
 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər 

haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətini təkmilləşdirmək 

məqsədilə qərara alıram: 

1. «Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, 
nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 aprel tarixli, 394 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamə»yə 

aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin: 

1.1. 8.1.1-ci yarımbənddə «Mülki müdafiə qüvvələri» sözləri «Mülki müdafiə 
qoşunları» sözləri ilə, «Hərbiləşdirilmiş Xüsusi Mühafizə Xidməti» sözləri 
«Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti» sözləri ilə əvəz edilsin, «Dövlət Materiai 

Ehtiyatları Agentliyi» sözlərindən sonra «, Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi 
və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi» sözləri əlavə edilsin; 

1.2. 8.1.5-ci bənddə «silahlı birləşmələrinin» sözlərindən sonra «və aidiyyəti 

dövlət orqanlarının» sözləri əlavə edilsin;  

1.3. 8.12-ci bənddə «mülki müdafiə qüvvələrinin» sözləri «Nazirliyin strukturuna 
daxil olan hərbi və xüsusi xidmət bölmələrinin, habelə xilasetmə işində iştirak 
edən digər qurumlarının» sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4. 8.13-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

«Nazirliyin tabeliyində olan struktur bölmələrində xidmətin təhlükəsizliyini təmin 
etmək;»; 

1.5. 8.37-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

«Nazirliyin tabeliyində olan struktur bölmələrində xidmət keçən hərbi qulluqçuların və 

xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların hərbi və səfərbərlik hazırlığı səviyyəsinin 
saxlanılmasını təmin etmək;»; 

1.6. 8.42-ci bənddə «tabeliyində olan» sözlərindən sonra «, habelə könüllü və 
idarədənkənar» sözləri əlavə edilsin; 

1.7. 8.56-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
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«Nazirliyin tabeliyində olan struktur bölmələrinin hərbi qulluqçularının, xüsusi rütbəsi 
olan əməkdaşlarının və dövlət qulluqçularının həyatının qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada icbari sığortalanmasını təmin etmək;»; 

1.8. 8.73-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin  

«Nazirliyin tabeliyində olan struktur bölmələrinin hərbi qulluqçularının, xüsusi rütbəsi 
olan əməkdaşlarının və digər işçilərinin sosial müdafiəsini, sağlamlığının qorunmasını və 
onların tibbi təminatını həyata keçirmək;»; 

1.9. aşağıdakı məzmunda 8.74-cü bənd əlavə edilsin, 8.74-8.79-cu bəndlər 

müvafiq olaraq 8.75-8.80-ci bəndlər hesab edilsin: 

«8.74. fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə müvafiq dövlət orqanları 
ilə birgə fəaliyyət planı tərtib etmək və həyata keçirilməsi zamanı onların fəaliyyətini 

əlaqələndirmək;»; 

1.10 9.16-cı bənddən «, yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşlarına, 
xilasedicilərinə» sözləri çıxarılsın; 

1.11. 9.18-ci bənddə «Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin, hərbi qulluqçularının və 

pensiyaçılarının, onların ailə üzvlərinin sağlamlığının qorunması istiqamətində» 
sözləri «Nazirliyin hərbi qulluqçularının, xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının, 
digər işçilərinin və onların ailə üzvlərinin, habelə pensiyaçılarının sağlamlığının 

qorunması istiqamətində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada» sözləri ilə 
əvəz edilsin; 

1.12. 10.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

«Nazirliyin strukturu və büdcədən maliyyələşdirilən işçilərinin ümumi sayı, o cümlədən 

müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları nəzərə alınmaqla, hərbi qulluqçularının 
və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının sayı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən təsdiq edilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən say həddi daxilində 
Nazirliyin Mərkəzi aparatının və tabeliyində olan qurumların strukturu Nazirlik 
tərəfindən təsdiq edilir.»; 

1.13. 10.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

«Nazirlik sistemində qulluqkeçmə hərbi qulluqçuların, xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların 

və dövlət qulluqçularının xidmətindən ibarət olmaqla, qulluqkeçmənin qaydaları 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.»; 

1.14. 10.4-cü bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin: «Nazirlik 

sistemində hərbi qulluqçuların və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların ərzaq və əşya 
təminatı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının 

ərzaq və əşya təminatı normalarına uyğun olaraq qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada tənzimlənir.»; 

1.15. 10.10.6-cı yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 



«Nazirliyin mərkəzi aparatının işçilərini, tabeliyində olan qurumların və digər 
orqanlarının rəhbərlərini, həmçinin digər işçilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad 
edir, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını qanunvericiliyə uyğun olaraq, hərbi və 

xüsusi rütbəli vəzifələrdə xidmətə qulluğa qəbul edir və qulluqdan azad edir, Nazirliyin 
vəzifəli şəxslərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmə ilə bağlı səlahiyyətlərini 

müəyyən edir, kadr nomenklaturasını təsdiq edir və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada işçilərin attestasiyasının keçirilməsini təşkil edir;»; 

1.16. 10.10.10-cu yarımbənddə «qoşunların qurulması» sözləri «hərbi qurumların 
formalaşdırılması» sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.17. 10.10.15-ci yarımbənddə «hərbi qulluqçularını, hərbiləşdirilmiş 
qurumlarının əməkdaşlarını və dövlət qulluqçularını» sözləri «işçilərini» sözü ilə 
əvəz edilsin; 

1.18. 10.10.17-ci yarımbənddə «xidmətedici heyətlə» sözləri «mülki işçilərlə» 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.19. 10.10.22-ci yarımbənddən «hərbi qulluqçuları, xüsusi rütbəsi olan 
əməkdaşları və dövlət qulluqçuları olan mülki» sözləri çıxarılsın; 

1.20. 10.10.28-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

«Nazirliyin tabeliyində olan struktur bölmələrində hərbi və xüsusi rütbəlilər üzrə 

vəzifələrin və bu vəzifələrə uyğun gələn hərbi və xüsusi rütbələrin siyahılarını müəyyən 
edilmiş qaydada öz səlahiyyətləri daxilində təsdiq edir, şəxsi heyətin səfərbərlik və döyüş 

hazırlığını, məxfilik və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələrini təmin edir;». 

2. «Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, 
nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 aprel tarixli, 394 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturu»nda: 

2.1. «Hərbiləşdirilmiş Xüsusi Mühafizə Xidməti» sözləri «Xüsusi Riskli Xilasetmə 
Xidməti» sözləri ilə əvəz edilsin, «Təcili Xilasetmə Xidməti» və «Kinoloji Xidmət» 

abzasları çıxarılsın; 

2.2. «Əsaslı Tikinti İdarəsi» abzasından sonra «Maddi-Texniki Təchizat İdarəsi» 
abzası əlavə edilsin. 

3. «Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, 

nazirliyin strukturunun və işçilərinin say həddinin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 19 aprel tarixli, 394 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin büdcədən 

maliyyələşdirilən işçilərinin say həddi»nin 3-cü bəndində «Hərbiləşdirilmiş Xüsusi 
Mühafizə Xidmətinin» sözləri «Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin» sözləri ilə əvəz 

edilsin, 6-cı bəndi çıxarılsın, 7-ci və 8-ci bəndləri müvafiq olaraq 6-cı və 7-ci bəndlər 
hesab edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin strukturuna daxil olan 
Hərbiləşdirilmiş Xüsusi Mühafizə Xidməti, Təcili Xilasetmə Xidməti və Kinoloji Xidmət 

ləğv edilsin və onların bazasında Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti yaradılsın. 
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5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

5.1. bu Fərmanın 4-cü bəndi ilə yaradılmış Azərbaycan Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidməti haqqında 
Əsasnamənin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

5.2. qüvvədə olan normativ hüquqi aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə 
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

5.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

5.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

6. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 5 fevral 2008-ci il 

№ 709 


