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Qarabağ xanlığının ikinci paytaxtı Şahbulaq qalası əvvəlki Bayat 
qalasına nisbətən əlverişli və möhkəm bir yerdə olsa da, düşmən 
hücumlarının qarşısında uzun müddət davam gətirə bilməzdi. 

Ümumiyyətlə, bu qala xanlığın tələbatını artıq ödəmirdi. Qarabağı, 
onun paytaxtını işğal etmək üçün qonşu xanlıqlar və erməni məlikləri 
mütəşəkkil şəkildə cəhd göstərirdilər. 

Yenicə ayaq tutub yeriməyə başla-
yan xanlığı güclü və məkrli düşməndən 
qorumaq və dirçəltmək lazım idi. Ona 
görə də Pənahəli xan yubanmadan 
əyan-əşrəfini bir yerə yığıb, məsləhət-
məşvərət çağırdı, xanlığın paytaxtı 
kimi başqa bir qüdrətli yeni müdafiə 
qalası tikmək fikrində olduğunu bildirdi: 
“Əgər düşmənlərə qarşı daha etibarlı 
istinadgah tikməsək, biz mütləq məhv 
olarıq. Yaxşı olmazmı ki, torpağımızın 
əlçatmaz bir yerində başqa qalanın 
əsasını qoyaq?!” - deyərək onlara 
müraciət elədi.

Xeyli məsləhətdən sonra qərara 
alındı ki, yeni bir yer axtarılıb-tapıl-

sın. Ona görə də Pənahəli xan öz atlı 
dəstəsi ilə Qarabağın dağlıq hissələrinə 
səfərə çıxmağı qərarlaşdırdı. Əvvəlcə o, 
sonralar Əsgəran qalası salınacaq yeri 
seçdi və dərhal da tikintisinə başlamağa 
göstəriş verdi. Lakin bəzi divan üzvləri, 
xüsusilə də, baş vəzir Hacı Səhliyəli 
bəy buranın o qədər də yaxşı yer olma-
dığını bildirdi, başqa bir yer axtarıb-tap-
mağı təklif elədi... 

Atlanıb, bir az da yuxarılara qalx-
dılar. Hündür, əlçatmaz, təhlükəsiz, üç 
tərəfi sıldırım qayalarla və dəhşət do-
ğuran uçurumlu dərələrlə dövrələnmiş, 
yalnız bir tərəfdən gedib-gəlmək müm-
kün olan, təbii-coğrafi mövqeyinə görə 
son dərəcə mənzərəli, əlverişli və mü-
nasib bir yüksəkliyə rast gəldilər. Bura 
həm də sıx ağaclarla örtülü meşəlik 
idi, yalnız az bir hissəsindən otlaq kimi 
istifadə olunurdu. Bu yerin həm də hərbi 
baxımdan misilsiz strateji üstünlüyü göz 
qabağında idi, Bayat və Şahbulaq qala-
larının yerləşdiyi yerdən qat-qat etibarlı 
olduğu açıq-aydın görünürdü.

Pənahəli xan üç tərəfdən qayalarla 
dövrələnən və yüksək müdafiə imkan-
larına malik olan bu yeri çox bəyəndi, 
yeni paytaxt tikmək üçün buranın çox 
əlverişli bir məkan olduğunu divan 
üzvlərinə bəyan elədi. Ağıllı tədbir 
sahibləri də qalanın əsl yerinin elə 
məhz bura olduğunu məsləhət bildilər. 
Bu yerin yeganə nöqsanı axar suyun 
olmaması idi. Orada su olub-olmama-
sını yoxlamaq məqsədilə, ilk növbədə, 
bir neçə kənkan göndərildi, müxtəlif 
yerlərdə dərinliyi on beş-iyirmi metrədək 
olan quyular qazıldı. 

Quyuların hamısından su fəvvarə 
vurdu. Pənahəli xan qəti qərara gəlib, 
təcili olaraq işə başlamaq, bu sal qaya 
üzərində dərhal qalanın bünövrəsini 
qoymaq üçün belə bir fərman  verdi: 
“Bənnalar, daşyonanlar, fəhlələr 
hər tərəfdən gəlib, qalanın inşasını 
tezliklə başa çatdırmalıdırlar”. Dəvət 
olunmuş mahir memarlar və istedadlı 
mühəndislər qalanın layihəsini tərtib 
elədilər. Və beləliklə, 1750-ci ilin iyun 
ayında Qarabağın qüdrətinin zirvəsi 
olan möhtəşəm bir qalanın ilk təməl 
daşları qoyuldu. Bununla da xanlığın 
şanlı tarixinin ən şərəfli səhifələrindən 
biri yazıldı. Gələcəkdə Azərbaycanı 
böyük edəcək bu şəhər hələ sonralar 
yaranacaqdı, onun əzəməti, şöhrəti 
hələ irəlidə idi...

Qazıntı və tikinti işlərinə başlanı-
landa elə iri sal daşlara rast gəlinirdi 
ki, onların kəsilib-doğranmasının 
daşyonan ustaların gücü xaricində 
olduğunu düşünən bəzi bədxahlar 
burada qala tikməyin qətiyyən mümkün 
olmadığını bildirdilər. Bu bədnəzər və 
bədniyyət adamlar ona əsaslanırdılar 
ki, buranın iqlimi soyuq, havası olduq-
ca sərtdir. Hava şəraiti ilə əlaqədar 
isə deyirdilər ki, bir il ərzində cəmi 
dörd-beş ay işləmək mümkün olacaq 
və beş-altı ilə tikilməsi nəzərdə tutu-
lan qalanın inşası iyirmi-iyirmi beş ilə 
başa gələcək. Digər zəruri tədbirlər, 
məsələn, düşmən basqınlarını dəf 
etmək, harasa hərbi səfərlərə getmək 
və sair vacib problemlər də ola bilərdi 
ki, bu da nəhəng tikinti planının həyata 
keçirilməsini ləngidərdi.

Lakin qarşısına həmişə real məqsəd 
qoyan və ona çatmaq üçün də heç 
bir maneə və çətinlikdən çəkinməyən 
Pənahəli xanın fikri qəti idi. O, istəyini 
həyata keçirmək üçün bədxah adam-
ların fikirlərinə baxmayaraq, qalanın 
tikintisinə ümumi rəhbərliyi öz üzərinə 
götürüb, divan üzvlərinə dedi:

– Hamımız bir nəfər kimi bu işlə 
çox ciddi məşğul olmalıyıq, bu xeyirxah 
niyyətimiz uğurla nəticələnməlidir. Biz 
fitnəkar adamların sözünə inanma-

malıyıq. Bu çətin və müşkül iş Allahın 
köməyilə yüksək səviyyədə həyata 
keçəcək, arzumuz gerçəkləşəcək, ali 
məqsədimizə çatacağıq. Bu xeyirli 
işimiz başqa çətin işlərimiz kimi uğurla 
bitəcək, məramımıza uyğun tərzdə icra 
olunacaq. Allah hamımıza yar olsun!

Pənahəli xanın şəxsi rəyi və 
qətiyyətli çağırışından dərhal sonra 
qala inşasında böyük məharətləri olan 
təcrübəli memarlar, diribaş daşyonan 
ustalar, itiəlli baltaçılar, heç bir sənət, 
peşə sahibi olmayan adi fəhlələr 
Qarabağın hər tərəfindən ardı-arası 
kəsilmədən axışıb-gəlməyə başladılar. 
Onların arasında yeniyetmə gənclərə, 

ahıllara və qocalara da rast gəlmək 
olurdu. Çünki hər bir qarabağlı  
istəyirdi ki, gələcək paytaxtlarının 
tikintisində – bu şərəfli ümumxalq işində 
iştirak eləsin, azacıq da olsa, onun da 
payı olsun.

Qalanı sırf milli memarlıq 
ənənələri əsasında inşa etmək üçün 
müsəlman şəhərlərinin qədim  tikinti 
ənənələrinə dərindən bələd olan 
yüksək zövqlü Pənahəli xan Cavanşir 
yerli sənətkarlardan əlavə, Təbrizdən, 
Ərdəbildən, Gəncədən, Ordubaddan 
və digər Azərbaycan şəhərlərindən 
inşaatçılar, memarlar, nəqqaşlar və sair 
say-seçmə, mahir sənət, peşə ustaları 
da dəvət eləmişdi. Elə təkcə Təbrizdən 
və Ərdəbildən yüzdən çox daşyonan 
usta göndərilmişdi.

Qısa bir vaxtda mühəndislər qal-
dırıcı qurğu və çarxlar icad elədilər. İş 
ləvazimatları, tikinti materialları hazır-
landı. Yaxınlıqda axıb-gedən çaylardan 
çaylaq daşları və qum gətirildi, baltaçı-
lar meşələrdən ağac qırıb, taxta materi-
allar düzəltdilər. Karxanalar açıldı, daş 
və əhəng tədarük olundu. Kələ-kötür 
daşlar səliqə ilə, ölçü-biçiylə kəsilib-
yonularaq atlara qoşulmuş ikitəkərli 
arabalarla əraziyə daşındı. Yağış suları 
inşaatçılara mane olmasın deyə, arxlar 
qazılır və bunların vasitəsilə çaya 
axıdılırdı. İnşaatçıların və nəqliyyat 
vasitələrinin sərbəst işləmələri və gedib-
gəlmələri üçün onların üstündən böyük 
tir ağaclar döşənildi.

Böyük xərc və işçi qüvvəsi tələb 
eləyən qalanın tikintisinə sürətlə 
başlanıldı. Pənahəli xan qarşısında 
duran ən vacib və mühüm problemləri 
həll eləmək üçün tikintini tezliklə başa 
çatdırmaq istəyirdi. Ona görə də o, 
ustad memarlarla və təcrübəli usta-
larla daim ora-bura qaçır, işə nəzarəti 
gücləndirirdi. İnşaatçılar istiyə-soyuğa, 
borana-qara, ümumiyyətlə, sərt iqlim 
şəraitinə baxmayaraq, gecəni-gündüzə 
qataraq işləyirdilər. Nəhəng bir memar-
lıq emalatxanasına bənzəyən tikinti 
meydanında adamlar qarışqa kimi qay-
naşır, demək olar ki, yatmırdılar. Onlar 
iki növbədə işləyirdilər. Birinci növbə 
gündüz axşama qədər, ikinci növbə isə 
məşəl işığında gecə səhərə qədər.

Pənahəli xan həm tikinti işlərinə 
rəhbərlik edir, həm də ən ağır 
işlərdən yapışaraq bir fəhlə kimi də 
qalanın tikintisində çalışırdı. O, bü-
tün çətinliklərə inşaatçılarla birlikdə 
qatlaşırdı. Bu sadə insan onların 
yediyindən yeyir, içdiyindən içir, soyuq 
havalarda tonqal ətrafında fəhlələrlə bir 
yerdə gecələyirdi. Əynində toz-torpağa 
bulaşmış paltar, əlində iti çapacaq 
olan, çiyinlərində ağır tirlər daşıyan, 
mühəndislərin və iş icraçılarının 
göstərişlərini sözsüz və  vaxtlı-vaxtında 
yerinə yetirən ucaboylu, cantaraq, 

pəhləvan cüssəli bu adamı görənlər 
inana bilmirdilər ki, o, Pənahəli xan-
dır. Onun şəxsi döyüş keyfiyyətləri ilə 
rəhbərlik istedadı birləşərək qalanı 
tikənlər üçün əsl nümunəyə çevrilmişdi.

Qala qədim Şərq şəhərlərində 
olduğu kimi köhnə üslubda tikilir, 
işlər səliqə-sahmanla, öz qaydası ilə 
aparılırdı. Pənahəli xan əvvəlcə xarici 
hücumlardan qorunmaq üçün dairəvi 
və düzbucaqlı bürcləri, müşahidə 
məntəqələri, xəbərdarlıq qalaçaları, 
atəş nöqtələri olan möhkəm və qalın 
divarlı, ümumiyyətlə, dövrün bütün stra-
teji müdafiə tikintisi ənənələri əsasında 
hasarlar çəkdirdi. Üç tərəfi təbii sərhəd 
olduğuna görə həmin yerlərdə müdafiə 
divarları tikmək hələlik məsləhət 
bilinmədi.

Müdafiə sistemini 
möhkəmləndirəndən sonra Pənahəli 
xan daxili inşaat işlərinə başladı. 

Qalanın mərkəzi hissəsində 
müsəlman şəhərlərinin əsas ayrılmaz 
cəhəti olan məscid və hamam binala-
rının bünövrəsi qoyuldu. Daha sonra 
böyük tikinti işlərinə başlanıldı. Az 
müddət içərisində memarlıq baxımın-
dan bir-birindən müxtəlif cizgiləri və 
estetik gözəlliyi ilə fərqlənən bir neçə 
möhtəşəm, gözəgəlimli inzibati və yaşa-
yış binaları ucaldıldı. Ərzaq saxlamaq 
üçün anbarlar düzəldildi, su quyuları 

qazıldı, gediş-gəlişi asanlaşdırmaq 
üçün yollar çəkildi, kiçik körpülər salın-
dı, yüzlərlə meyvə ağacı əkildi...

Öz məharətləri və bacarıqları ilə 
fərqlənən inşaatçılar qısa müddətdə 
Fərhadın işinə bərabər ağlasığmaz işlər 
gördülər. Pənahəli xan onlardan çox 
razı qaldı. Bu qalanı tikmək sanki  onun 
alnına və adına yazılmışdı. Pənahəli xa-
nın üzərinə düşən tarixi vəzifə çox ağır 
və çətin olsa da, o, misilsiz əməyinin 
bəhrəsini əməlli-başlı görə bildi. Və bu 
qala, sözün həqiqi mənasında, Pənahəli 
xanın əsl etibarlı müttəfiqlərindən birinə, 
sığınacağına, dayaq yerinə çevrildi.

Pənahəli xan tikinti işlərinin ilkin 
mərhələsini başa çatdırıb, arxayınlaş-
dıqdan sonra xanlığın iqamətgahını, 
 sarayını, divanını, diplomatik heyətini 
də Şahbulaqdan tədricən qalaya kö-
çürtdü. O, Qarabağ əhalisinin seçmə 
hissəsini – zəka sahiblərini, ən yax-
şı, ən kamil, ən mahir sənətkarları, 
iri bəyləri, zəngin tacirləri də burda 
məskunlaşdırdı. Qala çox çəkmədən 
altı məhəllədən ibarət kiçik bir şəhərə 
çevrildi. Yüzlərlə insan zəhmətinin 
bəhrəsi olan bu qala, həqiqətən də, 
misli görünməmiş ümumxalq işinin, 
əmək qəhrəmanlığının təntənəsi, 
qarabağlıların mənəvi-siyasi birliyinin 
təcəssümü idi.

Pənahəli xan Cavanşirin yaradı-
cılıq dühasının rəmzi olan bu məğrur 

qala möhkəm qranit qaya üzərində 
ucalan bir möcüzə – Qarabağın baş 
şəhəri, paytaxtı, göz bəbəyi, xanlığı-
nın, dövlətinin döyünən ürəyi, taxt-tacı, 
gözəllik, mədəniyyət, incəsənət beşiyi 
idi.

Az bir vaxtda qala çiçəklənib, 
boy atdı, güclü və dövlətli, çoxcəhətli 
əhəmiyyəti olan bir şəhərə çevrildi. 
Bir neçə ilin məhsulu olan möhkəm 
müdafiə kompleksinə malik qala - 
şəhərin tikilib, başa çatdırılması isə az 
qüvvə ilə onun qorunması problemini 
xeyli asanlaşdırdı və xarici təhlükələrin 
qarşısını aldı. Pənahəli xan yenicə 
ucaltdığı bu qalanı Qarabağ xanlığının 
formalaşmasının ən vacib və mühüm 
yekunu hesab edirdi. Və çox çəkmədən 
də Pənahabadı Qarabağın vahid siyasi, 
iqtisadi, hərbi və mədəniyyət mərkəzinə 
çevirə bildi. Onun bu məğrur qalasının 
tarixi mənəviyyatı belə formalaşmağa 
başladı, bu bənzərsiz şəhər özünün 
şərəfli həyatına bu şəkildə qədəm 
qoydu. 

Qarabağ camaatının təklifi ilə və 
uzun-uzadı təkidindən sonra Pənahəli 
xan bu qala-şəhərə banisinin, yəni, 
özünün adını verməyə razılaşdı. 
Həmin vaxtdan da bu möhtəşəm qala 
“Pənahabad” adlandırıldı. El arasın-
da şəhərə eyni zamanda, “Pənahəli 
xanın qalası”, “Pənahabad qalası” da 

deyirdilər. Bu sözlər də xalqın dilində 
tədricən qısaca olaraq “Qala” şəklinə 
düşdü və əsrin sonlarına qədər də bu 
adla tanındı.

Pənahəli xan xanlığın paytaxtını 
Qalaya köçürəndə hansı mülahizələrə 
üstünlük verirdi? Bu qala Qarabağ 
xanlığının ideoloji, mədəni və böyük iq-
tisadi mərkəzinə çevrilməliydi. O, tarixin 
üfüqlərindən hələ təzə-təzə boylanan 
Pənahabad qalasını möhtəşəm saray-
ları və bağları, daş döşənmiş küçələri 
olan abad paytaxt kimi görmək, Şərqin 
ən gözəl və zəngin şəhəri etməklə 
laləzara, gülüstana döndərmək istəyirdi. 
Yaradıcısının gözündə bu qala “behişt-
cənnət” timsalında olmalı, Şərqin böyük 
və möhtəşəm şəhərlərindən heç də geri 
qalmamalıydı.

Çox çəkmədən Pənahəli xan Ca-
vanşir şəhəri rəsmən paytaxt eləmək 
barədə fərman verdi. Qalanın bünövrəsi 
1750-ci ildə qoyulsa da, xanlığın 
paytaxtı edilməsi tarixi 1752-ci ildən 
hesablandı. Həmin vaxtdan Pənahabad 
sıldırım qayalardan üzü yuxarı daha 
sürətlə inkişaf eləməyə başladı, yaşayış 
evləri tikildi, müxtəlif təyinatlı inzibati 
binaların özülü qoyuldu, yeni küçələr 
yarandı, məhəllələr salındı...

Vasif QULİYEV, 
“Şuşa” qəzetinin  

baş redaktoru
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Möhtəşəm müdafiə sistemi–
Pənahabad qalası

Azərbaycan Ordusu bu gün dünyanın 
ən güclü ordularından biridir 

M əlum olduğu ki, 2020-ci ilin payızında başlanan 
44 günlük şanlı Vətən müharibəsində Ali Baş 
Komandan, Prezident İlham Əliyevin müdrik 

və qətiyyətli liderliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu 
30 ilə yaxın düşmən tapdağı altında olan doğma 
torpaqlarımızı yağı düşməndən azad edibdir. Bununla 
da, Milli Odumuz Tarixi Zəfər qazanıbdır. Hər bir 
azərbaycanlı bundan sonsuz qürur duyur. 

Bu il aprelin 12-də 
Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə 2022-ci ilin birinci 
rübünün yekunlarına həsr 
olunan müşavirə keçirilib. 
Tədbirdəki giriş nitqində 
dövlətimizin başçısı bildirib 
ki, ölkəmizdə ordu quru-
culuğuna diqqət və qayğı 
bundan sonra da artırılacaq. 
Möhtərəm Prezidentimiz bu 
barədə danışarkən demişdir: 
“Bununla paralel olaraq, İkin-
ci Qarabağ müharibəsində 
xüsusi qəhrəmanlıq 
göstərmiş Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrin şəxsi heyətinin 
sayı artırıldı və artırılacaq. 
Hərbi məsələlərin həlli üçün 
nə qədər vəsait lazımdırsa, o 
qədər də vəsait ayrılacaq və 
ayrılır”. 

Sevindirici haldır ki, 
Azərbaycanda müharibədən 
sonra istənilən vəzifəni icra 
edə bilən yeni qoşun növü 
– Komando növü yaradılıb. 
Dövlət başçımız müşavirədə 
bildirdi ki, İkinci Qarabağ 

müharibəsində xüsusi 
qəhrəmanlıq göstərmiş Xüsu-
si Təyinatlı Qüvvələrin şəxsi 
heyətinin sayı artırılmışdır və 
budan sonra da artırılacaq. 
Bu gün Azərbaycan Ordusu 
müstəqil ölkəmizin qüdrət 
rəmzlərindən biridir. Ordu-
muz güclü, qüdrətli olduqca, 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
əbədi olacaq! 

Məlum olduğu kimi, 
Vətən müharibəsindən sonra 
Azərbaycan dövləti Türkiyə 
və İsrail şirkətləri ilə yeni, bö-
yük kontraktlar imzalayıb və 
onların icrası uğurla həyata 
keçirilir. Hərbi mütəxəssislər 
hesab edirlər ki, 
müharibədən sonra Müdafiə 
Nazirliyində aparılmış struk-
tur islahatları ordumuzu daha 
da gücləndirəcək. 

Fəxrlə demək olar ki, 
Azərbaycan Ordusu bu gün 
dünyanın ən güclü ordu-
larından biridir. Təsadüfi 
deyil ki, bizim ordunun Vətən 
müharibəsindəki zəngin 

təcrübəsi hazırda dünyanın 
hətta bir çox böyük dövlətləri 
və orduları tərəfindfən 
diqqətlə öyrənilir. Bu, əlbəttə, 
çox qürurverici haldır! 
Azərbaycan Ordusunun za-
biti olmaq istəyən gənclərin 
sayı durmadan artır. Onlar 
yaxşı başa düşürlər ki, Milli 
Ordunun zabiti olmaq böyük 
şərəfdir. 

Mən bu yerdə bir məqamı 
xüsusi vurğulamaq istəyirəm. 
Bu gün Azərbacan dövləti 
Birinci və İkinci Qarabağ 
müharibəsi veteranlarına, 
qaziləriə, şəhid ailələrinə hər 
cür diqqət və qayğı göstərir. 
Ölkə vətəndaşları, əlbəttə, 
bundan çox məmnun qalırlar. 

Qəhrəman QASIMOV, 
Qubada çıxan “Şəfəq” 

qəzetinin redaktoru, 
Əməkdar jurnalist

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 158        Bakı şəhəri, 15 aprel 2022-ci il 

“Sığorta ödənişinin verilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında”Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 
620 nömrəli  Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 24 dekabr 
tarixli 444-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqinin 
təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2017-ci il 29 dekabr tarixli 620 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2565; 2018, № 12 
(II kitab), maddə 2730; 2019, № 7, maddələr 1318, 
1334; 2021, № 2, maddə 196, № 3, maddə 279, № 
5, maddə 532) ilə təsdiq edilmiş “Sığorta ödənişinin 
verilməsi Qaydası”nın 4-cü hissəsində aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin:
1.  4.2-ci bənddə “Məşğulluq haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 
olunmuş qaydada işsiz kimi qeydiyyata alınma-
sından” sözləri “sığorta hadisəsinin baş verdiyi 
tarixdən” sözləri ilə əvəz edilsin.

2.  4.3-cü bənddə “işsiz kimi qeydiyyata alın-
masından” sözləri “sığorta hadisəsinin baş verdiyi 
tarixdən” sözləri ilə əvəz edilsin.

3.  4.10-cu bəndin birinci cümləsində “işsizliyin 
başlanma-sından” sözləri “sığorta hadisəsinin baş 
verdiyi tarixdən” sözləri ilə, “35” rəqəmləri “30” 
rəqəmləri ilə əvəz edilsin və “işsiz kimi qeydiyyata 
alındığı tarixdən 3 ay sonra” sözləri çıxarılsın. 

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 159        Bakı şəhəri, 15 aprel 2022-ci il 

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

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 24 dekabr 
tarixli 443-VIQD nömrəli Qanununun icrasını 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının  
Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal 
əməliyyatları  üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli 
Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik 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, № 8, maddə 1468; 2020, № 2, maddə 220; 
2021, № 1, maddə 89, № 2, maddə 203, № 6 (IV 
kitab), maddə 680, № 11, maddələr 1256, 1260; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-
ci il 29 yanvar tarixli 36 nömrəli Qərarı) 4.33-cü 
bəndi ləğv edilsin. 

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Neftçalada Kür çayında su səviyyəsinin 
enməsi nəticəsində küp qəbirlər üzə çıxıb 

Neftçala rayonunun Aşağı Surra, Balaca Surra, Pirəbbə, Cəngən kəndləri 
ərazisində Kür çayında suyun səviyyəsinin enməsi nəticəsində çayın en 
kəsiyində küp qəbirlər aşkarlanıb.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından 
(AMEA) verilən məlumata görə, yeni 
 aşkarlanan abidələrdə tədqiqat işləri 
aparmaq üçün AMEA-nın Arxeologiya, 
Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun 
Arxeoloji abidələrin toplusu sektorunun 
əməkdaşları rayona ezam olunublar.

Hazırda araşdırmalar davam etdirilir.  

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 14 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son 
sutkada 14 yoluxma faktı qeydə alınıb, 39 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə,  
indiyədək ölkədə, ümumilikdə, 792 min 349 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 782 min 506 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 705 

nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 138 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının 

müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 min 776, 
bu günə qədər isə, ümumilikdə, 6 milyon 766 
min 600 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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