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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 17 iyun 
 tarixli 196 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 
 edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna 
daxil olmayan tabeliyindəki qurumla-
rın Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi 
haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Kino 
Agentliyi” publik hüquqi şəxsin yaradıl-
ması haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2022-ci il 20 aprel 
tarixli 1667 nömrəli Fərmanının 5.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 17 iyun tarixli 196 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, 
№ 6, maddə 749; 2015, № 3, maddələr 
333, 338, № 4, maddə 455, № 6, 
maddə 801, № 10, maddə 1220, № 11, 
maddə 1425; 2016, № 6, maddə 1195, 
№ 10, maddə 1731, № 11, maddə 1944, 
№ 12, maddə 2243; 2017, № 4, maddə 
635, № 11, maddə 2174; 2018, № 6, 
maddə 1353, № 9, maddə 1951; 2019, 
№ 6, maddə 1151, № 8, maddələr 1462, 

1477; 2020, № 10, maddə 1305; 2021, 
№ 4, maddə 394; 2022, № 1, maddə 
60) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 
strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 
qurumların Siyahısı”na aşağıdakı 
məzmunda III bölmə əlavə edilsin:

“III. Publik hüquqi şəxslər
Azərbaycan Respublikasının Kino 

Agentliyi”.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Baş nazir Əli Əsədov Gürcüstanın Kvemo 
Kartli bölgəsinin qubernatoru ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov iyulun 
13-də Gürcüstanın Kvemo Kartli bölgəsinin qubernatoru 
Giorgi Doxturişvili ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə 
Azərbaycan–Gürcüstan dostluq 
münasibətlərinin müxtəlif istiqamətlərdə 
inkişafından məmnunluq ifadə edilib. 
Həmçinin şəhərlərarası əməkdaşlığın 

ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsində 
əhəmiyyətli rol oynadığı diqqətə 
 çatdırılıb. 

Bu baxımdan,  Gürcüstan 
nümayəndə heyətinin səfəri 

çərçivəsində iki ölkənin şəhərləri 
arasında imzalanacaq qardaşlaşma 
haqqında memorandumların önəmi 
vurğulanıb.  

Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan 
arasında ticarət-iqtisadi, nəqliyyat-
tranzit, sərmayə qoyuluşu, energetika 
və bir çox digər sahələrdə əməkdaşlığın 
perspektivləri də müzakirə olunub. 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova 
Birləşmiş Krallığa rəsmi səfəri çərçivəsində 

İcmalar Palatasının Sədri ilə görüşüb

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Böyük Britaniya və Şimali 
İrlandiya Birləşmiş Krallığına rəsmi səfəri çərçivəsində iyulun 12-də 
bu ölkənin İcmalar Palatasının Sədri Ser Lindsi Hoylla görüşüb. 

Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Azərbaycan parlament 
sədrinin səfərinin şərəfinə Birləşmiş Kral-
lıq parlamentinin qarşısında Azərbaycan 
Respublikasının dövlət bayrağı dalğalan-
dırılıb. 

Milli Məclisin Sədrini səmimiyyətlə 
salamlayan Ser Lindsi Hoyl ölkəsinin 
Azərbaycan parlament rəhbərinin bu 
səfərinə böyük əhəmiyyət verdiyini bil-
dirib. O, ölkələrimiz arasında diplomatik 
münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildö-
nümünün tamam olduğunu qeyd edərək, 
bu illər ərzində Birləşmiş Krallıqla 
Azərbaycan arasında uğurlu tərəfdaşlığın 
qurulduğunu söyləyib. 

Ser Lindsi Hoyl Birləşmiş Krallığın 
Azərbaycanla münasibətlərin daha 
da dərinləşməsində maraqlı olduğunu 
bildirərək, parlamentlərimiz  arasında 
əməkdaşlığın da daha da inkişaf 
etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Azərbaycan parlament nümayəndə 
heyətinə göstərilən yüksək 
qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını 
bildirən Sahibə Qafarova bu səfərin 
Azərbaycan Milli Məclisinin Sədri 
səviyyəsində Birləşmiş Krallığa ilk səfəri 
olduğunu diqqətə çatdırıb. O, bu səfərin 
ölkələrimiz və parlamentlərimiz arasında 
əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə və 
genişlənməsinə töhfə verəcəyinə inamını 
ifadə edib. 

Ölkələrimizin dost və tərəfdaş oldu-
ğunu bildirən parlamentin sədri qeyd 
edib ki, Azərbaycan və Böyük Britaniya 
arasında diplomatik münasibətlərin 
qurulduğu ötən 30 il ərzində siyasi, 
iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə 
qarşılıqlı etimada və dəstəyə əsaslanan 
əməkdaşlıq dinamik inkişaf edib. O 
deyib ki, ikitərəfli münasibətlərin inkişa-
fında yüksək səviyyəli səfərlər, görüşlər 
müstəsna rol oynayır. Bu baxımdan 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Birləşmiş Krallığa səfərlərini xüsusi qeyd 
edən Milli Məclisin Sədri bunun siyasi 
münasibətlərin yüksək səviyyəsinin 
göstəricisi olduğunu söyləyib. 

Ölkələrimiz arasında iqtisadi 
əlaqələrin münasibətlərimizin əsas 
komponentlərindən birini təşkil etdiyini 
diqqətə çatdıran Milli Məclisin Sədri qeyd 
edib ki, Birləşmiş Krallıq Azərbaycanın 
əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir. 
Azərbaycanda 600-ə yaxın Brita-
niya şirkəti qeydiyyatdan keçib və 
bu, bizim iqtisadi tərəfdaşlığımızın 

şaxələndirilməsinin müsbət əlamətidir. 
Görüşdə, həmçinin enerji sahəsində 
əlaqələrin də yüksək səviyyəsi qeyd 
olunaraq, BP şirkətinin neft və qaz ha-
silatında Azərbaycanın etibarlı tərəfdaşı 
olduğu vurğulanıb. Azərbaycan Cənub 
Qaz Dəhlizinin də həyata keçirilməsində 
Birləşmiş Krallığın siyasi dəstəyini hər 
zaman hiss edib. Bərpaolunan enerji 
sahəsində də fəal əməkdaşlıq mövcud-
dur. 

Milli Məclisin Sədri diqqətə çatdırıb 
ki, ölkəmizdə parlamentarizmin tarixi 
ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin və onun parlamen-
tinin yarandığı 1918-ci ildən başlayır. 
Bu, müsəlman Şərqində ilk parlamentli 
respublika olub. Həmin il əksər Qərb 
ölkələrini qabaqlayan Azərbaycan 
qadınlara səsvermə hüququ vermiş və 
bütün etnik qruplara parlamentdə təmsil 
olunmaq imkanı yaradılıb. 

Görüşdə parlamentlərarası əlaqələrin 
ölkələr arasında ikitərəfli və çoxtərəfli 
münasibətlərin ən mühüm hissələrindən 
biri olduğunu deyən Sahibə Qafaro-
va vurğulayıb ki, xalqlarımız arasında 
qarşılıqlı hörmət, dostluq münasibətləri 
mövcuddur. Azərbaycan parlamenti bu 
əlaqələri daha gücləndirmək əzmindədir. 
Hazırda qanunverici orqanlarımız 
ikitərəfli münasibətlərin inkişafına 
müsbət töhfələr verir. Hər iki ölkənin 
parlamentlərində dostluq qruplarının 
fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Milli Məclisin 
Sədri deyib ki, müntəzəm görüşlər, dia-
loq və fikir mübadiləsi, dostluq qrupları 
arasında təmaslar parlamentlər arasında 
körpü rolunu oynaya bilərlər. Parla-
ment komitələri vasitəsilə qanunverici 
orqanlar arasında əlaqələrin daha da 
dərinləşdirilməsi müsbət nəticələr verə 
bilər. Həmçinin komitələrimiz hüquqi, 
iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə 
qanunvericilik fəaliyyətində təcrübə 
mübadiləsi üçün əməkdaşlıq edə 
bilərlər.

Görüşdə İcmalar Palatasının sədrinə 
Cənubi Qafqaz regionunda mövcud 
vəziyyət və Ermənistanla Azərbaycan 
arasında sülh perspektivləri barədə 
məlumat verən Sahibə Qafarova qeyd 
edib ki, Azərbaycan 2020-ci ildə Vətən 
müharibəsində qələbə qazanaraq, öz 
ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı-
na son qoyub və ərazi bütövlüyünü bərpa 
edib. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrinin və digər 
beynəlxalq hüquqi sənədlərin tələblərinin 

icrasını təmin edib. Bu gün Ermənistanla 
Azərbaycan arasında münaqişə artıq 
mövcud deyil və tarixin səhifələrində 
qalıb. 

Milli Məclisin sədri diqqətə  çatdırıb ki, 
işğal illərində Ermənistan Azərbaycanın 
bütün şəhər və kəndlərini qəsdən dağı-
dıb, tarixi, mədəni və dini abidələrimizi 
vandalizmə məruz qoyub, məscidlərimiz, 
müqəddəs yerlərimiz təhqir olunub. Bu 
gün isə Azərbaycan öz imkanları hesabı-
na bu ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa və 
yenidənqurma işlərinə başlayıb. Hazırda 
işğal zamanı dağılmış bütün infrastruktur 
bərpa olunur. “Yaşıl enerji” zonası elan 
edilmiş Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda 
yeni şəhər və kəndlər salınır. Artıq bu il 
keçmiş məcburi köçkünlərin öz evlərinə 
qayıtmasına başlanılacaq. Amma 
təəssüflər olsun ki, bu işlərdə ən mühüm 
problemlərdən biri Ermənistanın işğal 
zamanı ərazilərə çoxlu sayda mina qoy-
masıdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixindən 
etibarən mina partlayışları nəticəsində 
210-dan çox mülki şəxs və hərbçi həlak 
olub və yaralanıb. Azərbaycan dünyanın 
ən çox minalanmış ölkələrindən biri olsa 
da, minatəmizləmə fəaliyyətində hələ də 
ən az beynəlxalq dəstək alan ölkələrdən 
biridir. Milli Məclisin Sədri Birləşmiş 
Krallıq şirkətlərinin Azərbaycanın işğal-
dan azad edilmiş ərazilərində minaların 
təmizlənməsinə verdiyi töhfəni və bu 
ərazilərimizdə həyata keçirilən bərpa, 
quruculuq işlərində iştirakı xüsusi qeyd 
edib.

Sahibə Qafarova vurğulayıb ki, 
münaqişədən sonrakı dövrdə Cənubi 
Qafqazda yeni reallıqlar, yeni imkan-
lar yaranıb. Bu imkanların reallaşma-
sı regionda sülhə, təhlükəsizliyə və 
əməkdaşlığa töhfə verəcək. Şimal-
Cənub və Şərq–Qərb nəqliyyat dəhlizləri 
Azərbaycandan keçir. Azərbaycan 
artıq nəqliyyat infrastrukturuna çox 
böyük maliyyə vəsaiti ayırıb. Zəngəzur 
dəhlizinin və regionda bütün kommuni-
kasiyaların açılması rayonun nəqliyyat 
potensialını xeyli artıracaq. Sahibə 
 Qafarova deyib ki, regionun nəqliyyat 
infrastrukturunun, o cümlədən, Zəngəzur 
dəhlizinin açılması  regionda inkişafa, 
sabitliyə töhfə verməklə yanaşı, blokada 
şəraitində yaşayan Ermənistanın özünə 
də fayda verəcək.

Görüşdə qarşılıqlı maraq  doğuran 
digər məsələlər ətrafında da fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Görüşün sonunda Sahibə Qafarova 
İcmalar Palatasının sədrinə “Qarabağ iş-
ğaldan əvvəl və sonra” adlı kitabı təqdim 
edib.

Baş nazir Əli Əsədov Yaponiyanın ölkəmizdəki 
səfirliyinə gedərək sabiq Baş nazir Şinzo Abenin 

ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov iyulun 
13-də Yaponiyanın ölkəmizdəki səfirliyinə gedərək görkəmli 
dövlət xadimi, sabiq Baş nazir Şinzo Abenin ölümü ilə 

əlaqədar başsağlığı verib.   

Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Baş nazir Ə.Əsədov səfirlikdə açılan 
matəm kitabına Şinzo Abenin  sui-qəsd 

nəticəsində ölməsi xəbərini sarsıntı və 
dərin kədər hissi ilə qarşılandığını yazıb. 

Bütün həyat və fəaliyyətini  doğma 
ölkəsinə ləyaqətlə xidmətə həsr etmiş 

Şinzo Abenin beynəlxalq aləmdə 
yüksək nüfuz sahibi olduğu qeyd edilib. 
Azərbaycan Respublikası ilə  Yaponiya 
arasında dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətlərinin inkişafında onun 
 böyük xidmətləri təqdir olunub.

Həmçinin mərhumun ailəsinə və 
yaxınlarına, dost Yaponiya xalqına dərin 
hüznlə başsağlığı verilib. 

Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyeva Qurban 
bayramı münasibətilə 
xalqımızı təbrik edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 
rəsmi instaqram səhifəsində Qurban 
bayramı münasibətilə paylaşım edib.

AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir: “Bütün 
Azərbaycan xalqını və dünya müsəlmanlarını 
müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə səmimi-
qəlbdən təbrik edirəm! Hamıya möhkəm cansağ-
lığı, xoş duyğular və uzun ömür arzulayıram! Qoy 
hər kəsin həyatında nurlu, xoşbəxt günlərin sayı 
çox olsun! Allah bu mübarək bayram günlərində 
kəsilən bütün qurbanları qəbul etsin!”. 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova 
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 

Birləşmiş Krallığına rəsmi səfər edib
İyulun 11-də Milli Məclisin 

Sədri Sahibə Qafarovanın 
başçılığı ilə parlament 
nümayəndə heyəti Böyük 
Britaniya və Şimali İrlandiya 
Birləşmiş Krallığına rəsmi 
səfər edib.

Milli Məclisin Mətbuat və 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Londonun 
“Hitrou” beynəlxalq hava limanında 
nümayəndə heyətini Azərbaycanın 
Birləşmiş Krallıqdakı səfiri Elin Süleyma-
nov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Nümayəndə heyətinin tərkibinə Milli 
Məclisin Azərbaycan–Böyük Britaniya 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun rəhbəri Soltan Məmmədov, 
deputatlardan Rafael Hüseynov, Afət 
Həsənova, Anatoliy Rafailov, parlament 
Aparatının rəhbəri Fərid Hacıyev və 
digər rəsmi şəxslər daxildirlər.

Səfər çərçivəsində spiker Sahibə 
Qafarovanın Birləşmiş Krallıq parlamen-

tinin İcmalar Palatasının və Lordlar Pa-
latasının sədrləri və digər ölkə rəsmiləri 
ilə görüşləri olub.

Görüşlərdə parlamentlərarası 
əlaqələrimizin bu günü və gələcək 

 inkişaf perspektivləri, ikitərəfli və 
çoxtərəfli  formatda əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi və digər məsələlər 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
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