
 
   
 
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 
       
      ƏMR 
     
  Bakı şəh.               №      137              “ 18   ”aprel             2016- cı  il 
           
 
   İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan 
     vəzifəli şəxslər haqqında 
 
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2007-ci il tarixli 634 nömrəli 
Fərmanının 3-cü bəndinin və “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-
VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 
2016-cı il tarixli 795 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə  
 
     əmr edirəm: 
 
1. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 231-ci (Mədəni sərvətlərin 
qorunması üzrə tələblərin pozulması),  386-cı ( Kino və videofilmlərin Filmlərin Dövlət 
Reyestrində qeydiyyata alınmadan yayımı və kütləvi nümayişi ) və 392-ci 
(Kitabxanaların pulsuz məcburi nüsxələrlə təchizatı ilə bağlı tələblərin pozulması) 
maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati işlərə dair qərar qəbul etmək səlahiyyəti 
aşağıdakı vəzifəli şəxslərə verilsin:  
1.1. Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri, nazirin birinci müavini və 
müavinləri. 
1.2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Aparat rəhbəri, 
onun müavini. 
1.3.  Nazirliyin Kinematoqrafiya şöbəsinin müdiri, sektor müdiri, baş və böyük 
məsləhətçi. 
1.4. Nazirliyin Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş şöbəsinin müdiri, sektor müdiri, baş 
və böyük məsləhətçi.                              
1.5. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, Bərpası və 
İnkişafı üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, rəis müavini, şöbə müdiri və sektor müdiri.   2. 
İnzibati xətalara baxmaq səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslər fəaliyyətlərini Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin 17.01.2012-ci il tarixli, 03 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati 
xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və onların tərtib olunma Qaydaları”na uyğun 
həyata keçirsinlər. 
3. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 18.10.2007-ci il tarixli, 
837 nömrəli əmri qüvvədən düşmüş hesab edilsin.        
4. İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi (V.Şixəmmədov) inzibati xətalara 
baxmaq səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının Nazirliyin rəsmi İnternet 
səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin.         
5. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram. 
Əsas: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2007-ci il tarixli 634 nömrəli 
və  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2016-cı il tarixli 795 nömrəli 
Fərmanı. 
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