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№ 62           Bakı şəhəri, 22 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Ümumtəhsil internat 
məktəblərinin nümunəvi əsasnaməsinin 
təsdiq edilməsi haqqında” 1994-cü 
il 5 may tarixli 176 nömrəli, “Dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına göstərilən 
narkoloji yardımın minimal standartla-
rının təsdiq edilməsi haqqında” 2002-ci 
il 10 dekabr tarixli 193 nömrəli, “İnsan 
həyatı üçün təhlükə yaradan üsullarla 
narkoloji xəstələrin müalicəsi Qayda-
sının təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 
12 avqust tarixli 130 nömrəli, “Narkoloji 
yardımın həyata keçirilməsi zamanı 
şəxslər üzərində xüsusi müşahidənin 
aparılması Qaydasının təsdiq edilməsi 
haqqında” 2002-ci il 12 avqust tarixli 
131 nömrəli, “Açıq və qapalı tipli xüsusi 
təlim-tərbiyə müəssisələri haqqında 
Nümunəvi Nizamnamə”nin təsdiq 
edilməsi barədə” 2003-cü il 13 may 
tarixli 65 nömrəli, “Yetkinlik yaşına 
çatmayanlar üçün ixtisaslaşdırılmış 
sosial reabilitasiya müəssisələrində 
yetkinlik yaşına çatmayanlara xidmət 
göstərilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2008-ci il 7 mart 
tarixli 66 nömrəli qərarlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının “Uşaq 
hüquqları haqqında”, “Narkoloji xidmət 
və nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti 
haqqında”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların 
baxımsızlığının və hüquq pozuntularının 
profilaktikası haqqında”, “İnsan alverinə 
qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbaycan 
Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” və 
“Təhsil haqqında” qanunlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il 8 oktyabr tarixli 1675-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 14 noyabr tarixli 1562 nömrəli 
Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1994-cü il 5 may tarixli 
176 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Ümumtəhsil internat məktəblərinin 

nümunəvi Əsasnaməsi”nin 53-cü 
hissəsinə “fəaliyyət göstərir” sözlərindən 
sonra “və “Psixoloji yardım haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinə riayət edilməklə, psixoloji yar-
dım həyata keçirilir” sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 10 dekabr tarixli 193 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-li-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 
12, maddə 747) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına göstərilən nar-
koloji yardımın minimal Standartları”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 3-cü hissə aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“3. fiziki vəziyyətin korreksiyası – ümu-
mi möhkəmləndirici, psixotrop maddələrlə 
müalicə;”;

2.2. 4-cü hissənin sonunda nöqtə 
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edil-
sin və aşağıdakı məzmunda 5-ci və 6-cı 
hissələr əlavə edilsin:

“5. psixoloji reabilitasiya və psixoloji 
korreksiya;

6. psixoterapiya.”.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2002-ci il 12 avqust tarixli 130 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-li-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 
8, maddə 541) ilə təsdiq edilmiş “İnsan 
həyatı üçün təhlükə yaradan üsullarla nar-
koloji xəstələrin müalicəsi Qaydası”nın 5-ci 
hissəsinə “psixoloqla” sözündən əvvəl “kli-
nik (tibbi)” sözləri əlavə edilsin və həmin 
hissədə “sosial-psixoloji reabilitasiya və” 
sözləri “psixoloji reabilitasiya və psixoloji 
korreksiya, habelə” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 12 avqust tarixli 131 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-li-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 
8, maddə 542) ilə təsdiq edilmiş “Narko-
loji yardımın həyata keçirilməsi zamanı 
şəxslər üzərində xüsusi müşahidənin 
aparılması Qaydası”nın 2-ci hissəsinin 
yeddinci abzasına “psixoloqla” sözündən 
əvvəl “klinik (tibbi)” sözləri əlavə edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 13 may 
 tarixli 65 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 

 Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2003, № 5, maddə 250; 2005, № 10, 
maddə 988; 2006, № 3, maddə 307; 2007, 
№ 2, maddə 185; 2009, № 10, maddə 
857; 2010, № 3, maddə 264; 2011, № 11, 
maddə 1067; 2012, № 7, maddə 774) ilə 
təsdiq edilmiş “Açıq və qapalı tipli xüsu-
si təlim-tərbiyə müəssisələri haqqında 
Nümunəvi Nizamnamə”də aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

5.1. 1.1-ci bəndin ikinci abzasında 
“psixoloji, tibbi və sosial reabilitasiyasını” 
sözləri “tibbi, sosial reabilitasiyası, habelə 
psixoloji reabilitasiya və psixoloji korreksi-
yasını” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. 2.5-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“2.5. Şagirdlərə “Psixoloji yardım 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 6.5-ci maddəsinə uyğun 
olaraq ödənişsiz psixoloji yardım göstərilir. 
Müəssisənin müəllimləri, tibb işçiləri və 
valideynlər (qanuni nümayəndələr) üçün 
məsləhət-profilaktika işini pedaqoq-psixo-
loqlar həyata keçirirlər.”;

5.3. 3.4-cü bəndin ikinci cümləsində 
“psixoloji, tibbi və sosial reabilitasiyasının” 
sözləri “tibbi, sosial reabilitasiyasının, 
habelə psixoloji reabilitasiya və psixoloji 
korreksiyasının” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 7 mart tarixli 66 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 3, 
maddə 235) ilə təsdiq edilmiş “Yetkinlik 
yaşına çatmayanlar üçün ixtisaslaşdırıl-
mış sosial reabilitasiya müəssisələrində 
yetkinlik yaşına çatmayanlara xidmət 
göstərilməsi Qaydası”nın 1.1-ci bəndində 
və 2.2.10-cu yarımbəndində “sosial, psi-
xoloji və digər köməklik” sözləri “Psixoloji 
yardım haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
qaydada psixoloji yardım, habelə sosial və 
digər köməklik” sözləri ilə əvəz edilsin. 

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri

Romada Leyla Əliyevanın ideya müəllifi olduğu  
“Xocalı. 20 il, 10 hekayə. Bunlar həqiqət  

ola bilərdi...” kitabındakı hekayələr əsasında  
ədəbi-musiqili tamaşa nümayiş etdirilib

Yerli ictimaiyyətin böyük 
marağına səbəb olmuş 
tədbirdə İtaliyanın dövlət 
qurumlarının nümayəndələri, 
parlament üzvləri, İtaliyada 
akkreditə olunmuş diplomatik 
korpusun təmsilçiləri, ölkənin 
mədəniyyət, elm, akademik 
dairələrinin tanınmış şəxsləri, 
jurnalistlər də daxil olmaqla 
250-dən çox tamaşaçı qatılıb.

Qeyd edək ki, tamaşa 
Romada ilk dəfə 2017-ci ildə 
İtaliyada Xocalı soyqırımının 
25-ci ildönümü ilə əlaqədar 
təşkil olunmuş tədbirlər 
çərçivəsində nümayiş etdirilib. 
Həmin vaxt tamaşaçıların 
marağı nəzərə alınaraq 
tamaşa bu il də İtaliyada təşkil 
olunan aidiyyəti tədbirlər 
siyahısına daxil edilib. 

Tamaşa “Bayatı Şiraz” 
muğamının sədaları altında 
Azərbaycanın dilbər 
diyarı olan Qarabağın 
müxtəlif guşələrinin, 
əslən Qarabağdan olan 
Azərbaycanın məşhur 
simalarının, eləcə də 
Qarabağın işğaldan sonrakı 
vəziyyətini nümayiş etdirən 
fotolarının nümayişindən 

ibarət kompozisiya ilə 
başlayıb. Azərbaycanın 
İtaliyadakı səfiri Məmməd 
Əhmədzadə bu musiqinin 
Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı hərbi təcavüzü 
nəticəsində 30 ildən çoxdur ki, 
öz doğma yurd-yuvalarından 
didərgin düşmüş və doğma 
torpaqlarına qayıtmaqdan, 
hətta öz yaxınlarının 
məzarlarını belə ziyarət 
etməkdən məhrum olmuş 1 
milyondan çox azərbaycanlı 
qaçqın və məcbur köçkünün, 
təcavüz nəticəsində 

həyatını itirmiş 10 minlərlə 
azərbaycanlının, Xocalı 
soyqırımının qurbanlarının 
haray səsi olduğunu 
deyib. Xocalı soyqırımını 
Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı hərbi təcavüzünün 
və Azərbaycan xalqına 
qarşı törətdiyi vəhşiliyin 
kulminasiyası adlandıran 
diplomat Xocalıda baş 

verənlər barədə danışıb, bu 
hadisələri  insanlıq əleyhinə 
cinayət adlandırıb, Xocalıda 
baş verənlərin bir daha 
təkrarlanmaması üçün 
beynəlxalq səviyyədə daha 
geniş məlumatlandırma 
işinin aparılmasının önəmini 
vurğulayıb, bu xüsusda 
Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq məlumatlandırma 
kompaniyasının 
əhəmiyyətindən danışıb.

Sonra “10 hekayə, 
bunlar həqiqət ola bilərdi...” 
adlı ədəbi-musiqili tamaşa 
göstərilib. Beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış 
violonçelist Pierluici 
Ruccieronun bədii tərtibatçılığı 
əsasında hazırlanmış tamaşa 
“Xocalı. 20 il, 10 hekayə. 
Bunlar həqiqət ola bilərdi...” 
kitabındakı hekayələr və 
İtaliyanın müxtəlif orkestrlərinin 
direktoru olmuş, pianoçu 
Culiano Di Cüzeppenin məhz 
bu tamaşa üçün hazırladığı 
musiqi parçaları əsasında 
qurulub. Hekayələri aktyorlar 
Edoardo Oliva və Valeria 
Ferri səsləndirib, musiqi 
parçalarını isə Pierluici 
Rucciero, Culiano Di Cüzeppe, 
skripkaçı Zoltan Banfalvi, 
gitaraçı Luka Trabukki ifa edib. 
Tamaşanın səhnə tərtibatı 
üçün aidiyyəti kitabdakı 
rəsmlər, “Xocalı uşaqların 
gözü ilə” mövzusunda 
yeniyetmə rəssamların 
çəkdiyi şəkillər, dünyada 
Xocalı soyqırımı abidələri, 
soyqırımının beynəlxalq 
səviyyədə tanınmasını əks 
etdirən kadrlar, habelə Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı ölkəmizdə 
və İtaliyada təşkil olunan 
tədbirlərin fotolarından istifadə 
edilib.

Tədbir İtaliya KİV-
lərinin, o cümlədən müxtəlif 
televiziya kanallarının diqqət 
mərkəzində olub.

Aygün ƏLİYEVA, 
AZƏRTAC-ın  

xüsusi müxbiri
RomaAzərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 63           Bakı şəhəri, 22 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “İnsan alveri qurbanları 
ilə bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexa-
nizmi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2009-cu il 11 avqust tarixli 
123 nömrəli, “Ümumtəhsil məktəbinin 
Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq 
edilməsi haqqında” 2011-ci il 13 yanvar 
tarixli 5 nömrəli, “Narkoloji yardımın 
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2012-ci il 10 avqust 
tarixli 180 nömrəli, “Tutulmuş və ya 
həbs edilmiş şəxslərə tibbi və psixoloji 
yardım göstərilməsi, habelə onların 
tibb müəssisələrində saxlanılması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 
2013-cü il 18 aprel tarixli 67 nömrəli, 
“Narkomanlığa düçar olmuş şəxslərin 
müalicəsi, reabilitasiyası və resosializa-
siyası üzrə Proqram”ın təsdiq edilməsi 
barədə” 2014-cü il 13 avqust tarixli 276 
nömrəli və “Gənclər evi” sosial xidmət 
müəssisələri şəbəkəsinin yaradıl-
ması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2016-cı il 8 iyun tarixli 218 
nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi 
 haqqında

“Azərbaycan Respublikasının “Uşaq 
hüquqları haqqında”, “Narkoloji xidmət 
və nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti 
haqqında”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların 
baxımsızlığının və hüquq pozuntularının 
profilaktikası haqqında”, “İnsan alverinə 
qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbaycan 
Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” və 
“Təhsil haqqında” qanunlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2019-cu il 8 oktyabr tarixli 1675-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 14 noyabr tarixli 1562 nömrəli 
Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 11 avqust tarixli 
123 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
pub-likasının Qanunvericilik Toplusu, 
2009, № 8, maddə 676; 2015, № 7, 

maddə 880; 2016, № 9, maddə 1585) ilə 
təsdiq edilmiş “İnsan alveri qurbanları ilə 
bağlı Milli İstiqamətləndirmə Mexanizmi 
Qaydaları”nın 6.4-cü bəndinə “psixoloji” 
sözündən sonra “reabilitasiyası və psixolo-
ji korreksiyası” sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 13 yanvar tarixli 5 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 
1, maddə 58; 2012, № 1, maddə 34, № 
10, maddə 1007; 2014, № 10, maddə 
1329; 2015, № 12, maddə 1562; 2016, 
№ 7, maddə 1351, № 10, maddə 1717; 
2017, № 4, maddə 612, № 12 (II kitab), 
maddələr 2519, 2535; 2018, № 5, maddə 
1144, № 11, maddə 2429; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 30 dekabr tarixli 519 nömrəli Qərarı) ilə 
təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəbinin 
Nümunəvi Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 4.20-ci bəndə “təşkil olunur” 
sözlərindən sonra “və “Psixoloji yardım 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinə riayət edilməklə, 
psixoloji yardım həyata keçirilir” sözləri 
əlavə edilsin;

2.2. aşağıdakı məzmunda 7.1.4-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“7.1.4-1. “Psixoloji yardım haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə müəyyən edilmiş qaydada ödənişsiz 
psixoloji yardım almaq;”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2012-ci il 10 avqust tarixli 180 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-lika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 8, 
maddə 828) ilə təsdiq edilmiş “Narkoloji 
yardımın dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabı-
na həyata keçirilməsi Qaydası”nın 2.1.6-cı 
yarımbən-dində “sosial-psixoloji reabilitasi-
ya” sözləri “psixoloji reabilitasiya və psixo-
loji korreksiya” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Tutulmuş və ya həbs edil-
miş şəxslərə tibbi və psixoloji yar-
dım göstərilməsi, habelə onların 
tibb müəssisələrində saxlanılması 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2013-cü il 18 aprel tarixli 67 nömrəli 

Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 4, maddə 
445) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. adından və 1-ci hissəsindən “və 
psixoloji” sözləri çıxarılsın;

4.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Tu-
tulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərə tibbi 
və psixoloji yardım göstərilməsi, habelə 
onların tibb müəssisələrində saxlanılması 
Qaydaları” üzrə:

4.2.1. adından və 1.1-ci bəndindən “və 
psixoloji” sözləri çıxarılsın;

4.2.2. 1.2-ci bənddən birinci halda 
“və psixoloji” sözləri çıxarılsın və həmin 
bənddə “epidemiya əleyhinə və psixoloji” 
sözləri “və epidemiya əleyhinə” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

4.2.3. 6-cı hissə ləğv edilsin.
5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2014-cü il 13 avqust tarixli 
276 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 
8, maddə 1010) ilə təsdiq edilmiş “Narko-
manlığa düçar olmuş şəxslərin müalicəsi, 
reabilitasiyası və resosializasiyası üzrə 
Proqram”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 4.4-cü bəndin üçüncü cümləsində 
“sosial-psixoloji reabilitasiya” sözləri “psi-
xoloji reabilitasiya və psixoloji korreksiya” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. 4.5-ci bəndə “psixoloq” sözündən 
əvvəl “klinik (tibbi)” sözləri əlavə edilsin və 
həmin bənddə “sosial-psixoloji reabilitasi-
ya” sözləri “psixoloji reabilitasiya və psixo-
loji korreksiya” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 8 iyun tarixli 218 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 6, 
maddə 1196; 2019, № 7, maddə 1324) ilə 
təsdiq edilmiş “Gənclər evi” sosial xidmət 
müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması 
Qaydaları”nın 2.3.12.3-cü yarımbəndində 
“sosial-psixoloji reabilitasiya” sözləri “psi-
xoloji reabilitasiya və psixoloji korreksiya” 
sözləri ilə əvəz edilsin.
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UNEC-də Xocalı soyqırımının  
28-ci ildönümü qeyd olunub

UNEC-in yaradıcı və 
istedadlı tələbələrinin rol 
aldığı tamaşa Azərbaycan 
Dövlət Gənc Tamaşaçılar 
Teatrında nümayiş olunub. 
Səhnə əsərinin premyerasında 
UNEC-in rektoru, professor 
Ədalət Muradov və univer-
sitetin müəllim-tələbə heyəti 
ilə yanaşı, Şuşa Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Bayram 
Səfərov, Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin Azərbaycanlı İcma-
sının rəhbəri Tural Gəncəliyev, 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universitetinin 
rektoru Ceyran Mahmudova, 

tanınmış ziyalılar, ictimaiyyət 
nümayəndələri və digər qo-
naqlar iştirak ediblər.

Rejissoru UNEC Yara-
dıcılıq Mərkəzinin direktoru 

Elman Telmanoğlu, quruluşçu 
rejissoru isə Vahid Orucoğlu 
olan tamaşada rolları UNEC 
Tələbə Teatrının üzvləri Yasin 
Əhmədov, Heyran Mehdi-
yeva, İlham Quliyev, Aslan 
Əzimzadə, Rəşad Aslanov, Ni-
gar Ağayeva, Gülnur İmanova, 
Nərmin Zeynallı canlandırıblar. 
Tamaşada Xocalı faciəsinin 2 
gəncin həyatına vurduğu ağır 
mənəvi zərbələrdən, yaşatdığı 
acılardan bəhs olunub. Gərgin 
dram və faciənin yaşandığı 
tamaşa izləyənlərə duyğulu 
anlar yaşadıb.

Qeyd edək ki, Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı UNEC-də, 
eləcə də universitetin Zaqatala 
filialında və Maliyyə İqtisad 
Kollecində silsilə tədbirlər keçi-
rilib, rəsm sərgisi təşkil edilib. 
UNEC-in əsas tədris binasında 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə ucaldılan, yarpaqla-
rında faciə qurbanlarının adları 
həkk olunan “Xatirə ağacı” 
ziyarət olunub.

Elnarə ÖMƏROVA

27 fevral 2020-ci il, cümə axşamı8

Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı 
və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
Romanın “Sala Umberto” teatrında Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Xocalı-

ya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasının təşəbbüskarı 
 Leyla Əliyevanın ideya müəllifi olduğu  “Xocalı. 20 il, 
10 hekayə. Bunlar həqiqət ola bilərdi...” kitabındakı 
hekayələr əsasında “10 hekayə. Bunlar həqiqət ola 
bilərdi...” adlı ədəbi-musiqili tamaşa təqdim olunub.

Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin 
(UNEC) Yaradıcılıq 
Mərkəzinin Xocalı soy-
qırımının 28-ci ildönümü 
ilə bağlı səhnələşdirdiyi 
“Arzu və Murad” tama-
şası nümayiş olunub.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 65           Bakı şəhəri, 24 fevral 2020-ci il

“Elektrik və istilik enerjisi, habelə 
qaz təchizatı sahəsindəpayız-
qış mövsümünə hazırlıq işlərinin 
aparılması Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında

“Elektrik və istilik enerjisi, habelə 
qaz təchizatı sahəsində nəzarətin 

həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 16 iyul 
tarixli 204 nömrəli Fərmanının 2.3.4-cü 
yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. “Elektrik və istilik enerjisi, habelə 

qaz təchizatı sahəsində payız-qış 
mövsümünə hazırlıq işlərinin aparılması 
Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 6 
(altı) ay sonra qüvvəyə minir. 
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Qeyd: Qərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 66           Bakı şəhəri, 24 fevral 2020-ci il

“Ümumi təhsil müəssisələrində 
tədris ilinin müddəti”nin təsdiq 
edilməsi haqqında

“Ümumi təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il 29 mart tarixli 1532-VQ nömrəli Qa-
nununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
27 may tarixli 711 nömrəli Fərmanının 

1.1.9-cu yarımbəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Ümumi təhsil müəssisələrində 
tədris ilinin müddəti” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişiklik 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“İcra hakimiyyəti orqanlarının nor-
mativ hüquqi aktlarının hazırlanması 
və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun 
edilə bilər.

3. Bu Qərar 2020-ci il sentyabrın 
15-dən qüvvəyə minir.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 67           Bakı şəhəri, 25 fevral 2020-ci il

“Ümumi təhsil müəssisələri 
üçün dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin 
və digər tədris-metodik vasitələrin 
hazırlanması Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında

“Ümumi təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 

il 29 mart tarixli 1532-VQ nömrəli Qa-
nununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
27 may tarixli 711 nömrəli Fərmanının 
1.1.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respub-
likasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

“Ümumi təhsil müəssisələri üçün 

dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər 
tədris-metodik vasitələrin hazırlanması 
Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 68           Bakı şəhəri, 25 fevral 2020-ci il

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 3 
fevral tarixli 25 nömrəli Qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likası Dövlət gerbinin təsviri olan 
möhürlərin və sənəd blanklarının 
hazırlanması, istifadə olunması, 
saxlanılması və məhv edilməsi 
Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi 
haqqında

“Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2003-cü il 27 sentyabr 
tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxslərdə və 

büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın 
aparılmasına dair Təlimat”da dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2019-cu il 14 
noyabr tarixli 853 nömrəli Fərmanının 
icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 3 fevral tarixli 25 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 2, maddə 278; 2019, № 2, maddə 
333) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət gerbinin təsviri 
olan möhürlərin və sənəd blanklarının 
hazırlanması, istifadə olunması, saxla-
nılması və məhv edilməsi Qaydası”nda 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1.1-ci bənd aşağıdakı redaksiya-

da verilsin:
“1.1. Bu Qayda “Azərbaycan Res-

publikasının Dövlət Gerbindən istifadə 
qaydaları haqqında” Azərbaycan 
Respub-likası Qanununun 7-ci 
maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət gerbinin təsviri 
olan möhürlərin və sənəd blankları-
nın hazırlanması, istifadə olunması, 
saxlanılması və məhv edilməsi ilə bağlı 
məsələləri tənzimləyir.”.

2. 2.4-cü bənd ləğv edilsin.
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