
Mayın 14-də Şamaxı rayonunda “Şamaxı Palace Platinum By Rixos” otel kompleksinin
açılışı olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak
etmişdir.

Dövlətimizin başçısı otelin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Prezident İlham Əliyevə otel kompleksi barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, 43 min

370 kvadratmetr ərazidə inşa olunan oteldə yüksək keyfiyyətli müxtəlif xidmətlər
göstəriləcəkdir. Otel kompleksi maraqlı memarlıq üslubunda inşa edilmişdir. Avanqard və
klassik arxitektura elementlərinin sintezi əsasında inşa edilən binanın interyerinin tərtibatında
orijinal mebel və aksessuarlardan istifadə olunmuşdur.

Otel kompleksi ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı kollektivlə görüşdü. 
Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 14-də Gürcüstanın daxili

işlər naziri Aleksandr Çikaidzeni qəbul etmişdir.
Görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu yaxınlarda Gürcüstana səfəri məm-

nunluqla xatırlandı, ölkələrimiz arasında strateji əməkdaşlığın bütün sahələrdə möhkəm-
ləndirilməsi ilə bağlı müzakirə olunan məsələlərin önəmi vurğulandı.

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə,
o cümlədən daxili işlər orqanları arasında daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 14-də Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının baş direktoru Frensis Qarrini qəbul etmişdir.
Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının baş direktoru Frensis Qarri Bakının gözəl bir şəhər olduğunu məmnunluqla qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı Bakının gündən-günə inkişaf etdiyini, siyasi, iqtisadi və digər mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir mərkəzə çevrildiyini vurğuladı.
Görüşdə Azərbaycanın müvafiq qurumları ilə Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə dair məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
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    Dini-mənəvi dəyərlər hər bir xalqın varlığını
təcəssüm etdirir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin dini dəyərlərin
qorunması, inkişaf etdirilərək gələcək nəsillərə
çatdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi
tədbirlər bu baxımdan mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu gün ölkəmizdə mənəvi irsə
diqqət və qayğı ilə yanaşılır, dini abidələr
bərpa edilir, yeni məscid binaları tikilir.
    Mayın 14-də Ordubad rayonunun Yuxarı
Əylis kəndində yeni məscid binası istifadəyə
verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Yuxarı Əylis
kənd məscidinin istifadəyə verilməsi mü-
nasibətilə sakinləri təbrik edərək demişdir:
“Ölkəmizdə islami dəyərlərə yüksək qiymət
verilir, müqəddəs yerlər, dini ziyarətgahlar
və məscidlər yenidən qurulur, bərpa olunaraq
insanların istifadəsinə verilir. Bütün bunlar
ölkəmizdə islami dəyərləri yaşatmaqla ya-
naşı, həm də bu dəyərlərin gələcək nəsillərə
ötürülməsi baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyır.”
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Azərbay-

canda dini-mənəvi dəyərlərin qorunub sax-
lanılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər gö-
rülür. Çünki bu dəyərlər uzun illər ərzində
formalaşmış, insanlar tərəfindən yaşadılaraq
bu günə çatdırılmışdır. Ölkəmizdə bu sahəni
tənzimləyən qanunlar və digər normativ
hüquqi aktlar hər bir şəxsin inanclarına
hörmətlə yanaşılmasına, insanların dini
etiqad azadlığının təmin olunmasına imkan
verir. Dini etiqad azadlığının təmin olunması
sahəsində görülən tədbirlərin nəticəsidir ki,
bu gün Azərbaycan dünyada tolerant ölkə

kimi tanınır”.
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Məs-
cidlər islam aləmində İslamı təmsil edən
müqəddəs yerlərdir” fikrini xatırladan

Ali Məclisin Sədri demişdir: “Məscidlər
inanclarımızın və mənəvi dəyərlərimizin
yaşadıldığı yerlərdir. Müsəlmanların mü-
qəddəs kitabı “Qurani-Kərim” və məscidlər
islam aləmini birləşdirən simvollardır. Bu
gün istifadəyə verilən Yuxarı Əylis kənd
məscidi də mənəvi dəyərlərimizin yaşadılması
istiqamətində görülən tədbirlərin tərkib his-
səsidir. Ona görə bu məsciddə də dini və
mənəvi dəyərlərimizin yaşadılmasına xüsusi
diqqət yetirilməlidir”. 
    Ali Məclisin Sədri yeni məscidin istifadəyə

verilməsi münasibətilə kənd sakinlərini və
dindarları bir daha təbrik etmişdir.
    Kənd sakini Tofiq Hüseynov demişdir
ki, bu gün Yuxarı Əylis kəndində əhalinin

sosial problemləri həll olunmuş, kənd mər-
kəzi, həkim ambulatoriyası, müasir məktəb
binası istifadəyə verilmiş, insanların məş-
ğulluğu təmin edilmişdir. Artıq hər bir sakin
dövlətimizin yaratdığı şəraitdən layiqincə
bəhrələnir. Bu da yaxşı yaşayış və yüksək
əhval-ruhiyyə deməkdir. Məscid binası da
Yuxarı Əylis kəndində aparılan quruculuq
işlərinin davamı, islami dəyərlərə verilən
qiymətin daha bir ifadəsidir.
    Sonra Ali Məclisin Sədri açılışı bildirən
lenti kəsmiş, məsciddə yaradılan şəraitlə

tanış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, ümumi sahəsi
250 kvadratmetr olan 1 minarəli məsciddə
ibadət yeri, axund və yardımçı otaqlar vardır.
Binada eyni vaxtda 200 nəfərin ibadət etməsi
mümkündür. Minarənin hündürlüyü 21 metr-
dir. Binada müasir işıqlandırma sistemi qu-
raşdırılmış, qadınlar üçün ayrıca ibadət yeri
ayrılmış, mehrab qoyulmuşdur. İki girişi
olan məscid binasının günbəzi naxış və or-
namentlərlə bəzədilmişdir.
    Ali Məclisin Sədri İslam dininin müqəddəs
kitabı “Qurani-Kərim”i və kitabın təfsirini
məscidə hədiyyə etmişdir.
    Sonra kənd sakinləri və dindarlarla gö-
rüşən Ali Məclisin Sədri demişdir ki, dini-
mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması
vacib şərtdir. Muxtar respublikada 207
məscid vardır. Onların 167-si müstəqillik
dövründə tikilmiş və ya əsaslı təmir olun-
muşdur. Bu da insanların saf niyyətlər ətra-
fında birləşməsinə, dini-mənəvi dəyərləri-
mizin olduğu kimi yaşadılmasına xidmət
edir.
    Kənd ağsaqqalları və dindarlar Yuxarı

Əylis kəndində yaradılan şəraitə, yeni məscid
binasının istifadəyə verilməsinə görə min-
nətdarlıqlarını bildirmişlər.
    Ali Məclisin Sədri kənd ağsaqqalları və
dindarlarla xatirə şəkli çəkdirmişdir.
    Məscidin həyətində dəstəmaz yeri yara-
dılmış, yaşıllaşdırma işləri aparılmış və
müasir işıqlandırma sistemləri quraşdırıl-
mışdır. Həmçinin məscidə gedən yol geniş-
ləndirilərək 1 kilometr məsafəyə asfalt örtük
salınmışdır.

Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis kəndində yeni məscid
istifadəyə verilmişdir

Ardı 2-ci səhifədə
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1. Ümumi müddəalar
    1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi (bundan
sonra-Nazirlik) Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının iqtisadi siyasətini, iqtisadi və sosial
proqnozlarını işləyib hazırlayan, iqtisadiyyatın
ayrı-ayrı sahələrinin, o cümlədən sənayenin
inkişafı, muxtar respublika iqtisadiyyatında
struktur və innovasiya, investisiya fəaliyyəti,
investisiyaların cəlb edilməsi, qoyulması və
təşviqi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa
dövlət dəstəyi, rəqabətin qorunması, inkişafı
və təşviqi, haqsız rəqabətin aradan qaldırıl-
ması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması,
dövlət əmlakının idarə olunması, onun özəl-
ləşdirilməsi, dövlət əmlakı barəsində sərən-
cam verilməsi, dövlət əmlakının və onun
barəsində bağlanan əqdlərin qeydiyyatının
aparılması, dövlət müəssisələrinin sağlam-
laşdırılması və özəlləşdirməyə hazırlanması,
daxili ticarət, xarici iqtisadi və ticarət əlaqələri,
sosial-iqtisadi inkişaf və mənzil-kommunal
təsərrüfatı sahələrində (bundan sonra – mü-
vafiq sahədə) dövlət siyasətini və tənzim-
lənməsini həyata keçirən mərkəzi icra haki-
miyyəti orqanıdır.
    1.2. Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan

Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının konstitusiyalarını və qanunlarını,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin fərman və sərəncamlarını, Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azər-
baycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı bey-
nəlxalq müqavilələri və bu Əsasnaməni
rəhbər tutur.
    1.3. Nazirlik öz vəzifələrini və hüquqlarını
həyata keçirərkən Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanları, yerli özünüidarə orqanları və
muxtar respublikada qeydiyyatdan keçən
qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə
fəaliyyət göstərir.
    1.4. Nazirliyin müstəqil balansı, istifadə-
sində olan dövlət əmlakı, xəzinə və bank
hesabları, üzərində Dövlət gerbinin təsviri
və öz adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq
ştampları və blankları vardır.
    1.5. Nazirliyin saxlanma xərcləri və fəa-
liyyəti, habelə maddi-texniki təminatı dövlət
büdcəsi və qanunla nəzərdə tutulmuş digər
mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. 

    1.6. Nazirlik Naxçıvan şəhərində yerləşir.
2. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri

    2.0. Nazirlik aşağıdakı istiqamətlərdə fəa-
liyyət göstərir: 
    2.0.1. muxtar respublikanın iqtisadi və
sosial inkişafı sahəsində dövlət siyasətini
hazırlayır və aidiyyəti dövlət orqanları ilə
birlikdə həyata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.2. sənaye sahəsində dövlət siyasətini
hazırlayır və aidiyyəti dövlət orqanları ilə
birlikdə həyata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.3. maliyyə, o cümlədən büdcə, vergi,
pul-kredit və valyuta, bank, sığorta, qiymətli
kağızlar bazarı, qiymət-tarif, dövlət satınal-
maları və digər sahələrdə dövlət siyasətinin
hazırlanmasında iştirak edir; 
    2.0.4. sənaye parklarının və xüsusi iqtisadi
zonaların yaradılması və fəaliyyəti sahəsində
dövlət siyasətini hazırlayır və həyata keçi-
rilməsini təmin edir; 
    2.0.5. muxtar respublikada investisiya
fəaliyyəti, investisiyaların cəlb edilməsi, qo-
yulması və təşviqi sahəsində dövlət siyasətini
aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə hazırlayır
və həyata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.6. sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa
dövlət dəstəyi sahəsində dövlət siyasətini

hazırlayır və aidiyyəti dövlət orqanları ilə
birlikdə həyata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.7. muxtar respublikada rəqabətin qo-
runması, inkişafı və təşviqi, o cümlədən
haqsız rəqabət hallarının aradan qaldırılması
sahəsində dövlət siyasətini hazırlayır və
həyata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.8. istehlakçıların hüquqlarının qorun-
ması və istehlak mallarının (işlərin, xidmət-
lərin) keyfiyyətinin təmin olunması sahəsində
dövlət siyasətini aidiyyəti dövlət orqanları
ilə birlikdə hazırlayır və həyata keçirilməsini
təmin edir;
    2.0.9. daxili ticarət, istehlak bazarı və
xidmət sahəsində dövlət siyasətini aidiyyəti
dövlət orqanları ilə birlikdə hazırlayır və hə-
yata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.10. yeyinti məhsullarının idxalı və ix-
racı zamanı onların keyfiyyətinə və təhlükə-
sizliyinə dövlət nəzarətini həyata keçirir;
    2.0.11. muxtar respublikada xarici iqtisadi
əlaqələrin və xarici ticarət fəaliyyətinin in-
kişafı və tənzimlənməsi sahəsində dövlət
siyasətini aidiyyəti dövlət orqanları ilə
birlikdə hazırlayır və həyata keçirilməsini
təmin edir;

Əlavə 1
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi haqqında
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Ardı 3-cü səhifədə

    Muxtar respublikada görkəmli tarixi
şəxsiyyətlərin, ədəbiyyat, incəsənət və elm
xadimlərinin ev-muzeylərinin yaradılması
və bərpası istiqamətində ardıcıl tədbirlər
görülür. Ötən ildən başlayaraq görkəmli
akademik Yusif Məmmədəliyevin Ordubad
şəhərindəki ev-muzeyində yenidənqurma
işləri aparılmışdır.
    Mayın 14-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov

muzeyin yenidənqurma işlərindən sonrakı
vəziyyəti ilə tanış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, muzeyin sahəsi
190 kvadratmetrdir. İki mərtəbədən ibarət
olan binanın birinci mərtəbəsində fond və
iş otaqları, ikinci mərtəbəsində isə ekspo-
zisiya zalı yerləşir. Burada akademikin
həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə
aid sənədlər, çap olunmuş əsərləri, fotoşə-
killər, habelə xatirə şəkillərindən ibarət

2000-ə yaxın eksponat saxlanılır. Bu eks-
ponatlardan 250-si ekspozisiyada nümayiş
olunur.
    Yenidənqurma işləri zamanı iş otaqlarında
müasir şərait yaradılmış, ekspozisiya zalının
döşəməsi yenilənmiş, qazanxana quraşdı-
rılmışdır. Həmçinin muzeyə ge dən yol ye-
nidən qurulmuş, binanın həyətində təmir
işləri aparılmış, gülkarlıqlar salınmışdır.
    Ali Məclisin Sədri Yusif Məmmədəli -

yevin ev-muzeyinin ümummilli lider Heydər
Əliyevin qayğı və himayəsi ilə 1975-ci
ildə yaradıldığını, 2005-ci ildə Yusif
Məmmədəliyevin 100 illik yubileyinin
YUNESKO səviyyəsində qeyd olunduğunu
bildirmiş, muzeydə görkəmli alimin elmi
irsinin hərtərəfli öyrədilməsi barədə tapşı-
rıqlar vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Akademik Yusif Məmmədəliyevin ev-muzeyində 
yenidənqurma işləri aparılmışdır

    Qədim tarixə, memarlıq abidələrinə və tikililərinə malik olan Ordubad şəhəri bu gün
həm də müasir görkəmi və inkişafı ilə diqqəti cəlb edir. Aparılan quruculuq işləri şəhərin
görkəmini tamamilə dəyişmişdir. Artıq tarixilik və müasirliyin vəhdəti qədim Ordubadın
müasir inkişaf göstəricisinə çevrilmişdir.
    Bu istiqamətdə görülən tədbirlərin davamı olaraq, cari ildə Ordubad şəhərindən keçən
Dübəndi çayında sahilbərkitmə işləri aparılmış, ətraf ərazilər abadlaşdırılmışdır.
    Mayın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Ordubad şəhərinə gəlmiş, aparılan abadlıq işləri ilə maraqlanmışdır.
    Bildirilmişdir ki, çay yatağında istiqamətləndirici beton bəndlər salınmış, istinad
divarları tikilmiş, suyun sürətini azaldan beton konstruksiyalar inşa edilmişdir. Həyata
keçirilən tədbirlər sürüşmə təhlükəsinin aradan qaldırılmasına və insanların rahatlığının
təmin olunmasına imkan verəcəkdir.
    Ali Məclisin Sədri ərazidə yaşıllaşdırma işlərinin aparılması, Ordubad şəhərində tikinti
və abadlıq işlərinin bundan sonra da davam etdirilməsi barədə tapşırıqlar vermişdir.

Ordubad şəhərində quruculuq işləri 
davam etdirilir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 14 may tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq Naxçıvan
Muxtar Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 
    1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat və
Sənaye Nazirliyi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin
(Əlavə 1).
    2. “Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyinin strukturu” təsdiq edilsin (Əlavə 2).
    3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat və

Sənaye Nazirliyi aparatının işçilərinin say həddi 88 ştat
vahidi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığa Kömək
Fondunun işçilərinin say həddi 9 ştat vahidi müəyyən
edilsin.
    4. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun
təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən
edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2007-ci il 17 may tarixli 68-III FR nömrəli Fərmanı
və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadi İnkişaf

Nazirliyi haqqında Əsasnamənin və nazirliyin strukturunun
təsdiq edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 31 mart tarixli 13-IV FR
nömrəli Fərmanı ləğv edilsin.
    5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri Vasif  TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 14 may 2014-cü il
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    2.0.12. muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
inkişafı sahəsində dövlət siyasətini aidiyyəti
dövlət orqanları ilə birlikdə hazırlayır və hə-
yata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.13. mənzil-kommunal təsərrüfatı sa-
həsində dövlət siyasətini aidiyyəti dövlət or-
qanları ilə birlikdə hazırlayır və həyata keçi-
rilməsini təmin edir;
    2.0.14. muxtar respublikanın iqtisadi və
sosial inkişaf proqnozlarını hazırlayır;
    2.0.15. makroiqtisadi proqnozlaşdırmanı
həyata keçirir, dövlət və icmal büdcələrin
gəlir və xərclərinin əsaslandırılmasında iştirak
edir;
    2.0.16. muxtar respublikanın iqtisadiyya-
tında struktur və innovasiya siyasətini hazır -
layır və aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
həyata keçirir;
    2.0.17. muxtar respublikanın iqtisadi təh-
lükəsizliyi və davamlı inkişafı, iqtisadi ma-
raqlarının qorunması sahəsində tədbirlərin
hazırlanmasını və həyata keçirilməsini aidiyyəti
dövlət orqanları ilə birlikdə təmin edir;
    2.0.18. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
sosial-iqtisadi inkişaf, o cümlədən prioritet
sahələrin inkişafı üzrə konsepsiyaların və
dövlət proqramlarının hazırlanmasını, icrasının
əlaqələndirilməsini və nəzarətini (monito-
rinqini) həyata keçirir;
    2.0.19. dövlət əmlakının idarə edilməsi,
onun özəlləşdirilməsi, bu sahəyə investisi-
yaların cəlb olunması sahəsində dövlət siya-
sətini aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
hazırlayır və həyata keçirilməsini təmin edir;
    2.0.20. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada Naxçıvan Muxtar Respublikası əra-
zisində yerləşən dövlət əmlakını idarə edir
və onun barəsində sərəncam verir, dövlət
əmlakının idarə edilməsinin səmərəliliyini
artırmaq məqsədilə zəruri tədbirlər görür;
    2.0.21. dövlət əmlakının və onun barəsində
bağlanmış əqdlərin qeydiyyatını aparır, dövlət
əmlakının inventarlaşdırılmasını təşkil edir;
    2.0.22. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş
dövlət müəssisələrinə investisiyaların cəlb
olunmasını təmin edir, dövlət müəssisələrinin
özəlləşdirməyə hazırlanması və sağlamlaş-
dırılması sahəsində tədbirlər görür;
     2.0.23. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada özəlləşdirilmiş müəssisələrin inkişafına
dəstək verir və onların fəaliyyətinin stimullaş-
dırılması sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsini təmin edir, dövlət müəssisələri
özəlləşdirildikdən sonra onların yeni mülkiy-
yətçiləri tərəfindən həmin müəssisələrə inves-
tisiya qoyuluşu üzərində nəzarəti təmin edir;
    2.0.24. müvafiq sahənin inkişafını təmin
edir;
    2.0.25. müvafiq sahədə normayaratma
fəaliyyətini həyata keçirir.

3. Nazirliyin vəzifələri
    3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, Na-
zirliyin vəzifələri aşağıdakılardır:
    3.0.1. muxtar respublikanın iqtisadi və
sosial inkişafının əsas istiqamətlərini hazır-
lamaq, aidiyyəti dövlət orqanlarının iştirakı
ilə onların həyata keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.2. muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
vəziyyətini, inkişaf dinamikasını təhlil etmək,
proqnozlaşdırmaq, iqtisadiyyatın dövlət tən-
zimlənməsi, iqtisadi və sosial inkişafın prioritet
istiqamətləri barədə təkliflər hazırlamaq və
aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim etmək;
    3.0.3. aidiyyəti dövlət orqanları ilə bir-
likdə toplu maliyyə və tədiyyə balanslarını
proqnozlaşdırmaq;
    3.0.4. dövlət büdcəsinin formalaşdırılması
üçün muxtar respublikanın iqtisadi və sosial
inkişafının proqnoz göstəricilərini hazırlamaq
və aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
    3.0.5. muxtar respublikanın iqtisadiyya-
tında, o cümlədən sənayesində struktur si-
yasətinin əsas istiqamətlərini hazırlamaq və
aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata
keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.6. iqtisadiyyatda, o cümlədən sənayedə
innovasiya və elmi-texniki siyasətin forma-
laşmasını aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
təmin etmək;
    3.0.7. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
muxtar respublikanın iqtisadi və ərzaq təh-
lükəsizliyi ilə bağlı tədbirlər hazırlamaq və
həyata keçirmək;
    3.0.8. maliyyə, o cümlədən dövlət büdcəsi,
vergi, pul-kredit və valyuta, bank, sığorta,
qiymətli kağızlar bazarı, qiymət-tarif, dövlət
satınalmaları və digər sahələrdə dövlət siya-
sətinin işlənib hazırlanmasında və tənzim-
lənməsində, prioritetlərin müəyyən olunma-
sında iştirak etmək; 

    3.0.9. muxtar respublikanın sosial siya-
sətinin, o cümlədən sosial sahələrin inkişafına
dövlət dəstəyi mexanizmlərinin işlənib
hazırlanmasında və həyata keçirilməsində
iştirak etmək;
    3.0.10. əmək ehtiyatları və məşğulluq sa-
həsində əsas istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi
və həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti dövlət
orqanları ilə birlikdə tədbirlər görmək;
    3.0.11. qiymət-tarif siyasətinin ümumi
prinsiplərinə, dövlət tərəfindən qiymətləri
tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin)
siyahısına, o cümlədən sosial əhəmiyyətli
və təbii inhisar subyektlərinin məhsullarının
qiymətlərinin tənzimlənməsinə, habelə tən-
zimlənən qiymətlərin formalaşdırılmasına
dair təkliflər vermək, tətbiqi qaydalarına nə-
zarəti həyata keçirmək, ayrı-ayrı sahələr üzrə
müəssisə və təşkilatlara, investorlara güzəşt-
lərin verilməsinə dair təkliflər hazırlamaq
və aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
    3.0.12. muxtar respublikada əsas fondların
təzələnməsi siyasətinin hazırlanmasında, on-
ların yenidən qiymətləndirilməsində, amor-
tizasiya normalarının hazırlanmasında və tət-
biq edilməsində iştirak etmək; 
    3.0.13. muxtar respublikada aparılan iq-
tisadi siyasətə uyğun olaraq aidiyyəti dövlət
orqanları ilə birlikdə rüsumların və vergilərin,
digər icbari ödənişlərin dərəcələri ilə bağlı
təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti üzrə təqdim
etmək;
    3.0.14. təbii, o cümlədən enerji resursla-
rından səmərəli istifadə mexanizminin, muxtar
respublikanın yanacaq-enerji balansının işlənib
hazırlanmasında və onun strukturunun tək-
milləşdirilməsində iştirak etmək; 
    3.0.15. dövlət aktivlərinin idarə edilməsinə
dair dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında
və həyata keçirilməsində, dövlət mülkiyyətinin
strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tək-
liflərin hazırlanmasında iştirak etmək;
    3.0.16. sənayenin, o cümlədən onun ayrı-
ayrı sahələrinin mövcud vəziyyətini təhlil
etmək, gələcək inkişafını proqnozlaşdırmaq,
sənaye sektorunun inkişafı və islahatı prio-
ritetlərinin müəyyən olunmasına və dövlət
tənzimləməsi mexanizmlərinin təkmilləşdi-
rilməsinə dair təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti
üzrə təqdim etmək; 
    3.0.17. Nazirliyə həvalə olunan hallarda
və qaydada dövlət müəssisələrində və ya ni-
zamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəs-
sisələrdə dövlətin maraqlarını təmsil etmək;
    3.0.18. Nazirliyə həvalə olunan hallarda
və qaydada nizamnamə kapitalında dövlətin
payı olan sənaye müəssisələrinin yenidən
qurulması, təkmilləşdirilməsi və sağlamlaş-
dırılması məqsədi ilə təkliflər hazırlamaq və
aidiyyəti üzrə təqdim etmək, bu məqsədlə
aidiyyəti dövlət orqanlarından və təşkilatlardan
belə müəssisələrin vəziyyəti haqqında lazımi
məlumatlar almaq, onları təhlil etmək; 
    3.0.19. muxtar respublikanın sənaye məh-
sullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına
ödənilməsini genişləndirmək məqsədi ilə
tədbirlər hazırlamaq və həyata keçirmək;
    3.0.20. yerli resurslardan səmərəli istifadə
etməklə rəqabətqabiliyyətli son sənaye məh-
sulu istehsalının, yeni sənaye sahələrinin, o
cümlədən yüksək əlavə dəyər yaradan istehsal
sahələrinin yaradılmasının və fəaliyyətinin,
habelə sənaye sahələri üzrə innovasiya fəa-
liyyətinin stimullaşdırılması, dəstəklənməsi
və təşviqi ilə bağlı təkliflər vermək; 
    3.0.21. sənaye parklarının və xüsusi iqtisadi
zonaların yaradılması və fəaliyyəti sahəsində
dövlət siyasətini və tənzimlənməsini hazır-
lamaq və həyata keçirmək;
    3.0.22. sənaye istehsalının regional struk-
turunun təkmilləşdiril məsi, sənaye zonalarının
(sənaye klasterlərinin) yaradılması və ərazi
planlaşdırılması sənədlərindən sənaye zonaları
üçün ərazilərin planlaşdırılması ilə bağlı ai-
diyyəti dövlət və yerli özünüidarə orqanları
ilə birlikdə tədbirlər həyata keçirmək; 
    3.0.23. sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin
dəstəklənməsi, təkmilləş diril məsi və onların
infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədi ilə təkliflər vermək, müvafiq tədbirlər
hazırlamaq və aidiyyəti dövlət orqanları ilə
birlikdə həyata keçirmək; 
    3.0.24. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
investisiya fəaliyyəti, investisiyaların cəlb
edilməsi, qorunması və təşviqi sahələrində
dövlət siyasətini və dövlət tənzimləmə me-
xanizmini hazırlamaq və həyata keçirmək;
    3.0.25. muxtar respublikada investisiya
imkanlarını araşdırmaq, investisiya tələbatını
öyrənmək, investisiya mühitinin yaxşılaşdı-
rılmasına və investisiyaların stimullaşdırıl-
masına dair təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti

üzrə təqdim etmək;
    3.0.26. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
muxtar respublika iqtisadiyyatına investisiyalar
cəlb etmək, onlardan istifadə olunması təd-
birlərini hazırlayıb həyata keçirmək, inves-
torlara kömək etmək, investisiya fəaliyyəti
ilə bağlı beynəlxalq iqtisadi (ticarət) və ma-
liyyə (kredit) təşkilatları, xarici dövlətlərin
müvafiq qurumları, hüquqi və fiziki şəxsləri
ilə əməkdaşlıq etmək; 
    3.0.27. investisiya qoyuluşu sahəsində
dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin layihələri
üzrə müqavilələrin (sazişlərin, kontraktların)
və ya təkliflərin iqtisadi ekspertizasını apar-
maq, belə kreditlərə dair xarici investorlarla
danışıqlarda iştirak etmək, onların icrasına
nəzarəti həyata keçirmək;
    3.0.28. dövlətə, dövlət orqanları və müəs-
sisələrinə, nizamnamə kapitalında dövlətin
payı olan müəssisələrə və digər dövlət təsi-
satlarına ayrılan qrant, maliyyə və texniki
yardım layihələrinin və müvafiq müqavilə
(saziş, kontrakt) layihələrinin iqtisadi eks-
pertizasını həyata keçirmək, onların iqtisadi
nəticələrini qiymətləndirən sənədləri araş-
dırmaq, prioritet sahələri və əməkdaşlıq üçün
əhəmiyyət kəsb edən layihələri müəyyən-
ləşdirmək, həmin layihələrə dair danışıqlar
aparmaq və ya danışıqlarda iştirak etmək,
ayrılmış qrantları, maliyyə və texniki yar-
dımları əlaqələndirmək, onlardan məqsəd -
yönlü və səmərəli istifadə olunmasına nəzarəti
həyata keçirmək, müvafiq hesabatları və
sənədləri almaq; 
    3.0.29. dövlət büdcəsi hesabına əsaslı
vəsait qoyuluşunun istiqamətlərini müəy-
yənləşdirmək, dövlət investisiya qoyuluşlarının
səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı tədbirlər
görmək;
    3.0.30. dövlət investisiya təkliflərini (la-
yihələrini) qiymətləndirmək, dövlət investisiya
proqramının layihəsini tərtib etmək, təsdiq
olunduqdan sonra həmin proqramda nəzərdə
tutulan tədbirlərin icrasının əlaqələndirilməsini
və onların yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata
keçirmək, habelə aidiyyəti dövlət orqanları
ilə birlikdə dövlət investisiya proqramına
daxil olan layihələrin icrasının monitorinqi
ilə bağlı tədbirlər görmək;
    3.0.31. sahibkarlığın inkişafı və sahibkar -
lığa dövlət dəstəyi sahəsində dövlət siyasətini
və dövlət tənzimləməsini hazırlamaq və
həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti dövlət
orqanları ilə birlikdə tədbirlər görmək;
    3.0.32. sahibkarlığa dövlət dəstəyinin əsas
istiqamətlərinin, ümumi şərtlərinin, forma-
larının və mexanizmlərinin hazırlanmasını
təmin etmək və onların həyata keçirilməsində
iştirak etmək;
    3.0.33. sahibkarlığa dəstək tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsi və-
saitlərinin, xarici və beynəlxalq kreditlərin
(qrantların və digər maliyyə vəsaitlərinin)
cəlb edilməsi üçün tədbirlər görmək;
    3.0.34. dövlət orqanlarından və təşkilatla-
rından, yerli özünüidarə orqanlarından, digər
şəxslərdən sahibkarların hüquqlarını və qanuni
mənafelərini məhdudlaşdıran (pozan) hərə-
kətlərin dayandırılmasını tələb etmək;
    3.0.35. sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlıq
mühiti, sahibkarlığa dövlət dəstəyi, özəl sek-
torda investisiya fəaliyyəti sahələrində mövcud
vəziyyəti təhlil etmək, həmin sahələrin daha
da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə təkliflərin
hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin
etmək; 
    3.0.36. sahibkarların maarifləndirilməsi,
o cümlədən sahibkarların iqtisadi və hüquqi
informasiya ilə təmin edilməsi üçün tədbirlər
görmək, kiçik və orta müəssisələrin fəaliy-
yətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bey-
nəlxalq təcrübənin tətbiqini təmin etmək,
onların rəqabət qabiliyyətinin artırılması is-
tiqamətində təkliflər hazırlamaq;
    3.0.37. sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı
və təşviqi üçün əhəmiyyət kəsb edən inves-
tisiya layihələrinin reallaşdırılması məqsədi
ilə tədbirlər görmək;
    3.0.38. sahibkarlığın inkişafı və əhalinin
işgüzar fəaliyyətinin artırılması sahəsində
dövlət maliyyə yardımının göstərilməsini
Nazirliyin strukturuna daxil olan qurum
vasitəsilə həyata keçirmək; 
    3.0.39. lisenziyalar və icazələr sisteminin
tətbiqi sahəsində dövlət siyasətini və dövlət
tənzimləməsinin əsas istiqamətlərini hazır-
lamaq və aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
həyata keçirmək, lisenziya və icazə verən
dövlət orqanlarına metodiki rəhbərliyi və in-
formasiya təminatını yerinə yetirmək, muxtar
respublikada lisenziya reyestrini aparmaq;
    3.0.40. dövlət orqanları tərəfindən sahibkar -

lara lisenziyaların, sertifikatların və şəha-
dətnamələrin verilməsi sahəsində qanunve-
riciliyə riayət edilməsinə nəzarət etmək, li-
senziyalaşdırma qaydalarının tətbiqinə dair
izahatlar vermək;
    3.0.41. təbii inhisar subyektlərinin fəa-
liyyətinin dövlətin iqtisadi siyasətinə müvafiq
olaraq həyata keçirilməsinin monitorinqini
aparmaq və təbii inhisar subyektlərinin si-
yahısına dair təkliflər vermək, bu məqsədlə
həmin müəssisələrdən texniki-iqtisadi gös-
təriciləri almaq, onları təhlil etmək və bununla
bağlı tədbirlər görmək;
    3.0.42. rəqabətin qorunması, inkişafı və
təşviqi, haqsız rəqabət hallarının aradan qal-
dırılması sahəsində dövlət siyasətini hazırlamaq,
həmin siyasətin və bu sahədə dövlət nəzarətinin
həyata keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.43. istehlakçıların hüquqlarının və qa-
nuni maraqlarının qorunması, istehlak mal-
larının (işlərinin, xidmətlərinin) keyfiyyətinin
təmin olunması sahəsində dövlət siyasətini
aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə hazır-
lamaq, istehlakçıların hüquqlarının qorun-
masını, ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər
növ xidmət sahələrində norma və qaydalara
riayət olunmasına, istehlak bazarında malların
(işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlü-
kəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçi-
rilməsini təmin etmək;
    3.0.44. rəqabətin təşviq etdirilməsi və qo-
runması, rəqabət mühiti yaradan iqtisadi
strukturların, kiçik və orta müəssisələrin in-
kişaf etdirilməsi üzrə səlahiyyətləri daxilində
tədbirlər görmək; 
    3.0.45. inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının
alınması, reklam fəaliyyəti və istehlakçıların
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət və
yerli özünüidarəetmə orqanlarının, muxtar
respublikada dövlət qeydiyyatından keçən
qeyri-hökumət təşkilatlarının (ictimai birliklər
və fondlar) fəaliyyətlərini səlahiyyətləri da-
xilində əlaqələndirmək;
    3.0.46. mülkiyyət formasından asılı ol-
mayaraq, əmtəələrin istehsalı, satışı (əldə
edilməsi), işlərin görülməsi və xidmətlərin
(o cümlədən maliyyə xidmətləri) göstərilməsi
ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər və
ya onların birlikləri (bundan sonra – təsərrüfat
subyektləri), dövlət və yerli özünüidarəetmə
orqanları tərəfindən antiinhisar (rəqabət) qa-
nunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasına
dövlət nəzarətini həyata keçirmək, rəqabətin
məhdudlaşdırılmasına, yaxud aradan qaldı-
rılmasına, təsərrüfat subyektlərinin və isteh-
lakçıların mənafelərinin pozulmasına gətirib
çıxaran və ya gətirib çıxara bilən hərəkətlərin
qarşısının alınması üçün tədbirlər hazırlamaq
və həyata keçirmək;
    3.0.47. antiinhisar (rəqabət) qanunverici-
liyinin pozulması, sahibkarlıq fəaliyyətinin
ədalətsiz üsullarla aparılması, bazar subyektləri
tərəfindən tətbiq olunan haqsız rəqabət hal-
larının aşkarlanması, onların aradan qaldı-
rılması, bazarda ilkin (qeyri-inhisar) vəziyyətin
bərpa edilməsi və qanun pozuntusuna yol
vermiş şəxslərin qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi
məqsədilə tədbirlər görmək;
    3.0.48. əmtəə və maliyyə xidmətləri ba-
zarlarında istehsal və xidmətlərin həcmi, id-
xal-ixrac əməliyyatlarına dair və qanunverici -
liyə uyğun olaraq digər mənbələrdən əldə
olunan məlumatlar əsasında rəqabətin və-
ziyyətini araşdırmaq və təsərrüfat subyekt-
lərinin hökmran mövqeyini müəyyən etmək;
    3.0.49. təsərrüfat subyektlərinin, dövlət
və bələdiyyə müəssisələ rinin yaradılması,
yenidən təşkili, ləğv edilməsi, onlar arasında
bağlanmış əqdlərin həyata keçirilməsi, o
cümlədən nizamnamə kapitalındakı qanun-
vericiliyə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş
payların (səhm zərfinin) alınması zamanı
antiinhisar qanunvericiliyində nəzərdə tutul-
muş hallarda və qaydada razılıq alınmaqla
aparılmalı olan belə hərəkətlərin həyata ke-
çirilməsinə razılıq vermək;
    3.0.50. hökmran mövqedən sui-istifadə
edən, inhisarçılıq fəaliyyəti göstərən, öz hə-
rəkətləri ilə rəqabəti məhdudlaşdıran və is-
tehlakçıların mənafelərini pozan təsərrüfat
subyektləri ilə bağlı qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş tədbirlər görmək;
    3.0.51. qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada maliyyə-sənaye qruplarının fəaliy-
yətinə nəzarət etmək, onların fəaliyyətində
aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması,
qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslərin qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
məsuliyyətə cəlb edilməsi məqsədilə tədbirlər
görmək;
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    3.0.52. maliyyə-sənaye qruplarının dövlət
qeydiyyatından keçmə sinə, yaradılması haq-
qında müqavilə şərtlərində və qrup iştirakçı-
larının tərkibində edilən dəyişikliklərə anti-
inhisar (rəqabət) qanunvericiliyinin tələblərinə
uyğunluğu barədə rəy vermək;
    3.0.53. qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət
satınalmaları zamanı antiinhisar (rəqabət)
qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsinə
nəzarət etmək;
    3.0.54. təbii inhisar subyektlərinin hər
biri üçün tətbiq edilməli olan tənzimləmə
üsullarını müəyyən etmək və onların tətbiqini
təmin etmək;
    3.0.55. təbii inhisar subyektlərinin, ma-
liyyə-sənaye qruplarının, müvafiq əmtəə ba-
zarında payı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
həddən çox olan müəssisələrin dövlət reyes-
trlərini aparmaq;
    3.0.56. süni şəkildə qiymətlərlə manipul-
yasiya edilməsinə, qiymət ayrı-seçkiliyinə
və qiymətlərin dempinqinə qarşı qanunveri-
ciliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər
görmək;
    3.0.57. qiymətlərin artmasına təsir göstərən
inhisarlaşma, rəqabətin məhdudlaşdırılması,
bazarların bölüşdürülməsi, razılaşdırıl mış
qiymətlərin tətbiq edilməsi hallarının qarşısının
alınması məqsədilə hər bir əmtəə bazarı üzrə
monitorinqlər aparmaq və tədbirlər görmək;
    3.0.58. təsərrüfat subyektlərinin antiinhisar
(rəqabət) qanunveri ciliyinin pozulması nəti-
cəsində əldə etdikləri mənfəətin dövlət büd-
cəsinə ödənilməsi üçün qanunvericiliyə uyğun
tədbirlər görmək;
    3.0.59. standartların və digər normativ
sənədlərin tələblərinə cavab verməyən, in-
sanların həyatı və sağlamlığı, ətraf mühit
üçün təhlükə yaradan, qanunvericiliyə uyğun
olaraq sertifıkatlaşdırılmalı olan, lakin serti-
fikatlaşdırılmamış, mənşəyi məlum olmayan,
saxlanma və yararlılıq müddəti ötmüş malların
(işlərin, xidmətlərin) satışının (icrasının) qar-
şısını almaq üçün belə malların (işlərin, xid-
mətlərin) satışı (icrası) ilə məşğul olan şəxslər
barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada tədbirlər görmək;
    3.0.60. istehlakçıların hüquqlarının mü-
dafiəsi və haqsız rəqabətin qarşısının alınması
məqsədilə saxtalaşdırmaya qarşı qanunveri-
ciliklə müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər
görmək;
    3.0.61. buraxılması və ya satılması qadağan
olunmuş malların satılmasına, malların sax-
lanılması və ya satışı zamanı mal qonşulu-
ğunun və satılmış malların dəyişdirilməsi və
ya geri qaytarılması qaydalarının pozulmasına
qarşı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qay-
dada tədbirlər görmək;
    3.0.62. istehlakçıların çəkidə (ölçüdə),
qiymətdə, hesabda aldadılmasına, mallar
(işlər və xidmətlər) barədə istehlakçılara tam
və düzgün məlumatların (keyfiyyəti, kəmiyyəti
və sair) verilməməsinə, satış (icra) və mallara
(işlərə və xidmətlərə) müvafiq zəmanətlərin
verilməsi zamanı istehlakçılarla müqavilə
şərtlərinin və qanunvericiliyin tələblərinin
pozulmasına qarşı qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada tədbirlər görmək;
    3.0.63. özgənin ticarət markalarından və
əmtəə (xidmət) nişanlarından, əmtəənin mənşə
yerinin adından və ya eynicinsli əmtəələrin
adına oxşar adlardan qeyri-qanuni istifadə
olunmasına qarşı qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada tədbirlər görmək, zəruri
hallarda aşkar edilmiş nöqsan və qüsurların
aradan qaldırılması ilə bağlı aidiyyəti dövlət
orqanlarına təqdimatlar vermək;
    3.0.64. istehlakçıların hüquqlarını məh-
dudlaşdıran müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi
və ya ləğv edilməsi ilə bağlı qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;
    3.0.65. yolverilməz reklam vasitəsilə sa-
tıcılar, istehsalçılar və reklamçılar tərəfindən
istehlakçıların aldadılmasının qarşısını almaq
üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qay-
dada tədbirlər görmək və belə reklamların
yayımının dayandırılması üçün aidiyyəti
təşkilatlara icrası məcburi olan göstərişlər
vermək;
    3.0.66. səlahiyyətləri daxilində satılan
malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, nomenklaturunun və çeşidinin
genişlənməsi barədə təkliflər hazırlamaq və
aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
    3.0.67. öz səlahiyyətləri daxilində taxıl
məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə
dövlət nəzarətini həyata keçirmək, onların
keyfiyyətinin müəyyən edilmiş qaydada təyin
edilmiş ixtisaslaşdırılmış laboratoriyalarda
vahid metodika əsasında qiymətləndirilməsini

təmin etmək;
    3.0.68. malın mənşə ölkəsini təsdiq edən
sertifikat vermək, tabeliyindəki hüquqi şəxs
olan qurumlar vasitəsilə malın mənşə ölkə-
sinin müəyyən edilməsi üzrə ekspertizalar
keçirmək;
    3.0.69. malların (işlərin, xidmətlərin)
keyfiyyəti və təhlükəsizliyi sahəsində tə-
ləblərin (standartların, təhlükəsizlik norma-
larının, keyfiyyətə nəzarət sistemlərinin,
malların qablaşdırılması qaydalarının, yeyinti
məhsullarının daşınması və saxlanması qay-
dalarının, ekoloji, baytarlıq, sanitar və fito-
sanitar normaların, malların, işlərin və xid-
mətlərin göstərilən normalara uyğunluğunun
təmin edilməsi metodlarının) tətbiqi məq-
sədilə müvafiq orqanlarla qarşılıqlı fəaliyyət
göstərmək;
    3.0.70. istehlakçıların maarifləndirilməsi,
ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət sahələrində mütəxəssislərin hazırlan-
ması üzrə zəruri tədbirlər görmək;
    3.0.71. aparılan araşdırmalar, monitorinqlər,
yoxlamalar, ekspertizalar və onların nəticələri
ilə bağlı görülən işlərə dair məlumatları təhlil
etmək və informasiya bankı yaratmaq;
    3.0.72. ticarət və ictimai iaşə obyektlərində
qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemləri
ilə bağlı müvafiq planların hazırlanması, tət-
biqi, eləcə də həmin obyektlərin modernləş-
dirilməsi və texniki cəhətdən yenidən qurul-
ması sahəsində zəruri metodiki və məsləhət
xidmətləri göstərmək;
    3.0.73. qanunvericiliyin pozulması ilə
bağlı səlahiyyətlərinə aid edilmiş inzibati
xətalar haqqında işlərə baxmaq, təqsirkar
şəxslər barədə qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada inzibati tənbeh tədbirləri
tətbiq etmək;
    3.0.74. Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac
edilən yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin
təmin olunması ilə bağlı tədbirlər görmək;
    3.0.75. daxili ticarət və xidmət sahələrində
dövlət siyasətini və dövlət tənzimləməsini
hazırlamaq, aidiyyəti dövlət orqanları ilə bir-
likdə bu siyasətin həyata keçirilməsi, habelə
daxili ticarətin və istehlak bazarının inkişafı
ilə bağlı tədbirlər görmək;
    3.0.76. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
xarici iqtisadi əlaqələrin və xarici ticarət fəa-
liyyətinin inkişafı və tənzimlənməsi sahələ-
rində dövlət siyasətini hazırlayıb həyata ke-
çirmək, bu sahədə vəziyyəti araşdırmaq və
tədbirlər görmək;
    3.0.77. xarici iqtisadi əlaqələr və xarici
ticarət fəaliyyəti ilə bağlı xarici dövlətlərin
müvafiq qurumları, hüquqi və fiziki şəxsləri
ilə, beynəlxalq iqtisadi (ticarət) və maliyyə
(kredit) təşkilatları, habelə digər beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək, həmin təşki-
latlarda müəyyən edilmiş qaydada muxtar
respublikanı təmsil etmək;
    3.0.78. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
muxtar respublikanın daxili bazarının qo-
runmasına dair təhlillər aparmaq, müvafiq
təkliflər hazırlamaq və qəbul edildikdən
sonra onların həyata keçirilməsi üçün tədbirlər
görmək;
    3.0.79. xarici ticarətdə muxtar respubli-
kanın rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını,
ixrac potensialının inkişaf etdirilməsini, yerli
malların və xidmətlərin xarici bazarlara çı-
xarılması üçün əlverişli şərait yaradılmasını,
ixracatçıların maraqlarının müdafiə olunmasını
təmin etmək üçün tədbirlər hazırlamaq və
aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata
keçirmək;
    3.0.80. xarici iqtisadi və ticarət fəaliyyəti
iştirakçılarının iqtisadi, hüquqi informasiya
ilə təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək,
xarici iqtisadi və ticarət fəaliyyəti məsələləri
üzrə informasiya sistemlərini yaratmaq;
    3.0.81. mal və xidmət bazarlarının kon-
yunkturunu təhlil etmək, əldə olunan nəticələrə
əsasən fəaliyyət istiqamətləri üzrə təkliflər
hazırlamaq;
    3.0.82. xarici ticarət fəaliyyətinin tənzim-
lənməsi tədbirlərinin tətbiq edilməsi haqqında
aidiyyəti dövlət orqanına təkliflər vermək;
    3.0.83. ticarət sahəsində muxtar respub-
likaya qarşı ayrı-seçkilik hallarının mövcud
olub-olmadığını müəyyənləşdirmək, belə
hallar aşkarlandıqda onların aradan qaldı-
rılması ilə bağlı təkliflər hazırlamaq və ai-
diyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata
keçirmək;
    3.0.84. ixrac nəzarəti sahəsində dövlət si-
yasətinin işlənib hazırlanmasında və bu si-
yasətin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
    3.0.85. aidiyyəti dövlət və yerli özünüidarə
orqanlarını, muxtar respublikada qeydiyyatdan

keçən qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb et-
məklə Naxçıvan Muxtar Respublikasının so-
sial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərini hazırlamaq,
həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək;
    3.0.86. iqtisadi və sosial sahələrdə məqsədli
proqramları və konsepsiyaları aidiyyəti dövlət
orqanlarının iştirakı ilə hazırlamaq, qəbul
edildikdən sonra onların əlaqələndirilməsini
və icrasına nəzarəti (monitorinqi) həyata
keçirmək;
    3.0.87. aidiyyəti dövlət və yerli özünüidarə
orqanları ilə birlikdə mənzil-kommunal tə-
sərrüfatı sahəsində dövlət siyasətinin və
dövlət tənzimləməsinin, bu sahədə islahatların
istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasını və
həyata keçirilməsini təmin etmək, bununla
bağlı işlərin icra vəziyyətinin monitorinqini
aparmaq;
    3.0.88. aidiyyəti dövlət orqanları ilə bir-
likdə korporativ idarəetmə prinsip və üsul-
larının tətbiqində iştirak etmək, korporativ
idarəetmənin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
o cümlədən müasir korporativ idarəetmə
sistemlərinin tətbiq edilməsi ilə bağlı tədbirlər
görmək;
    3.0.89. iqtisadiyyatın səfərbərlik hazırlığına
və səfərbərliyinə, habelə dövlət material eh-
tiyatlarının formalaşdırılmasına və istifadə
olunmasına dair təkliflərin hazırlanmasında
iştirak etmək;
    3.0.90. müəyyən edilmiş hallarda və qay-
dada ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinə xüsusi
razılıq (lisenziya), icazə, sertifikat və digər
hüquqmüəyyənedici sənədlər vermək, onların
fəaliyyətini dayandırmaq və ləğv etmək,
muxtar respublikanın kommersiya hüquqi
şəxsləri tərəfindən qrant alınmasına (veril-
məsinə) dair müqavilələri (qərarları) qey-
diyyata almaq, bununla əlaqədar olaraq digər
vəzifələri həyata keçirmək;
    3.0.91. dövlət əmlakının idarə edilməsinə
dair dövlət proqramının, dövlət müəssisələ-
rinin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması
və özəlləşdirmədən sonra fəaliyyətinin dəs-
təklənməsinə dair dövlət proqramının və
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə dair
dövlət proqramlarının layihələrini hazırlamaq
və onların həyata keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.92. dövlət əmlakının idarə edilməsi
və özəlləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq icra ha-
kimiyyəti orqanlarının, dövlət müəssisə və
təşkilatlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək;
    3.0.93. qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada dövlət əmlakının özəlləşdirilməsini
həyata keçirmək və dövlət əmlakının alıcıları
ilə bağlanmış alğı-satqı müqavilələrinin şərt-
lərinə riayət edilməsinə nəzarət etmək;
    3.0.94. dövlət əmlakı barəsində sərəncam
vermək, dövlət əmlakının idarə edilməsinə
və ondan səmərəli istifadə olunmasına nəzarət
etmək, bu məqsədlə tabeliyindən və sahə
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, dövlət
müəssisələrində, nizamnamə kapitalında döv-
lətin payı olan hüquqi şəxslərdə monitorinq
və araşdırmalar aparmaq;
    3.0.95. dövlət əmlakının mühafizəsinə və
qorunub saxlanılmasına nəzarəti həyata ke-
çirmək, dövlət müəssisə və təşkilatları tərə-
findən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət əmlakının inventar siyahıla-
rının tərtib olunmasını təşkil etmək, daşınmaz
dövlət əmlakının təyinatının dəyişdirilməsinə
razılıq vermək;
    3.0.96. dövlət əmlakından istifadə olunması
barədə aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
statistik hesabat formalarını hazırlamaq,
dövlət əmlakının inventar siyahıları, habelə
əmlakdan istifadə barədə hesabatlar əsasında
dövlət əmlakından təyinatı üzrə səmərəli is-
tifadə olunması vəziyyətini təhlil etmək, bu
sahədə müvafiq qanunvericiliyi pozan müəs-
sisə və təşkilatların rəhbərliyinin hərəkətləri
barədə məlumatları aidiyyəti dövlət orqan-
larına təqdim etmək;
    3.0.97. dövlət əmlakının reyestrinin apa-
rılmasını təşkil etmək, bu məqsədlə mərkəzi
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından,
dövlət təşkilatlarından zəruri məlumatlar al-
maq, bu sahədə qanunvericiliyi pozan vəzifəli
şəxsləri müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə
cəlb etmək;
    3.0.98. daşınmaz dövlət əmlakının qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qiy-
mətləndirilməsini təşkil etmək və bu sahədə
nəzarəti həyata keçirmək;
    3.0.99. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada daşınmaz dövlət əmlakını, o cüm-
lədən dövlət müəssisələrinin istifadəsində
və dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin
yerləşdiyi torpaqları icarəyə və istifadəyə
vermək, bu məqsədlə bağlanmış əqdlərin

qeydiyyatını aparmaq, icarə haqlarının müəy-
yən edilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlayıb ai-
diyyəti üzrə təqdim etmək, daşınar dövlət
əmlakının icarəyə və istifadəyə verilməsinə
dair razılıq vermək və bu sahədə nəzarəti
həyata keçirmək;
    3.0.100. dövlət mülkiyyətində olan qey-
ri-yaşayış sahələrindən səmərəli istifadə olun-
masına nəzarət etmək və dövlət təşkilatlarının
yerləşdirilməsi barədə təkliflər vermək;
    3.0.101. dövlət əmlakının girov qoyul-
masına razılıq vermək və bu barədə əqdlərin
qeydiyyatını aparmaq, habelə nizamnamə
kapitalında dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə
məxsus obyektlərin (əsas vəsaitlərin) girov
qoyulmasına razılıq vermək;
    3.0.102. dövlət əmlakının satıcısı səla-
hiyyətlərini həyata keçirmək, nizamnamə
kapitalında dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə
məxsus obyektlərin (əsas vəsaitlərin) satıl-
masına razılıq vermək;
    3.0.103. öz səlahiyyətləri daxilində tabe-
liyindən və sahə mənsubiyyətindən asılı ol-
mayaraq, dövlət mülkiyyətində olan, habelə
nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
hüquqi şəxslərə məxsus obyektlərin (əsas
vəsaitlərin) müəyyən olunmuş qaydada ba-
lansdan-balansa verilməsinə razılıq və silin-
məsinə dair rəy vermək;
    3.0.104. qanunvericiliyə uyğun olaraq
dövlət müəssisələrinin və nizamnamə kapi-
talında dövlətin payı olan hüquqi şəxslərin
təsisçisi və iştirakçısı kimi çıxış etmək, dövlət
təşkilatları tərəfindən dövlət müəssisələrinin
(o cümlədən onların filial və nümayəndəlik-
lərinin) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada yaradılmasına, yenidən təşkilinə,
ləğv olunmasına və təşkilati-hüquqi forma-
sından asılı olmayaraq, hüquqi şəxslərin ya-
radılmasında dövlət əmlakının pay şəklində
qoyuluşuna razılıq vermək;
    3.0.105. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
hallar istisna olmaqla, dövlət mülkiyyəti
əsasında yaradılan və ya səhmləri (payları)
dövlətə məxsus olan müəssisələrin idarə
edilməsini təşkil etmək, öz səlahiyyətləri
daxilində həmin müəssisələrin rəhbərlərini
təyin etmək və ya təyin edil məsi ilə bağlı
təqdimat vermək, onlarla əmək müqavilələri
bağlamaq;
    3.0.106. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət müəssisə lə ri nin nizamnamə-
lərini təsdiq etmək və nizamnamə kapitalında
dövlətə məxsus payın (səhmlərin) miqdarı
20 faiz və ondan artıq olan hüquqi şəxslərin
nizamnamələrinin təsdiq edilməsinə razılıq
vermək;
    3.0.107. birgə müəssisələrdə dövlətə məx-
sus payın (səhmlərin) miqdarının dəyişdiril-
məsinə razılıq vermək və öz səlahiyyətləri
daxilin də həmin paydan səmərəli istifadə
edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;
    3.0.108. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
hallar istisna olmaqla, müəssisələrin nizam-
namə kapitalında dövlətə məxsus payların
(səhmlərin) saxlanılmasını və idarə olunmasını
təmin etmək, onlardan səmərəli istifadəyə
nəzarəti həyata keçirmək, o cümlədən idarə-
etmə məqsədilə payları (səhmləri) qanunve-
riciliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi
və ya fiziki şəxslərə vermək;
    3.0.109. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət müəssisələrinin, dövlət
əmlakının (obyektlərinin) və hüquqi şəxslərin
nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus
səhmlərin (payların) idarəetməyə verilməsi
barədə təkliflər vermək, bununla bağlı
müsabi qələr təşkil etmək, müqavilələr bağ-
lamaq və həmin müqavilələrin icrasına nə-
zarəti həyata keçirmək;
    3.0.110. dövlət müəssisələrinin və nizam-
namə kapitalında dövlətin payı olan ödəniş
qabiliyyəti olmayan müəssisələrin fəaliyyətini,
maliyyə vəziyyətini təhlil edib rəy vermək,
zəruri hallarda qanunvericilikdə müəyyən
olunmuş qaydada özəlləşdirilən müəssisə və
obyektlərin müflisləşmə prosedurunu həyata
keçirmək;
    3.0.111. qanunvericiliklə müəyyən edil-
miş qaydada müflis elan olunmuş dövlət
müəssisələrinin əmlakının və nizamnamə
kapitalında dövlətin payı olan hüquqi şəxs-
lərin dövlətə məxsus əmlakının satışını
təşkil etmək;
    3.0.112. dövlət əmlakının bələdiyyə mül-
kiyyətinə verilməsi barədə təqdimat vermək
və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qay-
dada qəbul olunmuş qərar əsasında əmlakın
bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsini həyata
keçirmək;
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    3.0.113. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
adından əmlakın alınmasını və satılmasını
təşkil etmək;
    3.0.114. dövlət əmlakı barəsində bağlanmış
əqdlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının iq-
tisadi maraqlarına ziyanla nəticələndikdə,
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar
istisna olmaqla, həmin əqdlərlə bağlı məh-
kəmədə iddia qaldırmaq, dövlət mülkiyyətində
olan, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin
payı olan hüquqi şəxslərlə bağlı məhkəmə
mübahisələrində dövlətin mənafeyini təmsil
etmək;
    3.0.115. dövlət və özəlləşdirilən müəssi-
sələrə məxsus obyektlərin (əmlakın) və torpaq
sahələrinin zəbt olunması və qanunazidd for-
mada istifadə olunması hallarının qarşısını
almaq üçün öz səlahiyyətləri daxilində təd-
birlər görmək, bu məqsədlə aidiyyəti orqanlara
məlumat vermək, o cümlədən məhkəmə qar-
şısında iddia qaldırmaq;
    3.0.116. öz səlahiyyətləri daxilində dövlət
əmlakının idarə olunması və özəlləşdirilməsi
ilə əlaqədar iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin
inkişafının təhlilində, proqnozlaşdırılmasında
və perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəy-
yənləşdirilməsində, müvafiq inkişaf proqram -
larının hazırlanmasında və həyata keçiril-
məsində iştirak etmək;
    3.0.117. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirməyə açıq elan edilmiş dövlət müəs-
sisələrində və özəlləşdirmə prosesində olan
müəssisələrdə rəqabətədavamlı malların is-
tehsalı üçün lazımi tədbirlər həyata keçir-
mək, dövlət müəssisələrinin mövcud və-
ziyyətini, inkişaf meyillərini və özəlləşdi-
rilməsi imkanlarını təhlil etmək və müvafiq
təkliflər hazırlayıb aidiyyəti üzrə təqdim
etmək;
    3.0.118.  dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
prosesini ictimai nəzarət və şəffaflıq prinsipləri
əsasında həyata keçirmək;
    3.0.119.  öz səlahiyyətləri daxilində dövlət
əmlakının, o cümlədən dövlət mülkiyyətinə
keçməklə müsadirə olunmuş əmlakın və
müəyyən olunmuş hallarda borclara görə
üzərinə həbs qoyulmuş dövlət əmlakının hər-
raclarda satışını həyata keçirmək;
    3.0.120. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş dövlət
müəssisələrinin restrukturizasiyasını və
özəlləşdir məqabağı sağlamlaşdırıl ması təd-
birlərini həyata keçirmək;
    3.0.121. özəlləşdirilməsi barədə qərar
qəbul edilmiş dövlət müəssisə və obyektlərinin
əmlakının, birgə müəssisələrin nizamnamə
kapitalındakı dövlətin payının qiymətləndi-
rilməsini təşkil etmək, qanunvericiliyə uyğun
olaraq dövlət əmlakının ilkin (start) satış
qiymətini müəyyən etmək, zəruri hallarda
bu məqsədlə məsləhətçilər və müstəqil qiy-
mətləndiricilər cəlb etmək;
    3.0.122. özəlləşdirilən dövlət müəssisə
və obyektlərinin, fiziki və hüquqi şəxslər tə-
rəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin
yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin qanun-
vericilik aktlarına uyğun olaraq qiymətlən-
dirilməsini və satışını həyata keçirmək;
    3.0.123. öz səlahiyyətləri daxilində dövlət
müəssisə və təşkilatlarının tərkibindən onların
hər hansı bölməsinin (bina, tikili, qurğu və
digər əmlakın) çıxarılmasını və ayrıca özəl-
ləşdirilməsini həyata keçirmək, habelə dövlət
orqanlarının, dövlət büdcəsindən maliyyələşən
təşkilatların, dövlət müəssisələrinin və dövlət
təsərrüfat cəmiyyətlərinin fəaliyyəti üçün
lazım olmayan və yararsız olan əmlakı onların
müraciətləri əsasında sərəncama götürmək;
    3.0.124. özəlləşdirilən müəssisə və ob-
yektlərə, habelə ləğv olunan dövlət təşkilat-
larına və müəssisələrinə məxsus olmuş sosi-
al-mədəni, kommunal-məişət, mülki müdafiə,
səfərbərlik təyinatlı obyektlərin və qanun-
vericiliklə özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulmayan
digər əmlakın aidiyyəti üzrə balansdan-
balansa verilməsi barədə təkliflər vermək və
qəbul olunmuş qərar əsasında əmlakın ba-
lansdan-balansa verilməsinə nəzarəti həyata
keçirmək;
    3.0.125. dövlət əmlakının özəlləşdirilmə-
sinə dair alğı-satqı və girov müqa vilələri
bağlamaq, onların qeydiyyatını aparmaq və
icrasını təmin etmək;
    3.0.126. öz səlahiyyətləri daxilində dövlət
müəssisə və obyektlərinin investisiya müsa-
biqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsini təşkil
etmək, bu barədə müqavilələr bağlamaq və
həmin müqavilələrin icrasına nəzarəti həyata
keçirmək;
    3.0.127. dövlət əmlakının özəlləşdirilməyə
hazırlanması, qiymətlən dirilməsi və satışı

prosesinə maliyyə məsləhətçilərini cəlb etmək
və onlarla müvafiq müqavilələr bağlamaq;
    3.0.128. öz səlahiyyətləri daxilində dövlət
müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətinə çev-
rilməsi barədə qərar qəbul etmək və təsisçi
qismində çıxış etmək, onların dövlət qey-
diyyatına alınmasını və özəlləşdirilməsini
təmin etmək, səhmdar cəmiyyətlərinin və
nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
birgə müəssisələrin idarəetmə orqanlarında
dövlətin nümayəndəsini təyin etmək;
    3.0.129.  dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi
prosesində təsis olunmuş və tam özəlləşdi-
rilməmiş səhmdar cəmiyyətlərinə məxsus
daşınar və daşınmaz əmlakın satılmasına,
icarəyə verilməsinə, digər qaydada özgənin-
kiləşdirilməsinə razılıq vermək;
    3.0.130. səhmlərinin tamamilə və ya nə-
zarət zərfinin dövlət mülkiyyətində saxla-
nılması barədə qərar qəbul olunmuş səhmdar
cəmiyyətlərinə məxsus daşınmaz əmlakı ica-
rəyə vermək, daşınar əmlakın icarəyə veril-
məsinə razılıq vermək və bu sahədə nəzarəti
həyata keçirmək;
    3.0.131. birgə müəssisələrin nizamnamə
kapitalındakı dövlətin payının özəlləşdiril-
məsinə dair əqdlər bağlamaq;
    3.0.132. dövlət əmlakının özəlləşdirilmə-
sindən, icarəyə verilməsin dən və onun barə-
sində həyata keçirilən digər əməliyyatlardan
əldə edilən vəsaitin statistik və mühasibat
hesabatlarını aparmaq, həmin vəsaitin dövlət
büdcəsinə daxil olmasını təmin etmək;
    3.0.133. dövlət əmlakının özəlləşdirilmə-
sindən daxil olan vəsaitdən qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş ayırmaları dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsində müstəqil maliyyə məs-
ləhətçisinin cəlb edilməsi, özəlləşdirmə ilə
bağlı informasiya təminatının təşkili və müəs-
sisələrin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırıl-
ması, özəlləşdirmədən sonra müəssisələrin
fəaliyyətinin dəstəklənməsi tədbirlərinin
maliyyələşdiril məsi, dövlət əmlakının qorunub
saxlanılması və mühafizəsi, mülkiyyət hü-
quqlarının qorunması ilə bağlı Naxçıvan
Muxtar Respublikasını xarici ölkələrin mü-
vafiq orqanlarında, habelə məhkəmə orqan-
larında təmsiletmə xərclərinin ödənilməsi
məqsədilə istifadə etmək;
    3.0.134. özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş
dövlət müəssisələri və onların özəlləşdirilməsi
ilə bağlı məsələlərin icrası ilə əlaqədar bey-
nəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etmək, onların,
habelə xarici ölkələrin müvafiq qurumlarının
keçirdiyi tədbirlərdə iştirak etmək;
    3.0.135. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirməyə açıq elan edilmiş dövlət müəssi-
sələrinə, habelə onların özəlləşdirilməsi ilə
bağlı həmin müəssisələrə xarici investisiyaların
cəlb olunması strategiyasını müəyyənləşdir-
mək və həyata keçirmək;
    3.0.136. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirməyə açıq elan edilmiş dövlət müəs-
sisələrinə, o cümlədən onların özəlləşdiril-
məsi ilə bağlı həmin müəssisələrə investi-
siyaların cəlb edilməsi məqsədilə tədbirlər
həyata keçirmək, bu məsələlərlə əlaqədar
investisiya layihələrinin (proqramlarının)
iqtisadi səmərəliliyi və məqsədəuyğunluğu
barədə rəy vermək, özəlləşdirməyə açıq
elan edilmiş dövlət müəssisələrinə və onların
özəlləşdirilməsi ilə bağlı həmin müəssisələrə
investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində bağ-
lanılmış müqavilələrin icrası zamanı dövlət
mənafelərinin qorunmasına nəzarəti həyata
keçirmək;
    3.0.137. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirməyə açıq elan edilmiş dövlət müəs-
sisələrinə, o cümlədən onların özəlləşdiril-
məsi ilə bağlı həmin müəssisələrə verilən
maliyyə və texniki yardımların əlaqələndi-
rilməsinə, həmin məsələlərlə əlaqədar ve-
rilmiş xarici kreditlərin (yardımların) məq-
sədli və səmərəli istifadə olunmasına nəzarəti
həyata keçirmək;
    3.0.138. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirməyə açıq elan edilmiş dövlət müəssi-
sələrinə, o cümlədən onların özəlləşdirilməsi
ilə bağlı investisiya qoyuluşuna dair təkliflərin
ekspertizasını həyata keçirmək;
    3.0.139. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirilmiş dövlət müəssisələrinin səmərəli
fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli mühitin
yaradılması, investisiya mühitinin yaxşılaş-
dırılması və investisiyaların stimullaşdırılması
ilə bağlı təkliflər hazırlamaq və tədbirlər
həyata keçirmək;
    3.0.140. özəlləşdirilmiş müəssisələrin
yeni mülkiyyətçiləri tərəfindən özəlləşdirmə
barədə bağlanılmış əqdlərdə nəzərdə tutul-
muş öhdəlik və şərtlərin, o cümlədən in-

vestisiya qoyuluşu (onun istiqamətləri,
həcmi və müddətləri), sosial, iqtisadi və
digər tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarəti
həyata keçirmək;
    3.0.141.  öz səlahiyyətləri daxilində dövlət
müəssisələrinin özəlləşdirmədən sonrakı fəa-
liyyətinin dəstəklənməsi və investisiya qo-
yuluşunun səmərəliliyinin təmin olunması
məqsədilə mütəmadi olaraq onların fəaliyyət
göstəricilərini araşdırmaq və monitorinqini
aparmaq;
    3.0.142.  öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirilən müəssisə və obyektlərin yenidən
təşkilinin və ləğvinin qanunvericiliyə uy-
ğunluğunu təhlil etmək və bu sahədə qanun
pozuntuları aşkar olunduqda aidiyyəti orqanlar
qarşısında məsələ qaldırmaq;
    3.0.143. öz səlahiyyətləri daxilində özəl-
ləşdirilən müəssisələrin sahibkarlıq fəaliy-
yətinin genişləndirilməsi, daxili tələbatın
yerli istehsal hesabına təmin edilməsi, rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə onlara
investisiya qoyuluşu, maliyyə, kredit, vergi,
informasiya-metodiki, kadrların hazırlanması
və digər sahələrdə kömək göstərilməsi üçün
müvafiq təhlillər aparmaq, müasir texnolo-
giyaların tətbiqi üzrə təkliflər hazırlamaq,
innovasiya prosesinin sürətləndirilməsi təd-
birlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.144.  dövlət müəssisələrinin istifadə-
sində olan, habelə özəlləşdirilən dövlət ob-
yektlərinin yerləşdiyi torpaq sahələrinin
uçotu, hüdudlarının müəyyən edilməsi və
dəqiqləşdirilməsi məqsədilə aparılan yerqu-
ruluşu işlərində dövlətin adından mülkiyyətçi
qismində iştirak etmək, bu işlərin aparılması
üçün müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər
görmək;
    3.0.145. dövlətin payı olan hüquqi şəxs-
lərdə dövlət büdcəsinə çatacaq dividendlərin
hesablanmasını və verilməsini araşdırmaq,
bu sahədə qanun pozuntuları aşkar olun-
duqda aidiyyəti orqanlar qarşısında məsələ
qaldırmaq;
    3.0.146. özəlləşdirmə prosesində əmək
kollektivi üzvlərinin hüquqlarının və sosial
ədalət prinsipinin qorunmasını təmin etmək;
    3.0.147. öz səlahiyyətləri daxilində dövlət,
özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin vergi
və digər borclarının vaxtında ödənilməməsi
səbəbindən yaranan borclarla əlaqədar ödə-
mənin əmlaka yönəldilməsinə razılıq
vermək;
    3.0.148.  özəlləşdirilən müəssisələrin fəa-
liyyətinin dəstəklənməsi məqsədilə öz səla-
hiyyətləri daxilində özəlləşdirilən müəssisə
və obyektlərin dövlət müəssisələri ilə qarşılıqlı
münasibətlərini tənzimləmək və onların fəa-
liyyətini əlaqələndirmək, dövlət ehtiyaclarının
təmin edilməsi üçün özəlləşdirilən müəssisə
və obyektlərə dövlət sifarişlərinin verilməsi
işinin təşkilində iştirak etmək;
    3.0.149. öz səlahiyyətləri daxilində dövlət
əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə istehsalın səmərəliliyinin artırılması
ilə bağlı dövlət müəssisələrinin uzunmüddətli
inkişaf planlarını razılaşdırmaq, dövlət müəs-
sisələrinin, habelə zəruri hallarda özəlləşdirilən
müəssisə və obyektlərin perspektiv inkişaf
və biznes planlarına dair rəy vermək, inves-
tisiya qoyuluşunun genişləndirilməsi ilə bağlı
tövsiyələr vermək;
    3.0.150. müvafiq sahədə normayaratma
fəaliyyətindən irəli gələn vəzifələri həyata
keçirmək;
    3.0.151. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrin muxtar respublikada
həyata keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.152. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıq-
larının həyata keçirilməsini təmin etmək və
onların pozulmasının qarşısını almaq;
    3.0.153. qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə
alınmaqla, fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqini təmin
etmək;
    3.0.154. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar
və digər maliyyə vəsaitindən təyinatı üzrə
səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;
    3.0.155. Nazirliyin strukturuna daxil olan
qurumlar və strukturuna daxil olmayan ta-
beliyindəki digər qurumların vəzifələrini ye-
rinə yetirmək üçün istifadə etdikləri məqsədli
büdcə və digər vəsaitlərin xərclər smetalarını
təsdiq etmək və onların təyinatı üzrə istifadəsi
üzərində nəzarətin həyata keçirilməsini təmin
etmək;
    3.0.156. dövlət sirrinin və məxfilik reji-
minin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə

fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik
tədbirləri görmək;
    3.0.157. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin
məlumatlandırılmasını, internet saytının ya-
radılmasını, malik olduğu və siyahısı qanunla
müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai
informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini
və bu informasiyanın daim yeniləşdirilməsini
təmin etmək;
    3.0.158. fəaliyyət istiqamətləri üzrə kadr
hazırlığını təmin etmək, həmçinin mütəxəs-
sislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün
tədbirlər görmək;
    3.0.159. Nazirliyin strukturunun və fəa-
liyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində
tədbirlər görmək;
    3.0.160. Nazirliyin strukturuna daxil olan
qurumların və strukturuna daxil olmayan ta-
beliyindəki digər qurumların işini əlaqələn-
dirmək və onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata
keçirmək;
    3.0.161. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri
və vəzifələri dairəsində elmi tədqiqatların
aparılmasını təşkil etmək;
    3.0.162. Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı
daxil olan ərizə, şikayət və təkliflərə baxmaq
və müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər
görmək.

4. Nazirliyin hüquqları
    4.0. Nazirliyin vəzifələrini yerinə yetirmək
üçün aşağıdakı hüquqları vardır:
    4.0.1. müvafiq sahədə normayaratma fəa-
liyyətindən irəli gələn hüquqları həyata
keçirmək;
    4.0.2. təbii inhisar subyektlərindən qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş illik hesa-
batları, investisiya layihələrini, digər sənədləri,
məlumatları almaq və təhlil etmək;
    4.0.3. müvafiq sənədləşdirmə aparmaqla
mallardan sınaq nümunələri götürmək, key-
fiyyətinin və təhlükəsizliyinin normativ sə-
nədlərin tələblərinə uyğunluğunu qiymətlən-
dirmək, müvafiq tələblərə cavab verməyən
mallar barədə qanunvericiliklə müəyyən edil-
miş tədbirlər görmək, aşkar edilmiş nöqsan
və qüsurların aradan qaldırılması ilə bağlı
zəruri hallarda müvafiq dövlət orqanlarına
təqdimatlar vermək;
    4.0.4. fəaliyyət istiqamətləri üzrə qanun-
vericiliklə müəyyən olunmuş qaydada labo-
ratoriya və məsləhət xidmətləri göstərmək;
    4.0.5. fəaliyyət istiqamətlərinə aid mə-
sələlər üzrə dövlət və yerli özünüidarəetmə
orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri
məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək
və onlardan belə məlumatları (sənədləri)
almaq;
    4.0.6. müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla,
xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları
(qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, xarici döv-
lətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək;
    4.0.7. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy ver-
mək, təhlillər, ümumiləşdirmələr, monito-
rinqlər və tədqiqatlar aparmaq, analitik ma-
teriallar hazırlamaq;
    4.0.8. müstəqil ekspertləri və mütəxəs-
sisləri, məsləhətçi şirkətləri, elmi təşkilatları
müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə
cəlb etmək;
    4.0.9. müəyyən edilmiş qaydada xüsusi
bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq;
    4.0.10. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrin (sazişlərin, kon-
vensiyaların) Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında icrasına nəzarət etmək və həmin mü-
qavilələr üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
üçün tədbirlər görmək;
    4.0.11. fəaliyyət istiqamətləri üzrə aidiyyəti
dövlət orqanlarına təkliflər vermək;
    4.0.12. beynəlxalq tədbirlərin, o cümlədən
forumların, konfransların, sərgilərin və digər
tədbirlərin işində iştirak etmək və belə təd-
birlərin muxtar respublikada və ondan kənarda
keçirilməsini təşkil etmək;
    4.0.13. müəyyən olunmuş qaydada istifa-
dəsində olan dövlət əmlakına dair hüquqları
həyata keçirmək;
    4.0.14. səlahiyyətləri daxilində dövlət
əmlakının idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi,
investisiya fəaliyyətinin, investisiyaların cəlb
edilməsi, qoyulması və təşviqi ilə bağlı təd-
birlər həyata keçirmək.

5. Nazirliyin fəaliyyətinin təşkili
    5.1. Nazirliyin aparatı, onun strukturuna
daxil olan qurumlar və strukturuna daxil ol-
mayan tabeliyindəki digər qurumlar (hüquqi
şəxslər, təşkilatlar və sair) Nazirliyin sistemini
təşkil edir. Nazirlik öz fəaliyyətini bilavasitə
və həmin qurumlar vasitəsilə həyata keçirir.

Ardı 6-cı səhifədə
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TURAL SƏFƏROV

   Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Assambleyası 1993-cü ildə
hər il mayın 15-nin “Beynəlxalq
Ailə Günü” kimi qeyd olunması
barədə qərar qəbul etmişdir. Hə-
min tarixdən etibarən 15 may
dünyada “Beynəlxalq Ailə Günü”
kimi qeyd olunur.
    Ölkəmizdə bu günün qeyd olun-
ması milli və ailə dəyərlərimizi
daha da möhkəmlətmək, adət-ənə-
nələrimizi qorumaq kimi ali məq-
sədə xidmət edir. Hələ qədim za-
manlardan xalqımızın düşüncəsində
ailə müqəddəs ocaq anlamında ol-
muşdur. Ailə nikah, qohumluq, ümu-
mi maraq və qarşılıqlı mənəvi mə-
suliyyətin mövcud olduğu kiçik
qrupdur. Ailə xalqın yüksək mənəvi
dəyərlərinin qoruyucusu, genefon-
dunun daşıyıcısı kimi mühüm əhə-
miyyətə malikdir. Bu mənada ailə
Azərbaycan dövləti, Azərbaycan
cəmiyyəti üçün həmişə müqəddəs
anlayış olmuşdur. Azərbaycan cə-
miyyətində ailə institutu özünün
sosial təyinatını və milli-mənəvi
missiyasını dolğun şəkildə qoruyub
saxlamaqdadır. Tarix boyu xalqımız
ailənin qurulmasına mühüm bir ha-
disə kimi yanaşmış, onun təməlinin
möhkəm olmasına çalışmışdır.
    Ötən əsrin 70-ci illərindən baş-
layaraq ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin diqqət və qayğısı ilə milli
dəyərlərimizin qorunub yaşadılması
istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq,
ailə dəyərlərinə qayğı da diqqət
mərkəzində saxlanılmışdır. Ulu
öndərimizin ölkəmizdə yenidən si-
yasi hakimiyyətə qaydışından sonra
cəmiyyətdə qadınların rolunun ar-
tırılması, qadınlarla kişilər arasında
bərabərliyin gerçəkləşdirilməsi, qa-

dın, ailə problemlərinin həlli isti-
qamətində də mühüm işlər görül-
müş, bu sahəni tənzimləyən qa-
nunvericilik bazası yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Kons-
titusiyasında ailə cəmiyyətin əsas
özəyi kimi təsbit edilmişdir. 1999-cu
il dekabrın 28-də qəbul edilən Azər-
baycan Respublikasının Ailə Mə-
cəlləsi isə ailə münasibətlərinin
tənzimlənməsini özündə əks etdirən
əsas hüquqi sənəddir. Ailə Məcəl-
ləsində ailənin möhkəmləndirilməsi
zərurəti, ailə münasibətlərinin qar-
şılıqlı məhəbbət və hörmət hissləri
əsasında qurulması, ailənin işlərinə
kənar şəxslərin müdaxiləsinin yol-
verilməzliyi, ailə üzvlərinin ailə
qarşısında məsuliyyəti və onların
hüquqlarının maneəsiz həyata ke-
çirilməsi öz əksini tapmışdır.
    “Ailə xüsusi, mürəkkəb insan
münasibətləri aləmidir. Burada
böyük bir nəzakət, həssaslıq, şəx-
siyyətin ləyaqətinə, ailənin məna-
feyinə hörmət və ehtiram lazım-
dır”, – deyən ulu öndər Heydər
Əliyev ailə institutunun inkişafına
xüsusi diqqət yetirmişdir. Bu gün
ölkəmizdə ailə cəmiyyətin əsas
özəyi kimi dövlətin xüsusi hima-
yəsindədir və dövlət öz siyasətində
ailənin sosial müdafiəsi, gənc ailə-
lərə qayğını əsas tutur.
    Ümummilli liderimizin yolunu
uğurla davam etdirən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
həyata keçirilən sosial-iqtisadi si-
yasət ailələrin rifahının yaxşılaşdı-
rılmasına, sosial müdafiəsinin güc-
ləndirilməsinə, uşaq və yeniyetmə-

lərin həm fiziki, həm də mənəvi
cəhətdən güclü nəsil kimi forma-
laşdırılmasına, ümumən, milli ge-
nefondumuzun möhkəmlənməsinə
xidmət edir. Ailə dəyərlərinə həmişə
böyük həssaslıqla yanaşan dövlət
başçısı demişdir: “Ailə dəyərləri
xalqımız üçün həmişə çox doğma
olub, çox əziz olub və ailə dəyərləri,
əslində, bizim milli dəyərlərimizdir.
Biz ümumbəşəri dəyərləri bölüşü-
rük, ancaq bizim üçün əsas dəyərlər
Azərbaycanın milli dəyərləridir.
Bu baxımdan, əgər tarixə də nəzər
salsaq, görərik ki, xalqımızın ya-
şaması üçün, öz mənliyini, qüru-
runu qoruması üçün ailə dəyərləri,
milli dəyərlər əvəzolunmaz rol oy-
namışdır. Ölkəmizin inkişafı, müs-
təqilliyimizin daha da möhkəm-
ləndirilməsi üçün və milli dəyərlərin
tam şəkildə bərqərar edilməsi üçün
ailə dəyərləri daim yüksəklərdə
olmalıdır”.
    Muxtar respublikamızda dövlət
ailə siyasəti uğurla həyata keçirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2007-ci il 28 sen -
tyabr tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsinin yaradılması və fəaliyyətinin
təmin olunması ailə institutlarının
formalaşdırılması məqsədilə həyata
keçirilən ardıcıl tədbirlərdəndir.
Hazır da muxtar respublikada 92 min
631 ailə yaşayır. Bunlardan 247-si
şəhid ailəsidir. Bütün kateqoriyalar-
dan olan ailələr hərtərəfli diqqət və
qayğı ilə əhatə olunmuşlar. Ailələrin
sosial rifahının yaxşılaşdırılması
üçün müxtəlif meyarlar üzrə müa-

vinətlər, ünvanlı sosial yardımlar
təyin olunur. Təkcə 2014-cü ilin ilk
rübündə muxtar respublikada hər
bir nəfərə düşən aylıq gəlirləri ehtiyac
meyarından aşağı olan ailələrə 863
min 488 manat ünvanlı dövlət sosial
yardımı ödənilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18
dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilən “2014-2015-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında əha-
linin məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı” ailələrin rifahının
yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Bununla yanaşı, gənc ailə-
lərin mənzilə olan ehtiyaclarını ara-
dan qaldırmaq üçün Naxçıvan şə-
hərinin Əziz Əliyev küçəsində 3
yaşayış binası tikilərək ipoteka yolu
ilə gənc ailələrə satılmışdır. Bundan
əlavə, yeni yaşayış kompleksinin –
“Gənclər şəhərciyi”nin tikintisinə
başlanılmışdır.
    Milli dəyərlərin tərkib hissəsi
olan ailə dəyərlərini qorumaq təkcə
dövlətin üzərinə düşən məsuliyyət
deyil. Ailə sağlam olmazsa, cəmiy-
yətin sağlam olmasından danışmaq
mümkün deyil. Ona görə də Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi mütəmadi olaraq
muxtar respublikanın rayonlarında
və kəndlərində müvafiq mövzularda
konfranslar, seminarlar keçirir, eləcə
də kütləvi informasiya vasitələrində

sağlam ailənin formalaşması, ailə
dəyərləri, uşaqların tərbiyəsinə təsir
edən amillərlə bağlı çıxışlar edilir,
maarifləndirici tədbirlər keçirilir.
    Cəmiyyətdə ailənin psixoloji sağ-
lamlığı əsas meyarlardan hesab olu-
nur. Çünki ailənin psixoloji sağlam-
lığına ailə dəyərlərinin üstün tutul-
ması aiddir ki, bu da ailənin uzun -
ömürlü olmasına gətirib çıxarır. Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında ailə-
sini ömrünün sonuna qədər qoruyub
saxlayan uzunömürlü xoşbəxt ailə-
lərimiz kifayət qədərdir. Muxtar res-
publikamızda uzunömürlü ailələrin
yubileylərinin qeyd edilməsi artıq
bir ənənəyə çevrilmişdir. Hər il uzu-
nömürlü ailələrin “gümüş”, “qızıl”
və “brilyant” toyları qeyd olunur,
onlara qiymətli hədiyyələr verilir.
    Ailələrin sağlam, xoşbəxt yaşa-
ması üçün onun üzvləri arasında
səmimi, mədəni münasibət olmalı,
valideyn-övlad münasibətləri düz-
gün qurulmalıdır. Azərbaycan ailəsi,
hər şeydən əvvəl, milli adət-ənə-
nələrimizi özündə yaşatmalı, öv-
ladlarımız dünyaya gəldikləri gün-
dən milli-mənəvi dəyərlərimizlə
tərbiyə olunmalıdırlar. Böyüyə hör-
mət, milli dəyərlərə bağlılıq bu tər-
biyənin əsasını təşkil edir. Mədə-
niyyət, qarşılıqlı hörmət və bu hör-
mətdən doğan davranış qaydaları
isə ailə mənəviyyatının özülüdür.
Ona görə də xalqımıza məxsus olan
ailə dəyərlərinin qorunub yaşadıl-
ması və möhkəmləndirilməsi hər
bir vətəndaşın üzərinə düşən vacib
vəzifədir.

Sağlam ailə cəmiyyətin təməlidir

    5.2. Nazirliyin strukturu, Nazirliyin apa-
ratının və strukturuna daxil olan qurumların
işçilərinin ümumi say tərkibi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
müəyyən edilir. Nazirliyin strukturuna daxil
olmayan tabeliyindəki digər qurumların (hü-
quqi şəxslərin, təşkilatların və sair) siyahısını
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabineti təsdiq edir.
    5.3. Nazirliyin fəaliyyətinə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərə-
findən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının iq-
tisadiyyat və sənaye naziri (bundan sonra –
nazir) rəhbərlik edir. Nazir Nazirliyə həvalə
olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və
hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən
məsuliyyət daşıyır.
    5.4. Nazirin Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri tərəfindən vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad olunan müavini
vardır. Nazir müavini ona nazirin həvalə
etdiyi vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün
şəxsən məsuliyyət daşıyır.
    5.5. Nazir:
    5.5.1. Nazirliyin fəaliyyətini təşkil edir
və ona rəhbərlik edir;
    5.5.2. müavinin, habelə Nazirliyin digər
vəzifəli şəxslərinin ştat, kadr, maliyyə, tə-
sərrüfat və digər məsələlər üzrə səlahiyyətlərini
müəyyənləşdirir və qarşılıqlı fəaliyyətini
təmin edir;
    5.5.3. Nazirliyin aparatının struktur böl-
mələrinin, strukturuna daxil olan qurumların
(əsasnamələri Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri tərəfindən təsdiq edilən
qurumlar istisna olmaqla) və elmi-texniki
şurasının əsasnamələrinin təsdiqi barədə,
həmçinin bu Əsasnamənin 5.11-ci bəndində
Nazirliyin kollegiyasının səlahiyyətlərinə aid
edilməmiş məsələlər barədə normativ hüquqi
aktları qərarlar formasında qəbul edir;
    5.5.4. Nazirliyin strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki digər qurumların (hüquqi şəxs-
lərin, təşkilatların və sair) nizamnamələrini
təsdiq edilmək üçün müəyyən olunmuş qay-
dada təqdim edir;

    5.5.5. müəyyən edilmiş struktur, əmək-
haqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində
Nazirliyin aparatının, strukturuna daxil olan
qurumların və strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki digər qurumların strukturunu,
ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı
daxilində onların xərclər smetasını təsdiq
edir;
    5.5.6. Nazirliyin aparatının işçilərini,
habelə Nazirliyin strukturuna daxil olan qu-
rumların və strukturuna daxil olmayan tabe-
liyindəki digər qurumların rəhbərlərini və
onların müavinlərini vəzifəyə təyin və vəzi-
fədən azad edir;
    5.5.7. Nazirliyin aparatının işçiləri, habelə
Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumların
və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki
digər qurumların rəhbərləri və onların müa-
vinləri barəsində həvəsləndirmə və intizam
tənbeh tədbirləri görür;
    5.5.8. əmr və sərəncam formasında qey-
ri-normativ hüquqi aktlar qəbul edir və
onların, habelə Nazirlikdə qəbul edilmiş nor-
mativ hüquqi aktların icrasını təşkil edir,
yoxlayır və buna nəzarəti həyata keçirir;
    5.5.9. Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin qa-
nunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;
    5.5.10. dövlət orqanları, idarə, müəssisə
və təşkilatları, hüquqi və fiziki şəxslər, habelə
beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə Nazirliyi
təmsil edir;
    5.5.11. Nazirliyə aid edilmiş məsələlər
üzrə müvafiq il üçün dövlət büdcəsinin və
büdcədənkənar fondların formalaşdırılması
ilə bağlı təkliflər verir;
    5.5.12. dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin
səmərəli xərclənməsini təmin edir;
    5.5.13. Nazirliyin aparatının işçilərinə,
habelə Nazirliyin strukturuna daxil olan qu-
rumların rəhbərlərinə və onların müavinlərinə
ixtisas dərəcələri verir.
    5.6. Nazirliyin strukturuna daxil olan qu-
rumlar və strukturuna daxil olmayan tabeli-
yindəki digər qurumlar onlara həvalə edilmiş
vəzifələrin yerinə yetirilməsi və funksiyaların
həyata keçirilməsi üçün birbaşa məsuliyyət
daşıyırlar.

    5.7. Nazir öz səlahiyyətlərinin bir hissəsinin
həyata keçirilməsini, yaxud vəzifələrinin mü-
vəqqəti olaraq icrasını müavininə tapşıra
bilər.
    5.8. Nazirlikdə nazirdən (kollegiyanın
sədri), nazirin müavinindən və Nazirliyin
rəhbər işçilərindən ibarət kollegiya yaradılır.
Nazirliyin kollegiyasının tərkibinə həmçinin
mütəxəssislər və alimlər də daxil edilə bilər.
    5.9. Nazirliyin kollegiyası üzvlərinin sayını
və tərkibini Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti təsdiq edir.
    5.10. Nazirliyin kollegiyası öz iclaslarında
Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri mü-
zakirə edir və onlar haqqında müvafiq qərarlar
qəbul edir.
    5.11. Nazirliyin kollegiyası qərarlar for-
masında aşağıdakı normativ hüquqi aktları
qəbul edir:
    5.11.1. Nazirliklə digər şəxslər (qurumlar)
arasında münasibətləri tənzimləyən normativ
hüquqi aktlar;
    5.11.2. qəbul edilməsi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
Nazirliyə tapşırılmış konkret normativ hüquqi
aktlar;
    5.11.3. bir neçə dövlət orqanının fəaliy-
yətini tənzimləyən vahid (birgə) normativ
hüquqi aktlar;
    5.11.4. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
hallarda müvafiq dövlət orqanları ilə razı-
laşdırılmalı olan normativ hüquqi aktlar;
    5.11.5. Nazirin təşəbbüsü ilə Nazirliyin

kollegiyasının müzakirəsinə çıxarılan bu
Əsasnamənin 5.5.3-cü yarımbəndində nəzərdə
tutulmuş normativ hüquqi aktlar;
    5.11.6. bu Əsasnamənin 5.11.1-5.11.5-ci
yarımbəndlərinə uyğun olaraq, Nazirliyin
kollegiyasının qəbul etdiyi normativ hüquqi
aktları ləğv edir və ya onlarda dəyişikliklər
edir.
    5.12. Nazirliyin kollegiyasının iclasları
kollegiya üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak et-
dikdə səlahiyyətlidir. Nazirliyin kollegiyasının
qərarları onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu
ilə qəbul edilir. Nazirliyin kollegiyasının
qərarı qəbul edilərkən səslər bərabər olarsa,
kollegiya sədrinin səsi həlledici hesab edilir.
    5.13. Nazirliyin kollegiyasının üzvləri
arasında fikirayrılığı yarandığı hallarda nazir
bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə məlumat verərək, öz qə-
rarını həyata keçirir. Nazirliyin kollegiyasının
üzvləri şəxsi fikirlərini Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə çatdıra
bilərlər.
    5.14. Nazirliyin kollegiyasının iclaslarına
digər icra hakimiyyəti orqanlarının və təşki-
latların, habelə muxtar respublikada qeydiy-
yatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri dəvət edilə bilərlər.
    5.15. Müvafiq sahədə elmi-texniki nai-
liyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi
və həyata keçirilməsi üçün Nazirlikdə ictimai
əsaslarla fəaliyyət göstərən elmi-texniki şura
yaradıla bilər.

Əlavə 2

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin

S T R U K T U R U
    1. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin aparatı (şöbələr
və sektorlar).
    2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondu.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il

14 may tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

15 may Beynəlxalq Ailə Günüdür

    Muxtar respublikamızda qeyd olunan vəzifələrin icrası, milli dəyər-
lərimizin əsas hissəsi olan ailə dəyərlərinin qorunub yaşadılması isti-
qamətində bundan sonra da ardıcıl tədbirlər görüləcəkdir.

       Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə

Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti


