddə 2140; 2018, № 1, 
maddə 139; 2020, № 6, maddə 795) aşa-
ğıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Adında və 1-ci hissəsində “istismarı” 
sözü “təmiri” sözü ilə əvəz edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Avto-

mobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun 
vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə 
olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomo-
bil yollarının saxlanması və istismarı üçün 
xərclənməsi Qaydaları” üzrə:

2.1. adında, 3.1-ci bəndində, 3.1.1-
ci, 3.1.2-ci və 3.1.3-cü yarımbəndlərində 
ismin müvafiq hallarında “istismarı” sözü 
ismin müvafiq hallarında “təmiri” sözü ilə 
əvəz edilsin;

2.2. 1.2-ci bənddə “səmərəli istismarını 
və qənaətbəxş vəziyyətdə saxlanılmasını” 
sözləri “səmərəli istismarı üçün onların 
saxlanılmasını və təmirini” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 515         Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il

“Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat 
vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi 
 haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu 
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
 Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 
iyul tarixli 120 nömrəli Qərarına (Azərbaycan Respublikasının 
Qanun-vericilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 747; 2012, № 8, 
maddələr 827, 830; 2013, № 3, maddə 347, № 7, maddə 886, 
№ 8, maddə 1017, № 10, maddə 1218; 2014, № 1, maddələr 
51, 69, № 2, maddə 201, № 4, maddə 441, № 5, maddələr 572, 
594, № 6, maddə 747, № 8, maddə 1015, № 12, maddələr 1658, 
1666; 2015, № 2, maddə 227, № 11, maddə 1417; 2016, № 3, 
maddə 609, № 4, maddə 831, № 5, maddə 955, № 7, maddə 
1353, № 8, maddə 1437, № 9, maddələr 1585, 1589, № 12, 
maddə 2241; 2017, № 5, maddə 966, № 10, maddələr 1890, 
1919, № 11, maddə 2168, № 12 (II kitab), maddələr 2476, 2487, 
2507; 2018, № 3, maddələr 588, 632, № 6, maddə 1374, № 7 (II 
kitab), maddə 1668, № 8, maddə 1807, № 9, maddə 1906, № 10, 
maddələr 2142, 2172, № 11, maddə 2426; 2019, № 3, maddələr 
529, 563; 2020, № 2, maddə 204, № 4, maddə 500, № 5, maddə 

652, № 8, maddə 1123, № 9, maddə 1217; Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 1 oktyabr tarixli 369 nömrəli, 
22 oktyabr tarixli 408 nömrəli və 27 noyabr tarixli 462 nömrəli 
qərarları) 2 nömrəli əlavə – “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi 
icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi 
qurumlar, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq 
mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri 
istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli 
bölmələri, onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, 
dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün 
xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)”nin cədvəlində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 15-ci hissənin “cəmi” və “aparat üzrə” sütunlarında “5” 
rəqəmi “7” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

2. Aşağıdakı məzmunda 15-1-ci hissə əlavə edilsin:

15-1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsi yanında Bakı Şəhər 
Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi
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Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 518         Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il

“Dövlət tərəfindən mühafizə edilməli olan mədəniyyət və 
arxeologiya abidələri siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1968-ci il 2 aprel tarixli 
140 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət 
mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu 
maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
 Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1968-ci il 2 aprel 
tarixli 140 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə – 
“Azərbaycan SSR-nin dövlət mühafizəsində olan memarlıq 
abidələrinin Siyahısı”nın 569-cu bəndində “Madaqiz kəndi” sözləri 
“Suqovuşan kəndi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 
avqust tarixli 132 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 8, maddə 555; 2005, № 11, 
maddə 1065; 2006, № 12, maddə 1161; 2007, № 7, maddələr 
737, 738; 2008, № 1, maddə 36, № 2, maddə 104, № 6, 
maddələr 582, 584, 586, № 7, maddələr 680, 681, 682; 2009,  
№ 7, maddə 609, № 10, maddə 848; 2010, № 6, maddə 566,  

№ 7, maddə 704, № 8, maddə 760; 2012, № 3, maddə 264,  
№ 6, maddə 636; 2013, № 3, maddə 338, № 4, maddə 440,  
№ 6, maddə 727, № 10, maddələr 1201, 1213; 2014, № 1, 
maddə 57, № 5, maddə 586, № 7, maddə 911; 2015, № 4, 
maddələr 460, 480, № 7, maddələr 887, 900, № 10, maddə 
1216; 2016, № 5, maddə 956; 2018, № 5, maddə 1123, № 10, 
maddə 2144; 2019, № 6, maddə 1151, № 8, maddə 1449; 2020, 
№ 5, maddə 637, № 6, maddə 808, № 8, maddə 1135, № 9, 
maddə 1201; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2020-ci il 30 noyabr tarixli 474 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
3 nömrəli əlavə - “Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin Siyahısı”nın “Memarlıq abidələri” bölməsində aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. “Ağdam rayonu” hissəsindən 4034*-cü, 4035-ci bəndlər 
və “Kəlbəcər rayonu” hissəsindən 4488-ci bənd çıxarılsın;

2.2. “Tərtər rayonu” hissəsinə aşağıdakı məzmunda 5177-1, 
5177-2, 5177-3-cü bəndlər əlavə edilsin:

5177-1.* Körpü Suqovuşan kəndi
5177-2. Yegiş Arakel Məbədi XII əsr Suqovuşan kəndi
5177-3. Kilsə 1898 Suqovuşan kəndi”.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 520         Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il

“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və 
peşə xəstəlikləri nəticəsində əlilliyi 
olan şəxslər üçün onların yaşadığı 
fərdi evlərin uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı xərclərin minimum məbləği”nin 
təsdiq edilməsi barədə

“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-

nin 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli 
Fərmanının 1.1.13-cü yarımbəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

1. “İstehsalatda bədbəxt hadisələr 
və peşə xəstəlikləri nəticə-sində əlilliyi 
olan şəxslər üçün onların yaşadığı 
fərdi evlərin uyğunlaşdırılması ilə bağlı 
xərclərin minimum məbləği” təsdiq edil-
sin (əlavə olunur).

 2. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 
24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı 
ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
hazırlan-ması və qəbul edilməsi qay-
dası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci 
bəndinə uyğun edilə bilər. 

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 516         Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il

“Xüsusi müsadirə edilmiş əmlakın 
dövlət nəfinə verilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi və Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 18 
aprel tarixli 69 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Müsadirə edilmiş, sahibsiz 
qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında 
dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və 
dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, 
saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə 
Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi 
haqqında

“Azərbaycan Respublikasının 
Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 2018-ci il 12 oktyabr tarixli 
1271-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Azərbaycan Respublikasının Cəzaların 
İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı 
hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikasının Cəza-ların 
İcrası Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2000-ci il 25 avqust tarixli 388 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 17 oktyabr tarixli 303 
nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin və 

“Azərbaycan Respublikasının Cinayət Pro-
sessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respub-likasının 
2020-ci il 25 iyun tarixli 140-VIQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəllə-
sinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi 
və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
məsələləri haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun və həmin Qanunla 
təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası 
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust 
tarixli 387 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2020-ci il 10 
iyul tarixli 1103 nömrəli Fərmanının 2-ci 
hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

1. “Xüsusi müsadirə edilmiş əmlakın 
dövlət nəfinə verilməsi Qaydası” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 18 aprel tarixli 69 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 4 
(II kitab), maddə 211; 2003, № 6, maddə 
342; 2004, № 4, maddə 286; 2005, № 11,  
maddə 1076; 2006, № 5, maddə 463; 
2009, № 4, maddə 282, № 10, maddə 

846; 2010, № 11, maddə 1040; 2016, 
№ 6, maddə 1198, № 9, maddə 1585; 
2019, № 12, maddə 2064) ilə təsdiq 
edilmiş “Müsadirə edilmiş, sahibsiz qal-
mış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət 
mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin 
uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, 
istifadəsi və satışı barədə Əsasnamə”də 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1.2.3-cü yarımbəndin sonunda 
nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 
edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.2.4-cü 
yarımbənd əlavə edilsin:

“1.2.4. Xüsusi müsadirə növündə 
cinayət-hüquqi tədbirinin tətbiq edilməsi 
barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə min-
miş yekun qərarına əsasən dövlət nəfinə 
verilən əmlaka;”.

2.2. 2.1-ci bəndin ikinci abzasından “, 
hökm və ya” və hər iki halda “hökmün və 
ya” sözləri çıxarılsın.

2.3. 3.1.5-3.4-cü yarımbəndin sonun-
da nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi 
ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 
 3.1.5-3.5-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.5-3.5. Azərbaycan Respublikası-
nın Baş Prokurorluğu.”. 

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Moskvada Azərbaycan və Ermənistan təhlükəsizlik 
xidmətləri rəhbərlərinin görüşü keçirilib

 � Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin (DTX) rəisi general-
polkovnik Əli Nağıyev Rusiya 
Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin 
(FTX) direktoru ordu generalı 
Aleksandr Bortnikovun dəvəti ilə 
Rusiya Federasiyasında rəsmi 
səfərdə olub.

AZƏRTAC Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin saytına istinadla xəbər 
verir ki, səfər çərçivəsində Rusiya 
 FTX-nin direktoru Aleksandr Bortniko-
vun vasitəçiliyi ilə general-polkovnik Əli 
Nağıyev ilə Ermənistan Respublikası 
Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru 
Armen Abazyan arasında görüş keçirilib.

Görüşdə Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti və Ermənistan 
Respublikasının baş nazirinin imza-
ladıqları 2020-ci il 10 noyabr tarixli 
üçtərəfli Bəyanatdan və beynəlxalq 
humanitar hüquq normalarından irəli 
gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin 
hazırkı vəziyyəti, sərhəd təhlükəsizliyi, 
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 

terrorçuluqla mübarizə,  Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş 
və girov götürülmüş şəxslərin taleyinin 
aydınlaşdırılması, meyitlərin basdırıldığı 
yerlərin müəyyənləşdirilməsi və əsirlərin 
dəyişdirilməsi, həmçinin təhlükəsizlik 
sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran 

digər məsələlər ətrafında müzakirələr 
aparılıb.

Eyni zamanda, zərurət yaranacağı 
təqdirdə məlumat mübadiləsi üçün mü-
vafiq əlaqə kanalının təşkilinin vacibliyi 
də qeyd edilib.

Dövlət Statistika Komitəsində Vətən müharibəsində 
iştirak edən əməkdaşlarla görüş keçirilib

Tədbiri Dövlət Statistika Komitəsinin 
sədri Tahir Budaqov açaraq qonaqları 
31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə 
təbrik edib. O, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab İlham 

Əliyevin qətiyyəti, müzəffər Azərbaycan 
 Ordusunun rəşadəti nəticəsində ərazi 
bötüvlüyümüzün bərpa olunduğunu, 
Azərbaycanın Vətən müharibəsində 
böyük zəfər qazandığını diqqətə 
çatdırıb. Bildirib ki, 44 günlük haqq 
mübarizəsində tarix yazan  şanlı 

 ordumuz, qəhrəman əsgər və 
zabitlərimiz güclü dövlət və güclü ordu 
strategiyasını, milli birlik, həmrəylik və 
güclü iradə vəhdətini bütün dünyaya 
nümayiş etdirib.

Çıxış edən Vətən müharibəsi işti-
rakçıları döyüş yolundan bəhs ediblər, 
qələbə sevincini bölüşüblər. 

Sonda Vətən müharibəsində işti-
rak edən Dövlət Statistika Komitəsinin 
əməkdaşlarına bayram hədiyyələri, 
həmçinin dövlət qulluğunda səmərəli 
fəaliyyətinə görə təltif edilənlərə “Dövlət 
qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı 
təqdim olunub.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsinin kollektivi  
“YAŞAT” Fonduna ianə edib

Respublika Dövlət Statistika 
Komitəsinin əməkdaşları ölkə Pre-
zidentinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli 

Fərmanı ilə  yaradılmış Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyünün 
müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların 

və şəhid ailələrinin təminatına dəstək 
fonduna (“YAŞAT” Fondu) könüllü 
olaraq aylıq vəzifə maaşı həcmində pul 
vəsaiti köçürüblər. 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 517         Bakı şəhəri, 30 dekabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Məhkumların yemək və 
maddi-məişət normalarının təsdiq 
edilməsi barədə” 2001-ci il 25  sentyabr 
tarixli 154 nömrəli, “İşçilərə həftə 
ərzində 36 saatdan çox olmayan, qısal-
dılmış iş vaxtı müəyyən edilən əmək 
şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji və habelə 
insanın sağlamlığı üçün zərərli olan 
digər ağır istehsalat amilləri mövcud 
olan əmək şəraitli istehsalatların, 
peşə və vəzifələrin Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi barədə” 2004-cü il 6 noyabr 
tarixli 175 nömrəli və “Uşaq hüquqları-
nın həyata keçirilməsinə dair elektron 
məlumat bankının təşkili və aparılması 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi.barədə” 
2013-cü il 15 yanvar tarixli 5 nömrəli 
qərarlarında dəyişiklik edilməsi 
 haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci 
abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 25 sentyabr tarixli 
154 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2001,  
№ 9, maddə 634; 2006, № 5, maddə 460; 
2008, № 2, maddə 130; 2011, № 10,  
maddə 973; 2013, № 10, maddə 1210; 
2018, № 4, maddə 804; 2019, № 3, 
maddə 513) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli 
əlavəyə - “Cəzaçəkmə müəssisələrində 
saxlanılan məhkumların gündəlik ərzaq 
normaları”nın “Qeyd”inin 2-ci hissəsinə 

“əlilliyi olan” sözlərindən sonra “, sağ-
lamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək” 
sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 175 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 11,  
maddə 963; 2008, № 2, maddə 130; 
2010, № 8, maddə 763) ilə təsdiq edilmiş 
“İşçilərə həftə ərzində 36 saatdan çox 
olmayan, qısaldılmış iş vaxtı müəyyən 
edilən əmək şəraiti fiziki, kimyəvi, bioloji 
və habelə insanın sağlamlığı üçün zərərli 
olan digər ağır istehsalat amilləri mövcud 
olan əmək şəraitli istehsalatların, peşə 
və vəzifələrin Siyahısı”nın “İstehsalatla-
rın, peşə və vəzifələrin adı” sütununun 
“XXXII. SƏHİYYƏ” bölməsində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. “İnsanın yoluxucu, immunça-
tışmazlığı sindromu xəstəliyi (QİÇS) və 
ya insanın immunçatışmazlığı virusu 
(İİV), göbələkli və vərəmli (vərəmə qarşı) 
xəstəlikləri üzrə müalicəvi-profilaktiki 
müəssisələr, idarələr, şöbələr, palatalar, 
kabinetlər; sanatoriya tipli məktəblər və 
internat məktəbləri, uşaq evləri, uşaq 
bağçaları (qrupları), körpələr evi-bağçalar 
(qruplar), vərəm və xroniki dizenteriya 
xəstəliyi olan uşaqlar üçün uşaq evləri 
(qrupları); vərəm xəstəliyi olan xəstələr 
üçün əlillər (sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar) evi (şöbələri); vərəm xəstəliyi 
olan əlillər (sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar) üçün tədris müəssisələri” 
hissəsinin adında “xəstələr üçün əlillər 
(sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar) evi” 

sözləri “əlilliyi olan şəxslər üçün sosial 
xidmət müəssisələri” sözləri ilə və “əlillər 
(sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar)” 
sözləri “əlilliyi olan şəxslər” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2. 46-cı bənddə “əlillər (sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlar) evinin” sözləri 
“əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 66-cı bənddə “əlillər (sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlar) evlərində” 
sözləri “əlilliyi olan şəxslər üçün sosial 
xidmət müəssisələrində” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.4. 70-ci bənddə “qocalar və əlillər 
(sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-
lar) üçün evlərin” sözləri “ahıllar və 
əlilliyi olan şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2013-cü il 15 yanvar tarixli 
5 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, 
№ 1, maddə 66; 2016, № 7, maddə 
1343; 2019, № 12, maddə 2049) ilə 
təsdiq edilmiş “Uşaq hüquqlarının həyata 
keçirilməsinə dair elektron məlumat 
bankının təşkili və aparılması Qaydası”nın 
 1.9-cu bəndinin ikinci cümləsində 
“məhdud olan” sözləri “məhdud 18 
yaşınadək” sözləri ilə əvəz 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.

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

Dünən Dövlət Statistika Komitəsinin 
Vətən müharibəsində iştirak edən 
əməkdaşları ilə görüş keçirilib. Öncə Vətən 
müharibəsində, eyni zamanda ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün təmin  olunmasında 
şəhid olmuş oğul və qızlarımızın əziz 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
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