
Əli ƏHMƏDOV: Münaqişənin indiyədək 
nizama salınmaması, artan erməni təxribatları 

Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin 
etməkdə seçim imkanlarını məhdudlaşdırır

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər 
Baş Nazirin müavini,  YAP-ın Sədr müavi-
ni-İcra katibi Əli Əhmədovun son vaxtlar 
coğrafiyasını daha da genişləndirmiş və az-
ğınlaşmış erməni təxribatları ilə bağlı rəsmi 
“Facebook” səhifəsində yaydığı “Erməni 
təxribatları və Minsk qrupunun susqunlu-
ğu” sərlövhəli məqaləsində yer alıb.

Erməni təxribatlarının təkcə 
Ermənistanın militarist səciyyə daşı-
yan ritorikasının və davranış tərzinin 
genişlənməsində müşahidə olunmadığını 
bildirən Əli Əhmədov qeyd edib: “Son 
vaxtlar Livandan erməni əsilli əhalinin 
Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə 
köçürülməsi faktları münaqişənin niza-
ma salınması prosesinə sarsıdıcı zərbə 
vuran misli görünməyən təxribatdan 
savayı bir şey deyil. Bütün dünyanın gözü 
qarşısında beynəlxalq hüququn kobud 
surətdə tapdalanması, yəni, işğal olunmuş 

ərazilərin məskunlaşdırılması prose-
si baş verməkdədir.  Ermənilər vaxtilə 
Cənubi Qafqazın demoqrafik vəziyyətini 
dəyişdirmiş köçürmə siyasətini XXI əsrdə 
təkrar etmək kimi təhlükəli perspektivlər 
vəd edən avantüra ilə məşğul olmaq 
niyyətinə düşüblər. Yaxın Şərqin son 50-
60 illik tarixi bu oyunun acı nəticələrini 
təsəvvür etmək baxımından ibrətamiz 
nümunədir. Erməni siyasətçilərinin 
Cənubi Qafqazı fasiləsiz münaqişələr və 
müharibələr ocağına çevirmək cəhdləri 
diqqətdən yayınmamalı, bütün beynəlxalq 
təşkilatların və dünya birliyinin qəzəbinə 
tuş gəlməlidir.

Gündən-günə genişlənən və azğınlaşan 
erməni təxribatları fonunda Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 
nizama salmaq missiyasını öz üzərinə 
götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun sus-
qunluğu, bitərəf müşahidəçiyə çevrilməsi, 

yumşaq şəkildə desək, təəccüblü 
görünməyə bilməz. Onsuz da Minsk 
qrupu münaqişənin bu qədər uzanmasının, 
düzgün və ədalətli nizamasalma formu-
lunu tapa bilməməsinin məsuliyyətindən 
yaxasını kənara çəkə bilməz. İndi isə onun 
gözləri qarşısında erməni tərəfi yeni, daha 
acı nəticələrə gətirib çıxara biləcək növbəti 
cinayəti törətməkdə davam etməkdədir.

Azərbaycan münaqişənin dinc yollarla, 
lakin ədalətli şəkildə, işğal olunmuş bütün 
torpaqların azad edilməsi şərti ilə nizama 
salınmasının tərəfdarıdır. Bəzi istisnalar 
olmaqla, 1994-cü ildən bu günə qədər 
davam edən atəşkəs rejimi bunun birbaşa 
təzahürüdür. Lakin münaqişənin indiyədək 
nizama salınmaması, getdikcə artmaqda 
və azğınlaşmaqda olan erməni təxribatları, 
habelə vasitəçilərin sükunəti Azərbaycanın 
öz ərazi bütövlüyünü təmin etməkdə seçim 
imkanlarını məhdudlaşdırır. Azərbaycan 
işğal olunmuş torpaqlarını qaytarmalıdır və 
qaytaracaq. Əgər vasitəçilər və diplomatlar 
bu işdə öz təsirli sözünü deyə bilməsələr, 
qəhrəman Azərbaycan Ordusu öz şərəfli 
vəzifəsini yerinə yetirməli olacaq. 2016-
cı ilin aprel və 2020-ci ilin iyul döyüşləri 
Ordumuzun nəyə qadir olduğunu nümayiş 
etdirib. Hərbçilərimizin həmləsi ilə ədalətin 
zəfər çalacağı heç kimdə zərrə qədər şübhə 
doğurmur”. 

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yeni 
fazaya keçdiyi müşahidə edilməkdədir. Erməni təxribatlarının 
davamlı şəkildə genişləndirilməsi əvvəlki dövrlərdə qorunub 

saxlanan nisbi sabitliyi getdikcə daha artıq dərəcədə əvəz etməyə baş-
layıb. İki ay bundan əvvəl Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində 
erməni hərbi təxribatları nəticəsində baş verən döyüşlər, onun ardınca 
Ermənistanın silahlandırılması ilə əlaqədar üzə çıxan faktlar, Goran-
boy istiqamətində erməni diversantının saxlanılması münaqişə zona-
sında və münaqişə ilə əlaqədar erməni təxribatlarının kiçik siyahısıdır. 
Ermənistanın baş nazirinin tez-tez işğal zonalarına səfər etməsi, niza-
masalma prosesinə daban-dabana zidd olan bəyanatlar səsləndirilməsi 
növbəti erməni təxribatlarının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib. Paşin-
yan hakimiyyətinin ilk aylarında xanım Paşinyanın “sülh çağırışlarının” 
son vaxtlar “Kalaşnikov” avtomatı ilə birlikdə çəkdirdiyi fotolarla əvəz 
olunması erməni təxribatının nə qədər eybəcər xarakter aldığından 
xəbər verir.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 
227 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Yanar dağ” dövlət  tarix-mədəniyyət  və 
təbiət qoruğu haqqında  Əsasnamə”də  
dəyişiklik  edilməsi barədə

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

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 227 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 9, maddə 
873; 2016, № 9, maddə 1553) ilə təsdiq 
edilmiş “Yanar dağ” dövlət tarix-mədəniyyət 
və təbiət qoruğu haqqında Əsasnamə”də 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.1-ci bəndin ikinci abzasında, 5.2-
ci və 6.6-cı bəndlərdə, 1.4-cü və 6.2-ci 
bəndlərin birinci cümlələrində, 2.1.12-ci, 
3.5.1-ci və 5.1.2-ci yarımbəndlərdə, 2.1.5-
ci yarımbəndin ikinci cümləsində ismin 
müvafiq hallarında “Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi” sözləri ismin müvafiq hallarında 
“Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. 1.2-ci bənd üzrə:
2.1. “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi-

nin” sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. “kollegiya qərarlarını” sözlərindən 
sonra “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin (bundan sonra – Qoruqla-
rı İdarəetmə Mərkəzi) Nizamnaməsini, 
qərarlarını, əmr və sərəncamlarını” sözləri 
əlavə edilsin.

3. 1.5-ci bənddə “fəaliyyətinə dair illik 
hesabatı” sözləri “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi ilə razılaşdırılmış fəaliyyət planla-
rına dair yarımillik və illik hesabatları Qo-
ruqları İdarəetmə Mərkəzi vasitəsilə” sözləri 
ilə və “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə” 
sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinə” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

4. 1.6-cı bənddə “təsdiq olunmuş 
sərhədləri və Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təyin 
etdiyi mühafizə zonası mövcuddur” sözləri 
“müəyyən edilmiş sərhədləri və mühafizə 
zonası (mədəni irs abidələrinin mühafizə 
zonalarını isə Azərbaycan Respublikası-
nın Mədəniyyət Nazirliyi, tabeliyindəki 
dövlət qoruqlarının ərazisində Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi, 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və 
“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları 
ərazisində “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memar-
lıq Qoruğu İdarəsi) mövcuddur” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 

5. 1.7-ci bənd ləğv edilsin.
6. 2.1.3-cü yarımbənddə “Azərbaycan 

Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi” sözləri “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

7. 2.1.4-cü yarımbəndə “qadağan 
edilməsi üçün” sözlərindən sonra “Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzi ilə birlikdə” sözləri əlavə 
edilsin.

8. 2.1.5-ci yarımbənddə “hazırlayır” 
sözü “Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə 
təqdim edir” sözləri ilə əvəz edilsin və 
həmin yarımbəndə “təsdiq edildikdən sonra” 
sözlərindən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin,” sözləri əlavə edilsin.

9. 2.1.6-cı yarımbənd üzrə:
9.1. “Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı 
əsasında” sözləri çıxarılsın;

9.2. “təmirini planlaşdırır və təşkil 
edir” sözləri “təmirinin planlaşdırılması və 
təşkil edilməsi üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə müraciət edir” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

9.3. “bu işlərin” sözlərindən əvvəl 
“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi” sözləri əlavə 
edilsin.

10. 2.1.7-ci yarımbəndə “Qoruq” 
sözündən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi ilə birlikdə” sözləri əlavə edilsin və 
həmin yarımbənddə “tədbirlər görür” sözləri 
“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə müraciət 
edir” sözləri ilə əvəz edilsin.

11. 2.1.10-cu yarımbənddə “inkişaf 
etdirilməsini, turist marşrutlarının müəyyən 
edilməsini və bununla bağlı infrastrukturun 
yaradılmasını təşkil edir” sözləri “inkişaf 
etdirilməsi, turist marşrutlarının müəyyən 
edilməsi və bununla bağlı infrastrukturun 
yaradılması üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə təkliflər verir” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

12. 2.1.11-ci yarımbəndə “elmi 
tədqiqatlar” sözlərindən əvvəl “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi ilə 
razılaşdırmaqla, müvafiq elmi təşkilatlarla 
birgə”  sözləri əlavə edilsin.

13. 2.1.12-ci yarımbəndə “təbliğ edir” 
sözlərindən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə” sözləri əlavə 
olunsun və həmin yarımbənddə “təşkil edir” 
sözləri “keçirir” sözü ilə əvəz edilsin.

14. 2.1.13-cü yarımbəndin birinci 
cümləsində “aparılmasını müvafiq qay-
dada təşkil edir” sözləri “aparılmasının 
təşkil edilməsi üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə müraciət edir” sözləri ilə və 
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində” sözləri 
“Dövlət Turizm Agentliyində” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 

15. 4-cü hissədə birinci cümlə 4.1-ci bənd 

hesab olunsun və həmin hissəyə aşağıdakı 
məzmunda 4.2-ci və 4.3-cü bəndlər əlavə 
edilsin:

“4.2. Qoruğun inkişafı məqsədilə 
göstərilən mədəni və turizm xidmətlərindən, 
qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər 
fəaliyyət növlərindən, dövlət, ictimai və digər 
təşkilatlardan, müqavilə əsasında keçirilən 
tədbirlərdən əldə olunan gəlirlər Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən toplanılır.

4.3. Toplanılan gəlirdən Qoruğun inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə Qoruğun direktoru-
nun təklifləri əsasında Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin İdarə Heyəti sədrinin qərarı ilə 
Qoruğun ehtiyacları və inkişafı üçün səmərəli 
şəkildə istifadə olunur.”. 

16. 5.1.3-cü yarımbəndə “uyğunlaş-
dırılmasını” sözündən sonra “Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzini məlumatlandırmaqla” 
sözləri əlavə edilsin.

17. 5.1.6-cı yarımbənddə “cəlb etmək” 
sözləri “cəlb etmək üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə müraciət etmək” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

18. Aşağıdakı məzmunda 5.1.7-ci 
yarımbənd və 5.3-cü bənd əlavə edilsin:

“5.1.7. Qoruğun ərazisində mədəni-
kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə, müvəqqəti 
və daimi xidmətlər göstərən obyektlərin 
yaradılmasına, özəl və dövlət qurumları 
ilə müqavilə əsasında birgə fəaliyyətin 
təşkilinə və müxtəlif növ pullu xidmətlər 
göstərilməsinə və qanunvericiliyə zidd 
olmayan gəlir əldə edilməsinə dair Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzinə təkliflər vermək.  

5.3. Qoruq müəyyən olunmuş qayda-
da elmi tədqiqatlar, mədəni-maarif, tədris 
tədbirlərinin təşkil edilməsi məqsədilə Elmi 
Şura yarada bilər. Şuranın tərkibi Qoruğun 
təklifi və Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin 
təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təsdiq 
edilir.”. 

19. 6.1-ci bənd üzrə:
19.1. “fəaliyyətinə” sözündən sonra 

“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin təqdimatı 
ilə” sözləri əlavə edilsin;

19.2. “mədəniyyət və turizm naziri” 
sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinin sədri” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

20. 6.3.6-cı yarımbənd üzrə:
20.1. “qaydada” sözündən sonra “Qoruq-

ları İdarəetmə Mərkəzi ilə razılaşdırılmaqla” 
sözləri əlavə edilsin;

20.2.  “Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinə” sözləri “Dövlət Turizm 
Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri
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“Azərbaycan Respublikasının 
“Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və 
etnoqrafiya qoruğunun, “Keşikçidağ” 
Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun və 
“Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-memarlıq 
qoruğunun əsasnamələrinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr 
tarixli 220 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

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

“Azərbaycan Respublikasının “Xınalıq” 
Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğu-
nun, “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət 
qoruğunun və “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-
memarlıq qoruğunun əsasnamələrinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr 
tarixli 220 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2008, № 9, maddə 867; 2016, № 9, maddə 
1558) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının “Xınalıq” 
Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğu-
nun Əsasnaməsi” üzrə:

1.1. 1.1-ci bəndin üçüncü abzasında, 6.6-
cı bənddə, 1.4-cü və 6.2-ci bəndlərin birinci 
cümlələrində, 3.5.1-ci, 5.1.2-ci və 5.1.4-cü 
yarımbəndlərdə ismin müvafiq hallarında 
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözləri 
ismin müvafiq hallarında “Dövlət Turizm 
Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 1.2-ci bənd üzrə:
1.2.1. “Mədəniyyət və Turizm Nazirli-

yinin” sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2.2. “kollegiya qərarlarını” sözlərindən 
sonra “, Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin (bundan sonra – Qoruqla-
rı İdarəetmə Mərkəzi) Nizamnaməsini, 
qərarlarını, əmr və sərəncamlarını” sözləri 
əlavə edilsin;

1.3. 1.5-ci bənddə “fəaliyyətinə dair 
illik hesabatı” sözləri “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi ilə razılaşdırılmış fəaliyyət planları-
na dair yarımillik və illik hesabatları Qoruqla-
rı İdarəetmə Mərkəzi vasitəsilə” sözləri ilə və 
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə” sözləri 
“Dövlət Turizm Agentliyinə” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.4. 1.6-cı bənddə “təsdiq olunmuş 
sərhədləri və Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təyin 
etdiyi mühafizə zonası mövcuddur” sözləri 
“müəyyən edilmiş sərhədləri və mühafizə 
zonası (mədəni irs abidələrinin mühafizə 
zonalarını isə Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi, tabeliyindəki dövlət 
qoruqlarının ərazisində Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Turizm Agentliyi, “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət 
Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsi) mövcuddur” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. 1.7-ci bənd üzrə:
1.5.1.  “aiddir” sözündən sonra “və Qoru-

ğun ərazisində dünya və yerli əhəmiyyətli da-
şınmaz tarix və mədəniyyət abidələri yerləşir” 
sözləri əlavə edilsin;

1.5.2.  ikinci cümlə ləğv edilsin;
1.5.3.  aşağıdakı məzmunda ikinci və 

üçüncü cümlələr əlavə edilsin:
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, 
dünya təbii və mədəni irs siyahısına daxil 
edilmiş, həmçinin milli mədəni və təbii irsə 
aid dövlət mülkiyyətində olan abidələrin və 
mühəndis kommunikasiyalarının, müdafiə 
obyektlərinin, şəhərsalma, dini və xatirə 
abidələrinin, hidrotexniki qurğuların (yerli 
əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi qeydə 
alınan yaşayış binaları, onların ayrı-ayrı 
hissələri istisna olmaqla) özəlləşdirilməsinə 
yol verilmir. Xüsusi mülkiyyətdə olan 
abidələr dövlət tərəfindən qeydə alınır və on-
lar satılarkən mülkiyyətçi bu barədə Qoruğa 
məlumat verməlidir.”;

1.6. 2.1.3-cü yarımbənddə “Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi” sözləri “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.7. 2.1.4-cü yarımbəndin ikin-
ci cümləsinə “qadağan edilməsi üçün” 
sözlərindən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi ilə birlikdə” sözləri əlavə edilsin;

1.8. 2.1.5-ci yarımbənd üzrə:
1.8.1.  birinci cümləsində “hazırlayır” 

sözü “Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə təqdim 
edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8.2.  ikinci cümləsində “Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi” sözləri “Dövlət Turizm 
Agentliyi” sözləri ilə əvəz olunsun və 
həmin cümləyə “təsdiq edildikdən sonra” 
sözlərindən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin,” sözləri əlavə edilsin;

1.9. 2.1.6-cı yarımbənd üzrə:
1.9.1.  “Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı 
əsasında” sözləri çıxarılsın;

1.9.2.  “təmirini planlaşdırır və təşkil edir” 
sözləri “təmirinin planlaşdırılması və təşkil 
edilməsi üçün Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə 
müraciət edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.9.3.  “bu işlərin” sözlərindən əvvəl 
“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi” sözləri əlavə 
edilsin;

1.10.  2.1.7-ci yarımbəndə “Qoruq” 
sözündən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi ilə birlikdə” sözləri əlavə olunsun və 
həmin yarımbənddə “tədbirlər görür” sözləri 
“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə müraciət 
edir” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.11. 2.1.10-cu yarımbənddə “inkişaf 
etdirilməsini, turist marşrutlarının müəyyən 
edilməsini və bununla bağlı infrastrukturun 
yaradılmasını təşkil edir” sözləri “inkişaf 
etdirilməsi, turist marşrutlarının müəyyən 
edilməsi və bununla bağlı infrastrukturun 
yaradılması üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə təkliflər verir” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.12. 2.1.11-ci yarımbəndə “elmi 
tədqiqatlar” sözlərindən əvvəl “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi ilə 
razılaşdırmaqla, müvafiq elmi təşkilatlarla 

birgə” sözləri əlavə edilsin;
1.13. 2.1.12-ci yarımbənd üzrə:
1.13.1. “Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” 

sözləri “Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri ilə 
və “təşkil edir” sözləri “keçirir” sözü ilə əvəz 
edilsin;

1.13.2.  “təbliğ edir,” sözlərindən 
sonra “Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə” sözləri əlavə edilsin;

1.14. 2.1.13-cü yarımbəndin birinci 
cümləsində “aparılmasını müvafiq qayda-
da təşkil edir” sözləri “aparılmasının təşkil 
edilməsi üçün Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə 
müraciət edir” sözləri ilə və “Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyində” sözləri “Dövlət Turizm 
Agentli-yində” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.15.  4-cü hissənin birinci cümləsi 4.1-ci 
bənd hesab olunsun və həmin hissəyə aşağı-
dakı məzmunda 4.2-ci və 4.3-cü bəndlər əlavə 
edilsin:

“4.2. Qoruğun inkişafı məqsədilə 
göstərilən mədəni və turizm xidmətlərindən, 
qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər 
fəaliyyət növlərindən, dövlət, ictimai və digər 
təşkilatlardan, müqavilə əsasında keçirilən 
tədbirlərdən əldə olunan gəlirlər Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən toplanılır.

4.3. Toplanılan gəlirdən Qoruğun inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə Qoruğun direktoru-
nun təklifləri əsasında Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin İdarə Heyəti sədrinin qərarı ilə 
Qoruğun ehtiyacları və inkişafı üçün səmərəli 
şəkildə istifadə olunur.”; 

1.16. 5.1.3-cü yarımbəndə “uyğunlaşdırıl-
masını” sözündən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzini məlumatlandırmaqla” sözləri əlavə 
edilsin;

1.17. 5.1.6-cı yarımbənddə “cəlb etmək” 
sözləri “cəlb etmək üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə müraciət etmək” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.18. 5.1.7-ci yarımbənddə 
“keçirilməsində” sözü “keçirilmə-sinə” 
sözü ilə, “yaradılmasında” sözü “yaradıl-
masına” sözü ilə və “iştirak etmək” sözləri 
“iştirak edilməsinə dair Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə təkliflər vermək” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.19.  5.2-ci bəndin ikinci cümləsinə 
“Qoruğun təklifi” sözlərindən sonra “və 
Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin təqdimatı” 
sözləri əlavə olunsun və həmin cümlədə 
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözləri 
“Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.20. 6.1-ci bənd üzrə:
1.20.1.  “fəaliyyətinə” sözündən sonra 

“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin təqdimatı 
ilə” sözləri əlavə edilsin;

1.20.2.  “mədəniyyət və turizm naziri” 
sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinin sədri” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

1.21. 6.3.6-cı yarımbənd üzrə:
1.21.1. “qaydada” sözündən sonra “Qo-

ruqları İdarəetmə Mərkəzi ilə razılaşdırılmaq-
la” sözləri əlavə edilsin;

1.21.2.  “Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinə” sözləri “Dövlət Turizm 
Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının “Keşikçi-
dağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun 
Əsasnaməsi” üzrə:

2.1. 1.1-ci bəndin üçüncü abzasından, 
1.2-ci, 1.5-ci bəndlərdən, 2.1.3-cü, 2.1.6-
cı, 2.1.12-ci, 3.5.1-ci yarımbəndlərdən, 
1.4-cü bəndin birinci cümləsindən, 2.1.5-
ci və 2.1.13-cü yarımbəndlərin ikinci 
cümlələrindən “və Turizm” sözləri çıxarılsın;

2.2. 1.6-cı bənddə “təsdiq olunmuş 
sərhədləri və Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təyin 
etdiyi mühafizə zonası mövcuddur” sözləri 
“müəyyən edilmiş sərhədləri və mühafizə 
zonası (mədəni irs abidələrinin mühafizə 
zonalarını isə Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi, tabeliyindəki dövlət 
qoruqlarının ərazisində Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Turizm Agentliyi, “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət 
Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsi) mövcuddur” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının “Atəşgah 
məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun 
Əsasnaməsi” üzrə:

3.1. 1.1-ci bəndin üçüncü abzasında, 6.6-
cı bənddə, 1.4-cü və 6.2-ci bəndlərin birinci 
cümlələrində, 3.5.1-ci, 5.1.2-ci və 5.1.4-cü 
yarımbəndlərdə ismin müvafiq hallarında 
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözləri 
ismin müvafiq hallarında “Dövlət Turizm 
Agentliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. 1.2-ci bənd üzrə:
3.2.1. “Mədəniyyət və Turizm Nazirli-

yinin” sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinin” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2.2. “kollegiya qərarlarını” sözlərindən 
sonra “, Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin (bundan sonra – Qoruqla-
rı İdarəetmə Mərkəzi) Nizamnaməsini, 
qərarlarını, əmr və sərəncamlarını” sözləri 
əlavə edilsin;

3.3. 1.5-ci bənddə “fəaliyyətinə dair 
illik hesabatı” sözləri “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi ilə razılaşdırılmış fəaliyyət planları-
na dair yarımillik və illik hesabatları Qoruqla-
rı İdarəetmə Mərkəzi vasitəsilə” sözləri ilə və 
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə” sözləri 
“Dövlət Turizm Agentliyinə” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.4. 1.6-cı bənddə “təsdiq olunmuş 
sərhədləri və Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təyin 
etdiyi mühafizə zonası mövcuddur” sözləri 
“müəyyən edilmiş sərhədləri və mühafizə 
zonası (mədəni irs abidələrinin mühafizə 
zonalarını isə Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi, tabeliyindəki dövlət 
qoruqlarının ərazisində Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Turizm Agentliyi, “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət 
Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsi) mövcuddur” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.5. 1.7-ci bənd üzrə:
3.5.1.  “aiddir” sözündən sonra “və Qoru-

ğun ərazisində dünya və yerli əhəmiyyətli da-
şınmaz tarix və mədəniyyət abidələri yerləşir” 

sözləri əlavə edilsin;
3.5.2.  ikinci cümlə ləğv edilsin;
3.5.3.  aşağıdakı məzmunda ikinci və 

üçüncü cümlələr əlavə edilsin:
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, 
dünya təbii və mədəni irs siyahısına daxil 
edilmiş, həmçinin milli mədəni və təbii irsə 
aid dövlət mülkiyyətində olan abidələrin və 
mühəndis kommunikasiyalarının, müdafiə 
obyektlərinin, şəhərsalma, dini və xatirə 
abidələrinin, hidrotexniki qurğuların (yerli 
əhəmiyyətli memarlıq abidəsi kimi qeydə 
alınan yaşayış binaları, onların ayrı-ayrı 
hissələri istisna olmaqla) özəlləşdirilməsinə 
yol verilmir. Xüsusi mülkiyyətdə olan 
abidələr dövlət tərəfindən qeydə alınır və on-
lar satılarkən mülkiyyətçi bu barədə Qoruğa 
məlumat verməlidir.”;

3.6. 2.1.3-cü yarımbənddə “Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi” sözləri “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.7. 2.1.4-cü yarımbəndə “qadağan 
edilməsi üçün” sözlərindən sonra “Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzi ilə birlikdə” sözləri əlavə 
edilsin;

3.8. 2.1.5-ci yarımbənd üzrə:
3.8.1.  birinci cümləsində “hazırlayır” 

sözü “Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə təqdim 
edir” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.8.2.  ikinci cümləsində “Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi” sözləri “Dövlət Turizm 
Agentliyi” sözləri ilə əvəz olunsun və 
həmin cümləyə “təsdiq edildikdən sonra” 
sözlərindən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin,” sözləri əlavə edilsin;

3.9. 2.1.6-cı yarımbənd üzrə:
3.9.1. “Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qərarı 
əsasında” sözləri çıxarılsın; 

3.9.2.  “təmirini planlaşdırır və təşkil edir” 
sözləri “təmirinin planlaşdırılması və təşkil 
edilməsi üçün Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə 
müraciət edir” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.9.3.  “bu işlərin” sözlərindən əvvəl 
“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzi” sözləri əlavə 
edilsin;

3.10. 2.1.7-ci yarımbəndə “Qoruq” 
sözündən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzi ilə birlikdə” sözləri əlavə edilsin və 
həmin yarımbənddə “tədbirlər görür” sözləri 
“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə müraciət 
edir” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.11.  2.1.10-cu yarımbənddə “inkişaf 
etdirilməsini, turist marşrutlarının müəyyən 
edilməsini və bununla bağlı infrastrukturun 
yaradılmasını təşkil edir” sözləri “inkişaf 
etdirilməsi, turist marşrutlarının müəyyən 
edilməsi və bununla bağlı infrastrukturun 
yaradılması üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə təkliflər verir” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.12. 2.1.11-ci yarımbəndə “elmi 
tədqiqatlar” sözlərindən əvvəl “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi ilə 
razılaşdırmaqla, müvafiq elmi təşkilatlarla 
birgə” sözləri əlavə edilsin;

3.13. 2.1.12-ci yarımbənd üzrə:
3.13.1.  “Mədəniyyət və Turizm Nazirli-

yi” sözləri “Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri 
ilə və “təşkil edir” sözləri “keçirir” sözü ilə 
əvəz edilsin;

3.13.2.  “təbliğ edir,” sözlərindən 
sonra “Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə” sözləri əlavə edilsin;

3.14. 2.1.13-cü yarımbəndin birinci 
cümləsində “aparılmasını müvafiq qayda-
da təşkil edir” sözləri “aparılmasının təşkil 
edilməsi üçün Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinə 
müraciət edir” sözləri ilə və “Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyində” sözləri “Dövlət Turizm 
Agentliyində” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.15.  4-cü hissənin birinci cümləsi 4.1-ci 
bənd hesab olunsun və həmin hissəyə aşağı-
dakı məzmunda 4.2-ci və 4.3-cü bəndlər əlavə 
edilsin:

“4.2. Qoruğun inkişafı məqsədilə 
göstərilən mədəni və turizm xidmətlərindən, 
qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər 
fəaliyyət növlərindən, dövlət, ictimai və digər 
təşkilatlardan, müqavilə əsasında keçirilən 
tədbirlərdən əldə olunan gəlirlər Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən toplanılır.

4.3. Toplanılan gəlirdən Qoruğun inkişaf 
etdirilməsi məqsədilə Qoruğun direktoru-
nun təklifləri əsasında Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinin İdarə Heyəti sədrinin qərarı ilə 
Qoruğun ehtiyacları və inkişafı üçün səmərəli 
şəkildə istifadə olunur.”; 

3.16. 5.1.3-cü yarımbəndə “uyğunlaşdırıl-
masını” sözündən sonra “Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzini məlumatlandırmaqla” sözləri əlavə 
edilsin;

3.17. 5.1.6-cı yarımbənddə “cəlb etmək” 
sözləri “cəlb etmək üçün Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə müraciət etmək” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.18. 5.1.7-ci yarımbənddə 
“keçirilməsində” sözü “keçirilməsinə” 
sözü ilə, “yaradılmasında” sözü “yaradıl-
masına” sözü ilə və “iştirak etmək” sözləri 
“iştirak edilməsinə dair Qoruqları İdarəetmə 
Mərkəzinə təkliflər vermək” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.19. 5.2-ci bəndin ikinci cümləsinə 
“Qoruğun təklifi” sözlərindən sonra “və 
Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin təqdimatı” 
sözləri əlavə olunsun və həmin cümlədə 
“Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” sözləri 
“Dövlət Turizm Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.20. 6.1-ci bənd üzrə:
3.20.1. “fəaliyyətinə” sözündən sonra 

“Qoruqları İdarəetmə Mərkəzinin təqdimatı 
ilə” sözləri əlavə edilsin;

3.20.2.  “mədəniyyət və turizm naziri” 
sözləri “Dövlət Turizm Agentliyinin sədri” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.21. 6.3.6-cı yarımbənd üzrə:
3.21.1.  “qaydada” sözündən sonra “Qo-

ruqları İdarəetmə Mərkəzi ilə razılaşdırılmaq-
la” sözləri əlavə edilsin;

3.21.2.  “Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinə” sözləri “Dövlət Turizm 
Agentliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri

Ermənistanın növbəti təxribatı 
nəticəsində hərbi qulluqçumuz yaralanıb

 � Sentyabrın 14-də axşam saatlarında Ermənistan tərəfi 
Ermənistan–Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonunun 
Hacallı kəndi istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
atəşkəs rejiminin düşmən tərəfindən ko-
bud şəkildə pozulması nəticəsində gizir 
Əliyev Renat Eldar oğlu yaralanıb. Hərbi 
qulluqçuya dərhal tibbi yardım göstərilib. 
Onun həyatı üçün təhlükə yoxdur.

Bölmələrimizin cavab atəşi ilə 
düşmən susdurulub. Əməliyyat şəraiti 
ordumuzun nəzarəti altındadır.
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