
 

2006-cı il martın 27-də Moskva şəhərində imzalanmış 

«Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi və 

Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, fövqəladə hallar və 

təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə 

Nazirliyi arasında əməkdaşlığın fəallaşdırılması haqqında 

Protokol»un təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

1. 2006-cı il martın 27-də Moskva şəhərində imzalanmış «Azərbaycan Respublikası 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, fövqəladə hallar və 

təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında əməkdaşlığın 

fəallaşdırılması haqqında Protokol» təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci bəndində 

göstərilən Protokolun həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 12 mart 2007-ci il 

№ 2034 

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (15 mart 2007-ci il, № 56) 

(«VneshExpertService LLC») 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 

2007-ci il, № 3, maddə 266) («VneshExpertService» LLC). 

 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, 

fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan 

qaldırılması üzrə Nazirliyi arasında əməkdaşlığın 



fəallaşdırılması haqqında 

Protokol 

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi (bundan sonra —Azərbaycan FHN) 

və Rusiya Federasiyasının mülki müdafiə, fövqəladə hallar və təbii fəlakətlərin 

nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə Nazirliyi (bundan sonra — Rusiya FHN) 9 yanvar 

2001-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Rusiya Federasiyası Hökuməti 

arasında təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallar, onların nəticələrinin aradan 

qaldırılması və xəbərdarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin həyata keçirilməsi 

üzrə səlahiyyətli orqanlar olaraq, təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallar və onların 

nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair xəbərdarlıq məsələlərində ikitərəfli əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi üçün maraqlı olduqlarını təsdiq edir və aşağıdakı niyyətlərini bildirirlər: 

1. Təbii fəlakətlər və sənaye qəzaları və onların nəticələrinin aradan qaldırılması, 

göstərilən sahədə təşəbbüs irəli sürmək və birgə tədbirlər planlaşdırma məsələləri üzrə 

Azərbaycan və Rusiyanın əməkdaşlığını fəallaşdırmaq. 

2. Azərbaycan FHN və Rusiya FHN-nin mütəmadi olaraq fövqəladə hallarda xəbərdarlıq 

və onların aradan qaldırılmasında qarşılıqlı yardım üzrə səylərini əlaqələndirilmək 

habelə, zərurət yarandıqda, o cümlədən üçüncü ölkələrin maraqlı olduqda belə, göstərilən 

sahədə layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsini yerinə yetirmək. 

3. Azərbaycan və Rusiyanın xilasetmə və yanğınsöndürmə xidmətlərinin müvafiq 

avadanlıq, texnika və ləvazimat, qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi ilə təchiz edilməsi 

sahəsində birgə fəaliyyəti təşkil etmək. 

4. Müntəzəm olaraq birgə seminarların, həmçinin Azərbaycan və Rusiyanın xilasetmə və 

yanğınsöndürmə xidmətlərinə təlimlərin keçirilməsi. 

5. Fövqəladə hallara dair xəbərdarlıq və onların aradan qaldırılması sahəsində normativ 

və hüquqi aktların hazırlanması üzrə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi. 

6. Müntəzəm olaraq əhalinin və ərazilərin, həmçinin sərhədyanı ərazilərin təbii fəlakət, 

texnogen qəza və yanğınlardan mühafizəsi sahəsində təcrübə mübadiləsi məqsədilə 

görüşlər və geniş məsləhətləşmələr keçirmək, o cümlədən fövqəladə hallara münasibət 

məsələlərinə vahid yanaşmanın hazırlanması. 

7. Azərbaycan FHN-nin kadrlarının hazırlıqlarının artırılması və yenidən hazırlanmaları 

imkanları haqqında məsələləri Rusiya FHN-nin ali təhsil müəssisələrində hər iki tərəfə 

münasib şəraitdə öyrənmək. 

8. Fövqəladə hallar və müvafiq beynəlxalq təşkilatlar üzrə Dövlətlərarası Şura 

çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirmək. 

9. Azərbaycan FHN və Rusiya FHN-nin informasiya-idarəetmə mərkəzləri və əməliyyat 

xidmətləri arasında birbaşa əlaqələr yaratmaq. 

10. Azərbaycan FHN və Rusiya FHN-nin müvafiq orqanlarına (regional mərkəzlərinə) 

fövqəladə halların aradan qaldırılması və xəbərdarlıq sahəsində sərhədyanı əməkdaşlığı 

inkişaf etdirməyə tapşırmaq. 



Bu Protokol imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

Bu Protokol 27 mart 2006-cı il tarixdə Moskva şəhərində, iki əsl nüsxədə, Azərbaycan və 

rus dillərində imzalanmışdır və hər iki mətn autentikdir. Bu Protokolun müddəalarının 

şərhində fikir ayrılığı yarandıqda, rus dilində olan mətn tətbiq ediləcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

adından 

(imza) 

Rusiya Federasiyası mülki müdafiə, fövqəladə 

hallar və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan 

qaldırılması üzrə  

Nazirliyi 

adından 

(imza) 

 


