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Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisinin
davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafına
dövlət dəstəyi mexanizminin təkmilləşdirilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

Fərmanı

Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin, işgüzarlıq
fəaliyyətinin artırılması və maddi rifahının
yüksəldilməsi məqsədilə ölkə ərazisində,
eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında
genişmiqyaslı abadlıq, quruculuq və yenidənqurma işləri davam etdirilir. Cari ilin may
ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə
olmuş və bir sıra iri layihələrin açılışını
həyata keçirmişdir. Həmçinin ölkə başçısının
imzaladığı müvafiq sərəncamlara əsasən gücü
36 MVt olan Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisinin davam etdirilməsi məqsədilə
10 milyon manat, “Pivot” layihəsi çərçivəsində
1000 hektar əkin sahəsində müasir suvarma
(yağışyağdırma) sistemlərinin quraşdırılması
işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə
5 milyon manat, Culfa-Ordubad avtomobil
yolunun yenidən qurulması işlərinin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə 30 milyon manat və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosialiqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsi
məqsədilə 10 milyon manat vəsait Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
ayrılmışdır.
Araz çayı üzərində inşa edilən Ordubad

Su Elektrik Stansiyasının tikintisinin davam
etdirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. Gücü 36 MVt olan Ordubad Su Elektrik
Stansiyasının tikintisinin davam etdirilməsi
məqsədi ilə əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 yanvar
tarixli 3593 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il
dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
(investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan
vəsaitin bölgüsü”nün 1.84-cü bəndində
göstərilmiş məbləğin 13,5 milyon (on üç
milyon beş yüz min) manatı Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri
həll etsin.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 avqust 2018-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin
22-ci bəndini rəhbər tutaraq, sahibkarlığın
inkişafına dəstək mexanizminin təkmilləşdirilməsi və özəl sektorda fəaliyyət göstərən
təsərrüfat subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi
məqsədi ilə qərara alıram:
1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Sahibkarlığa Kömək Fondu ləğv edilsin.
2. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi şəxs təsis edilsin.
3. “Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
4. “Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondunun Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2009-cu il 16 oktyabr tarixli 177-III FR
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa

Kömək Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi
Qaydaları”na uyğun olaraq göstərdiyi
fəaliyyətdən irəli gələn hüquq və öhdəlikləri, o cümlədən güzəştli kreditlərdən istifadə şərtləri haqqında müvəkkil kredit
təşkilatları ilə bağlanmış müqavilələr üzrə
hüquqlar (müvafiq sənədlərin, məlumatların alınması və s.), verdiyi güzəştli kreditlərdən irəli gələn tələb hüququ, müvəkkil
kredit təşkilatlarına müəyyən edilmiş limitlər üzrə vəsaitin ayrılmasına, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa
Kömək Fondu tərəfindən maliyyələşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş sahibkarlıq
subyektlərinin investisiya layihələrinə güzəştli kredit ayrılmasına dair öhdəliklər
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu publik hüquqi
şəxsə keçsin.
6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 7 avqust 2018-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 7 avqust tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun
NİZAMNAMƏSİ
1. Ümumi müddəalar
1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (bundan sonra –
Fond) Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik)
tabeliyində yaradılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafına maliyyə
dəstəyi verən publik hüquqi şəxsdir.
1.2. Fond Azərbaycan Respublikasının və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarını və qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, bu Nizamnaməni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və
sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və
sərəncamlarını, digər normativ hüquqi aktları
rəhbər tutur.
1.3. Fond öz vəzifələrini yerinə yetirərkən
və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və
yerli özünüidarəetmə orqanları, muxtar respublikada qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət
təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
1.4. Fond ümumdövlət və ictimai əhəmiyyət
daşıyan fəaliyyətlə məşğul olur. Fond bu
Nizamnamədə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə
nail olmaq üçün sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul ola bilər.
1.5. Fondun müstəqil balansı, əmlakı,
xəzinə və bank hesabları, öz adı həkk olunmuş
möhürü, müvafiq ştampı və blankı vardır.
1.6. Fondun əqdlər bağlamaq, öz adından
əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək
və həyata keçirmək hüququ, həmçinin vəzifələri vardır. Fond məhkəmədə iddiaçı və ya
cavabdeh qismində çıxış edə bilər.
1.7. Fond Naxçıvan şəhərində yerləşir.
2. Fondun fəaliyyətinin məqsədi
və istiqamətləri
2.1. Fondun fəaliyyətinin məqsədi Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafına maliyyə dəstəyi verməkdən ibarətdir.
Fond bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
fəaliyyət istiqamətlərini həyata keçirərkən
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və standartları
əsas götürür.

2.2. Fondun fəaliyyət istiqamətləri
aşağıdakılardır:
2.2.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri
üzrə sahibkarlıq subyektlərinin investisiya
layihələrini güzəştli kredit vəsaiti hesabına
maliyyələşdirmək;
2.2.2. investisiya layihələri üzrə qabaqcıl
təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə müvafiq
təhlil və araşdırmalar aparmaq;
2.2.3. sahibkarların yeni bazarlara çıxış
imkanlarını öyrənmək və əldə olunan təcrübəni sahibkarlara çatdırmaq, maarifləndirmə
işləri aparmaq və onlara məsləhət xidmətləri
göstərmək.
3. Fondun hüquq və vəzifələri
3.1. Bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, Fondun
vəzifələri aşağıdakılardır:
3.1.1. Fondun vəsaiti hesabına Naxçıvan
Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi
inkişafının prioritet istiqamətləri üzrə
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrini maliyyələşdirmək;
3.1.2. Fonda maliyyə ehtiyatlarının cəlb
olunması üçün tədbirlər görmək;
3.1.3. Fonda sahibkarlıq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi üçün verilmiş vəsaitdən səmərəli və təyinatı üzrə istifadəni təmin etmək;
3.1.4. Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək investisiya layihələrinin ekspertizasını həyata keçirmək;
3.1.5. sahibkarlığın inkişafına yönəldilmiş
dövlət proqramlarından irəli gələn investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə üstünlük
vermək;
3.1.6. sahibkarlığın inkişafını, yeni iş yerlərinin yaradılmasını təmin edən proqramların
işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
3.1.7. Fondun vəsaiti hesabına güzəştli
kreditlərin alınması üçün investisiya layihələrinin tərtib olunmasına dair minimal tələbləri
və investisiya layihələrinin qiymətləndirilmə
meyarlarını müəyyən etmək;
3.1.8. kreditlərdən öz təyinatına uyğun istifadə
olunmasına nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlərin keçirilməsi qaydasını müəyyən etmək;
3.1.9. sahibkarlıq subyektlərinə zəruri hüquqi, iqtisadi və digər məlumatların toplan-

masında və yayılmasında, bazar konyunkturunun öyrənilməsində, sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə bağlı proqramların və investisiya layihələrinin işlənib hazırlanmasında kömək etmək;
3.1.10. sahibkarlıq subyektləri üçün kadrların hazırlanmasına və onların ixtisasının
artırılmasına dəstək vermək;
3.1.11. sahibkarlıq subyektlərinin xarici
iqtisadi fəaliyyətinin genişləndirilməsinə
kömək etmək;
3.1.12. muxtar respublikada sahibkarlığın
bazar infrastrukturunun formalaşmasına və
inkişafına kömək göstərmək;
3.1.13. sahibkarlıq subyektləri üçün zəruri
elmi-texniki biliklərin və yeniliklərin təbliğinə
kömək etmək;
3.1.14. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin aktları ilə müəyyən edilmiş
digər vəzifələri həyata keçirmək.
3.2. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün
Fondun aşağıdakı hüquqları vardır:
3.2.1. Fonda vəsait cəlb etmək və bu məqsədlə könüllü yardım, qrant alınması ilə bağlı
və digər bu kimi əqdlər bağlamaq;
3.2.2. Fondun fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, hüquqi və fiziki şəxslərlə işgüzar
münasibətlər yaratmaq;
3.2.3. sərəncamında olan əmlakdan istifadə
etmək;
3.2.4. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı konfranslar, simpoziumlar və digər tədbirlər təşkil
etmək və ya belə tədbirlərdə iştirak etmək;
3.2.5. investisiyaların cəlb edilməsi və onlardan səmərəli istifadə olunması ilə bağlı
tədbirlər görmək, sərgilər və yarmarkalar
təşkil etmək;
3.2.6. xarici dövlətlərin müsbət təcrübəsini
öyrənmək;
3.2.7. Fondun vəsaiti hesabına sahibkarlıq
subyektlərinə verilən vəsaitdən investisiya layihələrində nəzərdə tutulmuş təyinatına uyğun
istifadə olunmasına nəzarət etmək üçün müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə və müstəqil
surətdə monitorinqlər aparmaq, bu vəsaitdən
təyinatı üzrə istifadə edilmədikdə, verilən vəsaitin qaytarılması üçün tədbirlər görmək;
3.2.8. əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsinin
artırılması istiqamətində tədbirlər görmək;
3.2.9. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlərlə bağlı araşdırmalar aparmaq, işçi qruplar
və komissiyalar yaratmaq;

3.2.10. dövlət orqanlarına və qurumlarına,
yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və
fiziki şəxslərə, habelə müvəkkil kredit təşkilatlarına zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə
sorğu vermək və onlardan belə məlumatları
(sənədləri) almaq;
3.2.11. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy və
təkliflər vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr
aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq;
3.2.12. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək;
3.2.13. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə
və digər mükafatlara təqdim etmək, onların
həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər görmək;
3.2.14. xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər
buraxmaq;
3.2.15. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin aktları ilə müəyyən edilmiş
digər hüquqları həyata keçirmək.
4. Fondun idarə olunması
4.1. İdarə Heyəti Fondun fəaliyyətinə cari
rəhbərliyi həyata keçirir.
4.2. İdarə Heyətinin tərkibi üç nəfərdən –
Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat
naziri tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edilən İdarə Heyəti sədrindən və iki
üzvdən ibarətdir.
4.3. İdarə Heyətinin sədri müvəqqəti olmadıqda, onun səlahiyyətlərini İdarə Heyəti
üzvləri arasından sədrin müəyyən etdiyi şəxs
icra edir.
4.4. İdarə Heyətinin vəzifələri aşağıdakılardır:
4.4.1. Fondun fəaliyyətini təşkil etmək;
4.4.2. aidiyyəti şəxslə dəyəri Fondun aktivlərinin 5 faizədək hissəsini təşkil edən əqdin
bağlanması haqqında qərar qəbul etmək;
4.4.3. Fondun strateji məqsədlərinin və
planlarının icrasına nəzarət etmək;
4.4.4. Fonda ayrılan büdcə vəsaitindən, kredit,
qrant və digər maliyyə vəsaitindən təyinatı üzrə
səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;
4.4.5. Fondun fəaliyyətinə dair illik hesabat
hazırlayaraq Nazirliyə təqdim etmək;
4.4.6. Fondun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hüquqi aktların layihələrinə
baxmaq və bu layihələrə dair təkliflərini
aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim etmək;
4.4.7. Fondun işçilərinin say həddinin və
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əməkhaqlarının müəyyənləşdirilməsi üçün
aidiyyəti üzrə təkliflər vermək;
4.4.8. Fondun fəaliyyətinə dair hesabatı
ictimaiyyətə açıqlamaq.
4.5. İdarə Heyətinin iclasları ayda bir dəfədən
az olmayaraq çağırılır. İdarə Heyətinin iclaslarının keçirilməsi təşəbbüsü ilə İdarə Heyətinin
sədri və ya üzvü çıxış edir. İdarə Heyətinin iclasları müvafiq qaydada protokollaşdırılır və
müzakirə edilmiş məsələlər üzrə qərarlar qəbul
edilir. İdarə Heyətinin iclasları İdarə Heyəti
üzvlərinin ən azı ikisi iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. İdarə Heyətinin iclasında, hər üzvün
bir səsi olmaqla, qərarlar sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Səsvermə zamanı üzvlərin bitərəf
qalmasına icazə verilmir. Səslərin sayı bərabər
olduqda, İdarə Heyəti sədrinin (və ya onu
əvəz edən digər üzvün) səsi həlledicidir.
4.6. İdarə Heyətinin sədri:
4.6.1. Fondun cari fəaliyyətinə rəhbərlik
edir və onu təmsil edir;
4.6.2. İdarə Heyətinin fəaliyyətini təşkil
edir, iclaslarının gündəliyini müəyyənləşdirir
və iclaslarına sədrlik edir;
4.6.3. öz təşəbbüsü ilə və ya İdarə Heyətinin
digər üzvünün təşəbbüsü ilə İdarə Heyətinin
iclaslarını çağırır;
4.6.4. Fondun fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar
icrası məcburi olan sərəncam və əmrlər verir;
4.6.5. Fondun fəaliyyət istiqamətlərinə dair
qəbul olunmuş aktların icrasını təşkil edir,
yoxlayır və buna nəzarəti həyata keçirir;
4.6.6. Fondun vəzifəli şəxslərinin qanun-

vericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;
4.6.7. Fondun işçilərinin vəzifə maaşlarının,
vəzifə maaşlarına əlavələrin, mükafatların və
digər ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı fondu
çərçivəsində təşkil edir;
4.6.8. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
hallar istisna olmaqla, Fondun işçilərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi, onlar
barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi
tədbirləri görülməsi barədə qərarlar qəbul edir;
4.6.9. Fondun əmlakından onun Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə uyğun
istifadə olunmasına nəzarət edir;
4.6.10. bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
səlahiyyətlər çərçivəsində Fondun adından
əməliyyatlar aparır, müqavilələr bağlayır və
onların yerinə yetirilməsini təmin edir;
4.6.11. Fondun fəaliyyət istiqamətləri ilə
bağlı işçi qruplar yaradır;
4.6.12. Fondun fəaliyyət istiqamətləri üzrə
dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə
qanunla qorunan digər məlumatların mühafizəsi üçün zəruri tədbirlər görür;
4.6.13. kargüzarlıq və arxiv işinin aparılmasını təmin edir;
4.6.14. Fondda müraciətlərə baxılmanı və
vətəndaşların qəbulunu təmin edir;
4.6.15. İdarə Heyətinin qərarlarının yerinə
yetirilməsinə nəzarəti təşkil edir;
4.6.16. verilmiş səlahiyyətlər daxilində
müvafiq sənədləri imzalayır;
4.6.17. Fondun fəaliyyət planlarının icrasına
nəzarət edir;

4.6.18. İdarə Heyətinin fəaliyyətinin təşkili
ilə bağlı digər tədbirlər görür.
4.7. İdarə Heyətinin üzvləri:
4.7.1. İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid
olan məsələlərin həllində iştirak edirlər;
4.7.2. İdarə Heyətinin iclasının gündəliyi
ilə və baxılması nəzərdə tutulmuş materiallarla
əvvəlcədən tanış olurlar;
4.7.3. İdarə Heyətinin qəbul ediləcək
qərarlarına dair fikir bildirirlər;
4.7.4. İdarə Heyətinin səlahiyyətlərinə aid
məsələlərə İdarə Heyətinin iclaslarında
baxılmaq barədə təkliflər verirlər;
4.7.5. İdarə Heyətinin qərarları, iclas protokolları ilə və digər sənədlərlə tanış olurlar.
4.8. İdarə Heyətinin üzvləri İdarə Heyətinin
iclaslarında baxılan məsələlərə qərəzsiz
yanaşmalı, İdarə Heyəti üzvünün adına xələl
gətirə biləcək hərəkətlərə və çıxışlara yol
verməməlidirlər.
5. Fondun nizamnamə fondu, əmlakı
və maliyyə fəaliyyətinin əsasları
5.1. Fondun nizamnamə fondu 67 723 000
(altmış yeddi milyon yeddi yüz iyirmi üç
min) manatdır.
5.2. Fondun əmlakı nizamnamə fondundan,
təsisçinin verdiyi əmlakdan, həmçinin dövlət
büdcəsindən ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən
əldə olunmuş gəlirdən, qrantlardan, cəlb edilən
investisiyalardan və qanunla qadağan
edilməyən digər vəsaitdən formalaşır.
5.3. Fond ona verilmiş əmlakdan yalnız

bu Nizamnamədə müəyyən olunmuş məqsədlərə uyğun istifadə edir. Fondun saxlanması
xərcləri Nazirliklə razılaşdırmaqla təsdiq olunmuş Fondun maliyyə planlaşdırmasına uyğun
olaraq güzəştli kreditlər üzrə daxilolmalar
(faiz, cərimə və sair) hesabına ödənilir.
5.4. Maliyyə ilinin sonuna Fondun hesabında qalan vəsait növbəti ilin xərclərinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.
6. Fondun fəaliyyətinə nəzarətin
forması və əhatə dairəsi
6.1. Fondun fəaliyyətinə nəzarəti Nazirlik,
həmçinin bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
qaydada İdarə Heyəti həyata keçirir.
6.2. Fondun fəaliyyətinə dair illik hesabat
Nazirliyə təqdim edilir.
7. Fondda uçot və hesabat
7.1. Fond “Mühasibat uçotu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə publik
hüquqi şəxslər üçün müəyyən edilmiş qaydada
mühasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını
tərtib və təqdim edir.
7.2. Fond “Rəsmi statistika haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq statistik uçot aparır, statistik hesabatları
tərtib və təqdim edir.
8. Fondun yenidən təşkili və ləğvi
Fondun yenidən təşkilini və ya ləğvini
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri həyata keçirir.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə
QAYDASI
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qayda Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun (bundan
sonra – Fond) vəsaitindən istifadənin mexanizmini və şərtlərini müəyyən edir.
1.2. Fondun vəsaiti Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının prioritet
istiqamətləri üzrə sahibkarlıq subyektlərinin
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilir.
1.3. Güzəştli kredit sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən təyinatlı və ünvanlı vəsaitdir. Bu vəsaitlərin sahibkarlıq subyektlərinə
çatdırılması müvəkkil banklar və bank olmayan
kredit təşkilatları (bundan sonra – müvəkkil
kredit təşkilatları) vasitəsilə onların öz adından
və öz riskləri hesabına həyata keçirilir.
Müvəkkil kredit təşkilatlarının Fondun
kreditlərinə tətbiq etdiyi illik faiz dərəcəsi
(4%-dək) istisna olmaqla, ayrılmış güzəştli
kreditlər müvəkkil kredit təşkilatlarının aktivi
hesab edilmir. Müvəkkil kredit təşkilatları ilə
Fond arasında vəsaitdən istifadə şərtlərini nəzərdə tutan müqavilə imzalanır. Fond müvəkkil
kredit təşkilatı ilə sahibkarlıq subyektləri arasında bağlanacaq müqavilədə məcburi şərtlərin
olmasını tələb edə bilər.
1.4. Fondun müəyyən etdiyi meyarlara
uyğun olan bütün banklar və bank olmayan
kredit təşkilatları müvəkkil kredit təşkilatı
kimi güzəştli kreditlərin verilməsində iştirak
edə bilər.
1.5. Vəsaitin müvəkkil kredit təşkilatları
arasında səmərəli bölgüsünü təmin etmək
məqsədilə hər il fevral ayının 1-dək Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatası publik hüquqi şəxsin Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə İdarəsi müvəkkil kredit
təşkilatlarının maliyyə-statistik göstəriciləri
barədə Fonda müvafiq məlumat təqdim edir.
1.6. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi
şəxsin Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
İdarəsi Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsinə
cəlb edilmiş müvəkkil kredit təşkilatlarının
maliyyə-statistik göstəricilərində il ərzində
baş verən dəyişikliklər barədə məlumatı
mütəmadi olaraq Fonda təqdim edir.
1.7. Qaytarılan güzəştli kredit vəsaiti və
güzəştli kreditlər üzrə daxilolmalar (faiz,
cərimə və sair), həmin daxilolmaların Fondun
saxlanma xərclərinə ayrılan hissəsi istisna
olmaqla, Fondun hesabında saxlanılır və
yenidən bu Qaydanın 1.2-ci bəndində nəzərdə
tutulmuş məqsədlərlə istifadə olunur.
2. Fondun vəsaitindən istifadə
istiqamətləri
Fondun vəsaiti muxtar respublikanın sosialiqtisadi inkişafı istiqamətləri çərçivəsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi

Sədrinin aktları ilə, eləcə də Fondun İdarə
Heyətinin qərarı ilə müəyyən edilmiş prioritet
sahələr, xüsusilə real sektorun inkişafı,
innovativ texnologiyaların tətbiqi və ixrac
əməliyyatları üzrə investisiya layihələrinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.
3. Müvəkkil kredit təşkilatları
vasitəsilə kreditlərin verilməsi
3.1. Hər bir müvəkkil kredit təşkilatı üçün
ilin əvvəlində bu Qaydanın 3.2-ci bəndinə
uyğun olaraq Fond limit müəyyən edir. Limit
istifadə edildikdən sonra müvəkkil kredit təşkilatlarının müraciəti əsasında onlara sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə əlavə
limit müəyyən edilə bilər.
3.2. Müvəkkil bankların Fonddan cəlb etdikləri vəsaitlərin ümumi məbləğinin qalığı
onların məcmu kapitalının, bank olmayan
kredit təşkilatlarının isə nizamnamə kapitalının
100 faizinədək ola bilər.
3.3. Müvəkkil kredit təşkilatlarının müraciəti
əsasında ilin əvvəlində limit üzrə müəyyən
edilmiş vəsait maliyyə ilinin başa çatmasına
3 (üç) ay qalanadək, müvəkkil kredit təşkilatlarının müraciəti əsasında sonradan açılmış
limitlər isə ilin sonuna 1 (bir) ay qalanadək
tam istifadə olunmazsa, vəsaitin istifadə olunmayan hissəsinə limit müəyyən edilən tarixdən
etibarən müvafiq olaraq oktyabr ayının
1-dək və ya dekabr ayının 1-dək hər təqvim
günü üçün 0,02 faiz cərimə hesablanır və
istifadə olunmamış vəsait Fondun İdarə
Heyətinin qərarı ilə digər müvəkkil kredit
təşkilatlarına ayrılır.
3.4. Müvəkkil kredit təşkilatları istifadə etdikləri vəsait üzrə əsas borc və hesablanmış
faizləri Fondla bağladıqları müqaviləyə uyğun
olaraq hər ay üzrə növbəti ayın 3 (üç) bank günündən gec olmayaraq Fonda ödəməlidirlər.
3.5. Müvəkkil kredit təşkilatlarının Fond
qarşısında öhdəlikləri, onların sahibkarlıq
subyektlərinə münasibətindən asılı deyildir.
Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən güzəştli
kreditlər, faizlər və digər öhdəliklər üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq,
müvəkkil kredit təşkilatları Fond qarşısında
öz öhdəliklərini müqavilə şərtlərinə uyğun
olaraq yerinə yetirməlidirlər. Müvəkkil kredit
təşkilatları Fond qarşısında öhdəliklərinin gecikdirildiyi hər gün üçün köçürülməyən vəsaitin
0,1 faizi həcmində cərimə ödəməlidirlər. Müvəkkil kredit təşkilatları 1 (bir) ay ərzində
öhdəliklərini icra etmədikdə, Fond öz vəsaitinin
qaytarılması üçün tədbirlər görür.
3.6. Müvəkkil kredit təşkilatının lisenziyası
ləğv edildikdə və bununla əlaqədar ləğvetmə
proseduruna məruz qaldıqda Fondun İdarə
Heyəti sədrinin müraciəti əsasında ləğvediciyə
nəzarət edən məhkəmə orqanı Fondun vəsaiti
hesabına maliyyələşdirilən kredit portfelini
ləğvetməyə məruz qalmış bankdan (və ya

bank olmayan kredit təşkilatından) digər
müvəkkil banka (və ya bank olmayan kredit
təşkilatına) keçirir. Bu zaman həmin kredit
portfelinin təminatı kimi kredit təşkilatının
xeyrinə ipoteka ilə yüklü edilmiş və ya girov
qoyulmuş əmlak üzrə hüquqlar yeni müvəkkil
kredit təşkilatına ötürülür.
4. Kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinə
ayrılması və onlardan istifadə
4.1. Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kredit
almaq üçün sahibkarlıq subyektləri, ilkin olaraq,
Fonda rəsmi qaydada müraciət edirlər. Fond
müraciətləri qeydiyyata alır və sahibkara
müraciətin qeydiyyata alınmasını təsdiq edən
müvafiq sənəd təqdim edir. Fond 10 (on) bank
günündən gec olmayaraq müəyyən edilmiş investisiya layihələrinin tərtib olunmasına dair
minimal tələblər və qiymətləndirmə meyarları
əsasında investisiya layihələrini təhlil edərək
layihənin maliyyələşdirilməsi və ya maliyyələşdirmədən imtina barədə qərarını sahibkara
bildirir. Fond müsbət qiymətləndirdiyi investisiya
layihəsinin tam və hərtərəfli ekspertizası üçün
əlavə məlumat və sənədlər tələb edə bilər.
4.2. Fond 10 (on) bank günü müddətində
Fondun vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilmək
üçün təqdim olunmuş layihələri ekspertizadan
keçirir və kiçikhəcmli kreditlər istisna olmaqla,
investisiya layihələrinin bilavasitə yerində
ilkin monitorinqini həyata keçirir.
4.3. Sahibkarlıq subyekti ilə kreditləşməyə
dair bütün sənədləşmə yekunlaşdıqdan sonra
müvəkkil kredit təşkilatı kredit vəsaitinin ayrılması barədə Fonda sifariş göndərir. Fond
3 (üç) bank günü ərzində vəsaitin müvəkkil
kredit təşkilatına ayrılmasını təmin edir. Ayrılmış
vəsait müvəkkil kredit təşkilatının müxbir hesabına daxil olduqdan sonra kredit təşkilatı
2 (iki) bank günü ərzində vəsaiti sahibkarlıq
subyektinin hesabına köçürür və bu barədə
Fonda və sahibkarlıq subyektinə məlumat verir.
5. Kreditlərin hədləri
5.1. Sahibkarlıq subyektlərinə Fondun
vəsaitindən aşağıdakı hədlərdə güzəştli kredit
verilə bilər:
5.1.2. 2500 manatdan 25 000 manatadək –
kiçikhəcmli kreditlər;
5.1.3. 25 001 manatdan 500 000 manatadək – ortahəcmli kreditlər;
5.1.4. 500 001 manatdan 10 000 000 manatadək – böyükhəcmli kreditlər.
5.2. Hər bir sahibkarlıq subyektinin Fondun
vəsaiti hesabına aldığı güzəştli kreditin
(o cümlədən bir investisiya layihəsi üzrə)
maksimum həddi 10 000 000 manatdan artıq
ola bilməz.
6. Kreditlərin müddəti və faizləri
6.1. Fondun güzəştli kreditlərinin müddətləri
aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
6.1.1. kiçikhəcmli kreditlər üçün – 3 (üç)

ilədək;
6.1.2. ortahəcmli kreditlər üçün – 5 (beş)
ilədək;
6.1.3. böyükhəcmli kreditlər üçün – 8 (səkkiz) ilədək.
6.2. Fondun kreditlərinin illik faiz dərəcəsi
1 faiz, müvəkkil kredit təşkilatlarının tətbiq
etdikləri illik faiz dərəcəsi isə 4 faizdən artıq
olmamaq şərti ilə, ümumilikdə güzəştli
kreditlərin illik faiz dərəcəsi 5 faizədək
müəyyən edilir.
6.3. Fondun digər mənbələrdən cəlb etdiyi
vəsaitlərə həmin mənbələrlə bağlanılan
müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş faizlər nəzərə
alınmaqla, bu Qaydanın 6.2-ci bəndi tətbiq
edilir.
7. Güzəşt müddəti
Kreditlərdən istifadə üzrə güzəşt müddəti,
kredit verilmiş hər bir sahibkarlıq subyekti
üçün fəaliyyətinin xarakterindən asılı olaraq,
nağd pulun hərəkəti barədə məlumat əsasında
müəyyən edilir və kreditin istifadə müddətinin
ilk 1/2 dövrünü əhatə edə bilər. Güzəşt müddətində sahibkarlıq subyektləri yalnız faiz
borclarını ödəyir, əsas borc üzrə isə hər hansı
ödəniş həyata keçirmirlər. Müvəkkil kredit
təşkilatı sahibkarlıq subyekti üçün müəyyən
etdiyi güzəşt müddəti barədə Fonda məlumat
verməlidir.
8. Sahibkarlıq subyektlərinin
krediti geri qaytarması
8.1. Sahibkarlıq subyektləri aldıqları güzəştli
kreditlər üzrə faiz borclarını hər ayın son iş
gününədək ödəməlidirlər. Əsas borc isə güzəşt
müddəti bitdikdən sonra qalan müddət ərzində
növbəti aydan etibarən bərabər hissələrə bölünməklə hər ayın son iş gününədək hesablanıb
ödənilir. Sahibkarlıq subyektlərinin vaxtından
əvvəl ödədikləri faizləri və ya əsas borcu müvəkkil kredit təşkilatı 3 (üç) bank günündən
gec olmayaraq Fondun hesabına köçürməlidir.
Müvəkkil kredit təşkilatları həmin vəsaitin
Fondun hesabına köçürülməsini gecikdirdikdə,
onlar bu Qaydanın 3.5-ci bəndinə uyğun olaraq
cərimə ödəməlidirlər. Gecikdirmə 30 (otuz)
bank günündən çox olarsa, Fondun İdarə Heyəti
müvəkkil kredit təşkilatına yeni vəsait ayrılmasını dayandıra və ya onu müvəkkil kredit
təşkilatları sırasından çıxara bilər.
8.2. Fond, sahibkarlıq subyektlərinin əsas
borcu və faizləri müvəkkil kredit təşkilatına
ödəməsi tarixi ilə müvəkkil kredit təşkilatı
tərəfindən Fonda köçürülməsi tarixinin üzləşməsini apara və ya bunun üçün Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatası publik hüquqi şəxsin Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə İdarəsinə müraciət edə
bilər. Belə müraciət daxil olduğu təqdirdə
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası publik hüquqi şəxsin
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Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi
müvəkkil kredit təşkilatında yoxlama aparan
zaman bu məsələni də araşdırır və Fonda
məlumat verir.
8.3. Sahibkarlıq subyektlərinin krediti geri
qaytarmaması və ya gecikdirməsi müvəkkil
kredit təşkilatını Fond qarşısındakı öhdəliklərdən azad etmir.
8.4. Müvəkkil kredit təşkilatının lisenziyası
ləğv olunduqda, eləcə də məcburi ləğv və ya
iflas prosesi zamanı güzəştli kreditlərin qaytarılması bu Qaydanın 8.1-ci bəndinə uyğun
olaraq, bu məqsədlə təyin olunmuş səlahiyyətli
orqan tərəfindən həyata keçirilməlidir.
9. Layihənin monitorinqi
9.1. Müvəkkil kredit təşkilatları Fondun

müəyyən etdiyi qaydada ildə azı iki dəfə hər
bir sahibkarlıq subyektinin Fondun vəsaitindən
investisiya layihəsi üzrə istifadə etməsinin
monitorinqini aparır və bu barədə Fonda
hesabat verirlər. Hesabatın strukturunu və
formasını Fond müəyyən edir. Müvəkkil kredit
təşkilatı apardığı monitorinq zamanı güzəştli
kredit vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə edilməməsi halları aşkar olunduqda, müvəkkil kredit
təşkilatı güzəştli kreditin və hesablanmış faiz
borcunun vaxtından əvvəl ödənilməsini
sahibkarlıq subyektindən tələb etməlidir.
Sahibkarlıq subyektinin öz öhdəliyini yerinə
yetirib-yetirməməsindən asılı olmayaraq, müvəkkil kredit təşkilatı 10 (on) bank günü
ərzində məhz bu layihə üzrə əsas kredit və
faiz borcunu bütövlükdə Fondun hesabına

köçürməlidir.
9.2. Vəsaitdən təyinatı üzrə istifadəyə
nəzarət etmək məqsədilə Fond maliyyələşdirdiyi
sahibkarlıq subyektlərində müstəqil monitorinqlər apara bilər. Fondun apardığı monitorinq
zamanı güzəştli kredit vəsaitindən təyinatı
üzrə istifadə edilməməsi halları aşkarlandıqda,
Fondun yazılı tələbinə əsasən, həmin sahibkarlıq
subyektinə verilmiş güzəştli kredit və faiz
borcu müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən
sahibkarlıq subyektinin onun qarşısında
öhdəliklərini icra edib-etməməsindən asılı olmayaraq, 10 (on) bank günü ərzində bütövlükdə
Fondun hesabına köçürülür. Fondun tələbindən
sonra müvəkkil kredit təşkilatı vəsaitin köçürülməsini gecikdirərsə, bu Qaydanın 3.5-ci
bəndinə uyğun olaraq cərimə ödəyirlər. Tələb

Tariximizin daş yaddaşı
Culfa rayonu dünya memarlığının nadir
inciləri ilə zəngindir

Qədim diyarımız Naxçıvan xalqımızın daş yaddaşı, misilsiz sərvəti
olan, yaşı minilliklərə söykənən sirli-soraqlı tarixi abidələrlə zəngindir.
Sevindirici haldır ki, bu gün təkcə paytaxt şəhərimizdə deyil, muxtar
respublikamızın hansı səmtinə üz tutsaq, orada hər daşı-qayası min
bir tarix danışan, şanlı keçmişin yadigarı olan, dünəndən bu günə
işıq salan abidələr mövcuddur. Elə götürək Naxçıvanın Şərqə açılan
qapısı Culfa rayonunu. Xalqımızın mərdlik, yenilməzlik, mübarizlik
rəmzi – Əlincə qalası, Azərbaycan memarlığının əvəzsiz nümunəsi
– Gülüstan türbəsi, qədim insanların müdafiə istehkamı – Qazançı
qalası, qoca Şərqin memarlıq incisi, şeyxlər ocağı – Xanəgah Abidə
Kompleksi, əcdadlarımızın iman yeri, zikr evi – Kırna türbəsi ulu
diyarımızın tarixi zənginliyindən xəbər verən abidələrdir.
Əlincə qalasının keçmişinə nəzər
salsaq, bu qalanın tarixinin xalqımızın öz azadlığı və istiqlaliyyəti
uğrunda yadelli işğalçılara qarşı
apardığı mübarizə ilə bağlı olduğunu görərik. Araşdırdığımız
mənbələrdə qalanın salınma tarixi
barədə dəqiq məlumata rast gəlmədik.
Əlincə yüz illərlə Azərbaycanın
və Yaxın Şərqin müxtəlif hakim
sülalələrinin istehkam qalası olsa
da, tarixdə daha çox Azərbaycan
Atabəylərinin iqamət və xəzinə
yeri kimi tanınıb. Azərbaycan Atabəyləri – Eldənizlərin hökmranlığı
dövründə Əlincəqalanın istər hərbi-strateji, istərsə də siyasi mövqeyi
xeyli artıb. XIV əsr isə qalanın
tarixində xüsusi yer tutur. Bu,
Əmir Teymurun hücumları və qalanın mərd-mərdanə müdafiəsi ilə
bağlıdır. Yenilməz, əyilməz, mübariz qala 14 il Əmir Teymur qoşunlarının həmlələrinə sinə gərib,
çağının ən güclü hərbi qüvvələrini
məğlubiyyətə uğradan bu fatehi
öz möhkəmliyi ilə heyrətləndirib.
Bu illər ərzində qalaya dəfələrlə
hücumlar olsa da, Əmir Teymurun
qoşunu qalanı ala bilməyib. Azərbaycanda orta əsrlərin sonlarına
yaxın baş verən feodal çəkişmələri
və müharibələri nəticəsində qala
dağıdılsa da, bu gün qədirbilən
dövlətimizin qayğısı sayəsində
yurdumuzun köksündə yenidən
bərq vurur. Tarixi-mədəni irsimizə
daim qayğı ilə yanaşan dövlətimizin muxtar respublikamızda da
apardığı məqsədyönlü siyasətin
nəticəsidir ki, əcdadlarımızın miras
qoyub getdiyi bütün mədəni sərvətlərimizin gələcək nəsillər üçün
qorunub saxlanılması ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Yeri
gəlmişkən, 2007-ci ildə dünya əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına daxil
edilən Əlincəqalada Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Culfa rayonundakı
“Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa
edilməsi haqqında” 2014-cü il

11 fevral tarixli Sərəncamına əsasən aparılan genişmiqyaslı bərpa
işləri bu sahədə görülən tədbirlərin növbəti təzahürüdür.
Qalanın etimologiyasına gəldikdə isə bu toponim mənbələrdə
“əlini çək” kimi qeyd olunsa da,
elmi mülahizələrə görə, Əlincə,
Alançıq – “meydança”, “kiçik
meydan”, “alan” isə qədim türk
dilində “düzənlik”, “meydan”
sözlərini ifadə edir. Naxçıvan
folklorunda isə qalanın toponimi
ilə bağlı digər maraqlı mülahizə
mövcuddur. Deyilənlərə görə, bu
ad Nuh Peyğəmbərin nəticəsi
Alınca xanın adı ilə bağlı yaranıb.
Zaman keçdikcə həmin qalanın
adı canlı danışıq dilində tədricən
Əlincə şəklinə düşüb.
Azərbaycan xalqının əyilməzlik
və mübarizlik rəmzi kimi özünə
şöhrət qazanan Əlincə qalası ən
qədim ulu dastanımız “KitabiDədə Qorqud”da da möhkəm istеhkam qalası kimi təsvir оlunub.
Onuncu boyda “Əgrəgi tutdular,
Əlincə qalasına zindana bıraqdılar”,
“Hünərin var isə qartaşın Əlincə
qələsində əsirdir, var onu qurtar”
ifadələri bunu bir daha təsdiq edir.
Qalanın çevrəsindəki qəbiristanlıq, türbə və xanəgahlar bu yerlərin uzun illər abad yaşayış məskəni olduğundan da xəbər verir.
Mənbələrdə qalanın hürufilərin yaşayış məskəni, qiyam və mübarizə
məkanı olması, hürufiliyin banisi
Fəzlullah Nəiminin 1394-cü ildə
Miranşahın əmri ilə burada öldürül-

məsi barədə də məlumatlar qeyd
olunub. Yerli sakinlərin fikrincə,
Nəimi Əlincədə qətlə yetirildikdən
sonra onun cənazəsi Xanəgah kəndində dəfn edilib. Hazırda qəbrin
üzərində “Xanəgah” adlı abidə də
ucaldılıb. Yerli əhalinin həmin abidəni “Şeyx Xorasan” adlandırması
tədqiqatçılar tərəfindən Nəiminin
təhsil alıb kamilləşdiyi Xorasandan
Azərbaycana gəldiyi üçün xorasanlı
şeyx, Xorasan şeyxi kimi tanınması
ilə izah edilir. Bu qəbrin üzərində
ucalan abidə Culfa rayonunun Xanəgah kəndində, Əlincəçayın sahilində orta əsrlərə aid memarlıq
kompleksidir. Kompleksdə türbə,
məscid və bəzi tikililərin qalıqları
zəmanəmizədək gəlib çatıb. Buraya
daxil olan türbənin cənubdan giriş
qapısının baş tərəfində qoyulan kitabənin məzmunundan aydın olur
ki, türbə əmir, böyük alim Uluq
Qutluq Lala bəyin əmri ilə memar
Xacə Cəmaləddin tərəfindən inşa

edilib. Türbənin cənubunda ona
bitişik inşa edilmiş türbə-məscid
isə sufi təriqətinin rəhbərlərindən
olan Şeyx Hacı Lələ Məliyin xatirəsinə hicri təqvimi ilə 901-ci, miladi tarixlə 1495-1496-cı illərdə
Xond Bikə xatın tərəfindən inşa
edilib.
İgidlərə qalxan, yağıya sipər
olan digər istehkam isə Qazançı
qalasıdır. Qazançı kəndindən şimalda yerləşən eramızdan əvvəl
III-I minilliklərin əvvəllərinə aid
edilən abidə Azərbaycan ərazisində
geniş məskunlaşmış qədim Kas
türklərinin adı ilə bağlıdır. Qala
çoxpilləli möhtəşəm müdafiə sistemindən ibarətdir. Sədlərdən birbirinə keçid yolu var. Mənbələrdə
qala eramızdan əvvəl II minilliyin
əvvəlində Əlincəçay vadisində yaşamış iri tayfa birliyinin mərkəzi
olaraq da qeydə alınıb. Qazançı

edilən vəsaitin köçürülməsi 30 (otuz) təqvim
gününü keçdiyi təqdirdə, Fond gecikdirilən
məbləğin qaytarılması üçün tədbirlər görür.
9.3. Fond tərəfindən müəyyən edilmiş monitorinqin keçirilmə qaydasını müvəkkil kredit
təşkilatı 3 (üç) dəfə və daha çox pozduqda,
həmin müvəkkil kredit təşkilatı üçün Fondun
müəyyən etdiyi əsas və əlavə limitlər ləğv
edilə və ya o, müvəkkil kredit təşkilatları
sırasından çıxarıla bilər.
10. Yekun müddəa
Bu Qaydanın 3.6-cı və 8.4-cü bəndləri bu
Qayda təsdiq olunduğu günədək lisenziyası
ləğv olunmuş, məcburi ləğv və ya iflas prosesində olan kredit təşkilatları ilə münasibətlərə
də şamil edilir.

qalasından toplanmış yerüstü materiallar, dən daşları, boz və çəhrayı
rəngli gil qablar – küpə, kasa, çölməktipli qab nümunələri bu qalanın
qədim keçmişindən xəbər verən
tarixi əhəmiyyətli mənbələrdir.
Min illərdir, yurdumuzun sinəsində ucalan, böyük zəhmətlə daşı
daş üstünə qoyulan türbələr keçmişimizdən bu günümüzə açılan
pəncərə, ötənlərimizin oxunmamış
kitabıdır. Bu baxımdan Naxçıvanın
türk-islam mədəniyyəti nümunələrindən biri olan Gülüstan türbəsi
də Azərbaycan memarlıq abidələri
içərisində özünəməxsus yer tutur.
Culfa rayonunun Gülüstan kəndi
yaxınlığında yerləşən bu türbə muxtar respublika ərazisində qeydiyyata
alınmış dünya əhəmiyyətli tarix və
mədəniyyət abidələrindən biridir.
Orta əsr mənbələrində bəzən “Kəsik
günbəz” kimi xatırlanan, memarlıq-konstruktiv quruluşuna görə
Naxçıvanın, bütövlükdə, Azərbaycanın türbətipli digər memarlıq abidələrindən fərqlənən bu türbənin
sərdabəsi “kürsülük” adlanan yerüstü
hissədə yerləşir. Kürsülük xaricdən
kəsik piramida, daxildən silindrik
quruluşa malikdir. Türbənin səthləri
oyma həndəsi ornamentlərlə və dekorativ tağlarla bəzədilib. Naxçıvan
memarlıq məktəbinə məxsus digər
türbələrdə olduğu kimi, Gülüstan
türbəsində də taxçaların içərisi incə
həndəsi ornamentlərlə örtülüb. Türbənin memarlıq üslubu Səlcuqlar
dövrünün abidələri ilə, üzərindəki
həndəsi ornamentlər isə Əcəmi memarlıq məktəbinə daxil olan abidələrlə oxşarlıq təşkil edir. Gülüstan
türbəsinin və abidənin yerləşdiyi
ərazinin tarixi və mədəni əhəmiyyəti
nəzərə alınaraq burada “Gülüstan”
Tarix-Mədəniyyət Qoruğu yaradılıb.
Qoruq Araz çayının sol sahilində
yerləşir.
Tarixi keçmişimizə göstərilən
hörmət və ehtiramın nəticəsidir
ki, bu gün əcdadlarımızın yadigarlarına göstərilən diqqət və qayğı sayəsində tarixi abidələrimizə
yeni həyat verilir, daş yaddaşımız
əvvəlki vəziyyətinə, görünüşünə
qaytarılmaqla təzələnir. Bu mənada, Gülüstan türbəsi də dövlətimizin qayğısı ilə əhatə olunan
abidələrdəndir. Türbə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2015-ci il 7 oktyabr tarixli
Sərəncamına əsasən bərpa olunub.
Bəli, abidələr təkcə tariximizin
daş yaddaşı deyil, eyni zamanda
onu yaradan xalqın istedad və zəkasının məhsulu, mədəni səviyyəsinin meyarıdır. Bu əmanəti qorumaqla tarixi və mədəni irsimizi
yaşatmaq hər birimizin vətəndaşlıq
borcudur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi:
“Hər bir yerin tarixi yalnız kitablarda deyil, onun torpağında,
tikililərində, abidələrində yaşayır.
Tarixini, Vətənini sevən insanlar
abidələri qoruyub gələcək nəsillərə
ötürməlidir. Hər birimiz tariximizlə qürur hissi keçirməli, bütün
dünyaya göstərməliyik ki, ulu babalarımız, əcdadlarımız belə zəngin tarixə malik olublar”.
- Gülcamal TAHİROVA

Əhalinin sosial müdafiəsi
diqqət mərkəzindədir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “20162020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın
icrası istiqamətində işlər cari ilin iyul
ayında da davam etdirilmişdir.
Görülən işlərin nəticəsidir ki, ötən ay
ərzində məşğulluq mərkəzləri tərəfindən
315 işaxtaran müxtəlif sahələrdə işlə
təmin olunmuşdur. Onların 109-u gənc,
67-si qadın, 9-u sağlamlıq imkanları məhdud şəxs, 4-ü isə ünvanlı sosial yardım
təyini üçün müraciət edənlərdir.
Ötən ay 77 nəfər müvəqqəti xarakterli
işlərə göndərilib, əhalinin məşğulluğunun
təmin edilməsi tədbirləri çərçivəsində
uzun müddət ünvanlı dövlət sosial yardımı
alan 21 aztəminatlı ailəyə fərdi təsərrüfatlarını qurmaq üçün iribuynuzlu və
xırdabuynuzlu mal-qara verilmişdir. Həmçinin kənd xidmət mərkəzlərində fəaliyyət
göstərən bərbərxana, gözəllik salonu və
dərzi sexlərində 3 bərbər və 10 bərbərmanikürçü işlə təmin edilmişdir. Naxçıvan
Regional Peşə Tədris Mərkəzində xalçaçılıq üzrə tədris-hazırlıq, kinooperator hazırlığı üzrə təlim, eləcə də qazanxana maşinisti peşə kursları təşkil olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “20162020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar
məhdud fiziki imkanlılar üçün Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzində audiokitabxana xidmətindən istifadə edən görmə
qabiliyyəti məhdud şəxslər tərəfindən 1052
əsər dinlənilmiş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar Ağbulaq İstirahət Mərkəzində
“Yay məktəbi”nə cəlb olunmuşlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Turizmin inkişafı
istiqamətində
işlər davam etdirilir
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Turizm Departamenti tərəfindən 2018-ci
ilin iyul ayında turizmin inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülmüş, reklam
informasiya materiallarının hazırlanması
və ekskursiya işi diqqətdə saxlanılmış,
müxtəlif piyada marşrutları və səyahət
paketlərinin hazırlanması istiqamətində
iş aparılmışdır.
Təbliğat işində gənclərin fəallığının artırılması məqsədilə Ağbulaq İstirahət Mərkəzində “Yay məktəbi”nin iştirakçılarına
Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm
potensialının tanıdılmasında gənclərin
rolu” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.
Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzinə müraciət edən turistlərin sorğuları
aidiyyəti üzrə cavablandırılmış, mərkəzin
sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə muxtar
respublikanın tanıdılması məqsədilə mütəmadi məlumatlar və fotoşəkillər daxil
edilmişdir.
2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında
Naxçıvan Muxtar Respublikasına ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici
ölkələrdən 195 min 886 turist gəlmişdir
ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövründəki
göstəricidən çoxdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Turizm Departamenti
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Ən böyük sərvət milli mədəniyyət və adət-ənənələrdir
Hər bir xalqın milli-mənəvi dəyərləri arasında onun rəqs sənəti mühüm yer tutur.
Qədim dövrlərdən insanlar rəqsin gücü, onun imkanları ilə öz hisslərini bir-birlərinə çatdırıblar. Bu mənada, əsrlərin yaddaşından süzülüb gələn “Qazağı”, “Heyvagülü”, “Lalə”,
“Qızılgül”, “İnnabı”, “Dərbəndi”, “Əsgərani”, “Tərəkəmə”, “Naz eləmə” kimi milli
rəqslərimiz öz axıcılığı, incə yumoru, zəriflik və cəsarət çağırışları ilə tamaşaçı və
dinləyiciləri həmişə özünə məftun edib.
Rəqs bədii obrazın ritmik, plastik hərəkətlərinin və insan bədəninin ifadəli vəziyyətlərinin
dəyişilməsi ilə yaranan incəsənət növüdür. Milli
rəqslərimizin, məlum olduğu kimi, çox qədim
tarixi kökləri vardır. Xalqımız qeyri-adi təbiət
hadisələrini, müxtəlif canlılarda gördükləri hərəkətləri öz rəqslərinə daxil edərək onları zənginləşdirib. Rəqslərimizdə məişət elementlərinin
öz dolğun əksini tapması da bu sənət növünün
Azərbaycan xalqının həyatında, onun tarixində
rəqsləri düzgün ifadə etmək və yetərincə zövq
dərin izlər buraxdığını bir daha göstərir.
Azərbaycan rəqsində musiqi tempi, yəni ala bilmək üçün olduqca vacibdir. Çünki hər
sürət böyük rol oynayır. Musiqinin ifa tərzi, bir insan rəqs etdiyi zaman düşdüyü aləmin
əsasən, iki cürdür: aram və cəld. Aram rəqsləri, yalnız özü üçün unudulmaz olduğunu deyil,
əsasən, bir qayda olaraq qadınlar ifa edir. “Qay- həm də ətrafdakılar üçün bir tamaşa predmeti
tağı”, “Şalaxo”, “Qazağı” kimi sürətli tempə olduğunu yaxşı bilməlidir. Hər bir azərbaycanlı
malik rəqslərin ifası isə öz coşqun temperamentinə rəqs edərkən milli rəqslərimizin elementlərini
görə kişilərə, xüsusən də gənclərə məxsusdur. təcəssüm etdirməyi unutmamalıdır.
Məyusluq hissi ilə də olsa, deməliyik ki,
Rəqslərimizə yalnız millilik mövqeyindən deyil,
müasirlik prizmasından da baxmaqla görmək milli rəqslərimizin bəziləri artıq yadlaşmaqda,
olar ki, burada üzə çıxan gizli psixoemosional hətta deyərdim ki, unudulmaqdadır. Əsasən,
enerji təkcə onu ifa edən insanların müəyyən gənclərin üstünlük təşkil etdiyi el şənliklərində,
ritmik hərəkətləri deyil, həm də sevgi və şəfqəti, xüsusən indiki toylarda milli rəqslərdən çox
sədaqət və inancı, məğrurluğu, sabaha inam və xarici rəqslərə üstünlük verilir. Bu isə bizi
qələbə əzmini özündə əks etdirən yaradıcılıq milli rəqslərimizdən çox uzaqlaşdırır.
Bu məqamda yazını qələmə almağa məni
nümunələridir. Milli rəqslərimiz təsadüfi, ağlaedən, bu yaxınlarda bir toy məclisində
vadar
gələn hərəkətlərdən ibarət olmadığı üçün onların
daşıdığı dərin mənalı anları başa düşmək bu qarşılaşdığım hadisəni xatırlatmaq istərdim.

S/№

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika
Xidməti üzrə 2018-ci ilin iyul ayında verilən elektrik
enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan
vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat
Şəhər və rayonlar

Verilən elektrik Elektrik Toplanan
enerjisinin
enerjisinin vəsait Ödənilmə
miqdarı
(min
faizi
dəyəri
(min kvt/saat) (min manat) manat)

1. Naxçıvan şəhəri

8058

2. Şərur rayonu

2835

3. Babək rayonu

595,5

Hər birimizə məlumdur ki, Azərbaycan xalqının
gözəl adətlərindən biri qızlarımızın məşhur
“Vağzalı” rəqsinin sədaları altında ata ocağından
gəlin köçürülməsidir. Son dərəcə zərif, incə,
yumşaq hərəkətləri olan bu rəqs xalq arasında
daha geniş yayılıb. Lakin təəssüf hissi
ilə də olsa, deməliyəm ki, həmin toyda
gəlin şadlıq sarayına daxil olmaq üçün
ismət rəmzi saydığımız “Vağzalı”nı deyil,
vals çalınmasını tələb etdi.
Bu toyda yazının əvvəlində sadaladığım
milli rəqslərdən heç birinə, demək olar
ki, yer verilmədi. 5 saat davam edən
toyun yarıdan çoxunu diskoteka mahnıları
təşkil etdi. Gülüşdoğurucu hal o idi ki,
bu rəqsi oynaya bilən də, bilməyən də
ortada idi. Mənsə gördüklərimə ürək yanğısı
ilə baxırdım… Bu cür rəqsləri düzgün oynamağı
bacarmayıb özünü gülünc vəziyyətə salanları
gördükcə yadıma görkəmli şairimiz Bəxtiyar
Vahabzadənin bu misraları düşürdü:
Nəsənsə özün ol, təzəsən onda,
Sən köhnə olursan yamsılayanda.
Heç şübhəsiz ki, onlardan: – Niyə milli
rəqslərimizə deyil, xarici ölkələrin rəqslərinə
üstünlük verirsiniz? – deyə soruşsaq, bu
cavabı alacağıq: – Müasirləşirik də. Avropaya
inteqrasiya edirik.
Məgər müasirləşmək hansısa bayağı musiqini,
rəqsi necə gəldi təqlid etməkləmi olur? Əlbəttə
ki, yox! Çalışıb Avropadan yaxşı keyfiyyətləri
götürmək lazımdır. Bir də ki axı biz azərbaycanlıyıq, bizim öz mədəniyyətimiz, toy adət-

İşaxtaranların nəzərinə !
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti
kənd xidmət mərkəzlərində mövcud olan vakansiyaların
kadrlarla təmin edilməsi üçün bərbər, bərbər-manikürçü və
dərzi peşələri üzrə kurslar təşkil edir. Kurslarda tədrisin müddəti 3 aydır.
Kadrlara olan tələbat aşağıdakı kimidir:

S/
№

Vakant yer

Kəndin adı
Bərbər

Bərbərmanikürçü Dərzi

ənənələrimiz, milli mentalitetimiz, ən əsası isə
milli rəqslərimiz var... Çox gözəl toylarımız,
əvəzolunmayan adət-ənənələrimiz olduğu halda
biz niyə onları qoruyub saxlamayaq?
Əgər biz onları qoruyub saxlamasaq,
çətin ki, bizdən sonrakı nəsil bunların dəyərini
bilsin. Gözəl toy hər birimizin arzusudur.
Ancaq adət-ənənələrimizə uyğun toy isə hamısından ən gözəli və əvəzolunmazıdır.
Hətta dünyanın bir çox yerlərində belə, bizim
toy adət-ənənələrimiz böyük marağa səbəb
olur. Toy mərasimlərimizin özünəməxsusluğu
hər kəsi heyran etdiyi halda, nə üçün onların
dəyərini bilməyək?
Ötən günlərdə sosial şəbəkələrdə bir hadisə
diqqətimi çəkdi. Türkiyənin Qars şəhərində
keçirilən toy məclisində bəylə gəlinin Azərbaycanın milli rəqsi olan “Uzundərə”ni
oynaması bütün qonaqları heyran etdi. Qonşu
ölkədə milli rəqslərimizə belə dəyər verildiyi
halda biz nə üçün şadlıq saraylarımızın “qapılarını Avropa rəqslərinə açmalıyıq?” Belə
müasirlik kimə lazımdır?
Yaponiya dünyanın qabaqcıl texnologiyalarına
sahib olan müasir ölkələrdən biri, bəlkə də, birincisidir. Yaponların xarici dövlətlərə gedişgəlişləri də bizdən çoxdur. Amma belə müasirlik
onların adət-ənənələrinə heç də təsir etmir. Bu
isə bir daha sübut edir ki, başqalarının adətənənələrini qavramaq, mənimsəmək heç də
müasirlik, yenilik əlaməti deyil. Unutmaq olmaz
ki, bir xalqın ən böyük sərvəti onun milli mədəniyyəti, adət-ənənələridir. Gəlin biz də bir yumruq
olaq, öz adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi
və milli rəqslərimizi qoruyub yaşadaq, gələcək
nəsillərə olduğu kimi çatdıraq.
Nuray ƏSGƏROVA

4. Nürgüt

1

-

-

5. Nəsirvaz

1

1

-

6. Çənnəb

1

-

-

7. Yuxarı Əylis

1

1

-

6

5

-

Cəmi:

Culfa rayonu üzrə
1. Gal

1

-

-

2. Qızılca

1

-

-

3. Saltaq

1

-

-

4. Teyvaz

-

1

-

595,5

100,0

201,0

201,0

100,0

2876

203,9

203,9

100,0

1. Axura

-

1

-

5. Ləkətağ

-

1

-

4. Ordubad rayonu

1982

140,5

140,5

100,0

2. Dəmirçi

-

1

-

6. Boyəhməd

1

-

-

5. Culfa rayonu
6. Kəngərli rayonu

1643
938

117,8
66,5

117,8
66,5

100,0
100,0

3. Yengicə

-

1

-

4

2

-

-

1

7. Şahbuz rayonu

4. Çomaxtur

-

438

31,0

31,0

100,0

-

1

8. Sədərək rayonu

5. Yuxarı Daşarx

-

329

23,3

23,3

100,0

6. Aşağı Daşarx

-

1

-

7. Qarxun

-

1

8. Muğancıq-Mehrab

-

9. Sərxanlı

9. Muxtar respublikanın
müəssisə və təşkilatları

28405

2556,5

2552,6

99,8

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə cəmi:

47504

3936,0

3932,1

99,9

Qeyd: İyul ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 47 milyon 504 min
kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 3 milyon 936 min manat olmuş, cəmi 3 milyon
932 min 100 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin
99,9 faizini təşkil edir.

S/№

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2018-ci ilin iyul
ayında verilən təbii qazın miqdarı, təbii qaz satışından
toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat
Şəhər və rayonlar

Təbii qazın Təbii qazın Daxil olan
həcmi
dəyəri
vəsait
(kubmetr)
(manat)
(manat)

Ödənilmə
faizi

1.

Sədərək rayonu

72377

7422

7440

100,2

2.

Culfa rayonu

342270

35859

35938

100,2

3.

Kəngərli rayonu

236958

25052

25105

100,2

4.

Ordubad rayonu

360250

38428

38505

100,2

5.

Şahbuz rayonu

222412

24170

24217

100,2

6.

Şərur rayonu

615200

64408

64432

100,0

7.

Babək rayonu

624833

68800

68804

100,0

8.

Naxçıvan şəhəri

899573

103658

103661

100,0

9.

Muxtar respublikanın
müəssisə və təşkilatları

8171742

1099937

1126708

102,4

11545615

1467734

1494810

101,8

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə cəmi:

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

Şərur rayonu üzrə

Cəmi:

Şahbuz rayonu üzrə
1. Sələsüz

1

1

-

2. Mərəlik

-

1

-

3. Badamlı

1

-

1

1

4. Daylaqlı

-

1

-

1

-

5. Kiçikoba

1

-

-

-

1

-

6. Nursu

1

1

-

10. Yuxarı Aralıq

1

1

-

7. Ayrınc

1

-

-

8. Qızıl Qışlaq

1

1

-

11. Püsyan

1

1

-

9. Güney Qışlaq

-

1

-

12. Danyeri

1

2

1

10. Kükü

-

1

-

13. Xanlıqlar

1

1

-

11. Kolanı

1

-

1

14. Arpaçay

-

-

1

12. Biçənək

1

-

1

13. Gömür

1

1

-

15. Çəmənli

-

-

1

8

8

3

16. Qarahəsənli

-

-

1

Cəmi:

4

14

5

Babək rayonu üzrə
1. Yarımca

-

1

-

2. Kərimbəyli

-

1

-

3. Şıxmahmud

-

-

1

Cəmi:

-

2

1

Ordubad rayonu üzrə
1. Behrud

-

1

-

2. Bist

1

1

-

3. Ələhi

1

1

-

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Cəmi:

Kəngərli rayonu üzrə
1. Çalxanqala

-

1

1

2. Təzəkənd

1

-

-

3. Xok

-

1

-

4. Şahtaxtı

1

1

1

5. Yeni Kərki

1

1

-

3

4

2

Cəmi:

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlər qeyd olunan
vakansiyalar üzrə işlə təmin olunacaqlar. Peşə hazırlığı
kursunda iştirak etmək istəyənlər tələb olunan aşağıdakı sənədləri yaşadıqları ərazi üzrə məşğulluq
mərkəzlərinə təqdim edə bilərlər:
1. Yaşayış yerindən arayış
2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
3. Tibbi yoxlama haqqında arayış
Əlaqə telefonu: 545-42-12

Nömrəyə məsul: Mətanət Məmmədova
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 1490. Sifariş № 569

