
Йени Азярбайъан Партийасы Сябаил район Аудиторлар Палатасы 

ярази ilk тяшкилатынын hesabat-seçki yığıncağının  

П Р О Т О К О Л У 

 

Бакы шящяри                                   № 1                     20 fevral 

2017-ъi ил 

 

Sədrlik edirdi:  Vahid Novruzov - ЙАП Аудиторлар Палатасы ərazi 

ilk тяшкилатынın sədri 

                                                  

Иштирак еdirdilər:  61 nəfər YAP üzvü, o cümlədən ЙАП Сябаил 

район tяшкилаты sədrinin I müavini, Идаря Щейятинin üzvü Muxtar 

Nağıyev və təlimatçı Aygül Rüstəmova  
 

YIĞINCAĞIN  ЭЦНДЯЛИYİ 

 

1. Аудиторлар Палатасы ярази ilk partiya тяшкилатынын 2015-2016-cı illər 

üçün hesabatının müzakirəsi və qiymətləndirilməsi 

2. Аудиторлар Палатасы ярази ilk partiya тяшкилатынын rəhbər 

orqanlarının seçilməsi 

3. ЙАП цзвляриня цзвлцк вясигясинин верилмяси   

4. ЙАП Сябаил район тяшкилатынын конфрансына нцмайяндялярин    

seçilməsi 
 

Gündəlik səsə qoyuldu və təsdiq olundu. 

Eşidildi: 

I məsələ: 



         Иъласы ЙАП Аудиторлар Палатасы ярази ilk тяшкилатынын сядри В.Новрузов 

ачараг, эцндяликдя дуран birinci мясяля ilə баьлы çıxış edərək ЙАП 

Сябаил район тяшкилатынын ötən конфрансындан hazırkı dövrə qədər ilk 

təşkilatda эюрцлмцш ишляр барядя geniş hesabat verdi (щесабатын мятни 

ялавя олунур). 

     Партийа цзвляри: F.İsmayılov (яла гимятляндирилсин), Y.Namazəliyev 

(гянаятбяхш), С.Эцлмяммядов (гянаятбяхш), F.Qarayev (мцсбят 

гиймятляндирилсин), Г.Байрамов (яла гимятляндирилсин), N.İsmayılov 

(йцксяк гиймятляндирилмякля гянаятбяхш) чыхыш едяряк ярази 

тяшкилатынын эюрдцйц ишляря мцхтялиф гиймятляр вердиляр вя сонда ЙАП 

Сябаил район tяшкилаты sədrinin I müavini, Идаря Щейятинin üzvü Muxtar 

Nağıyev чыхыш едяряк билдирди ки, ЙАП Аудиторлар Палатасы ilk ярази 

тяшкилатынын щесабатда гейд етдийи бцтцн ишляри доьрудур вя щягигятян 

дя бизим тяшкилатларымыздан бири дя Аудиторлар Палатасы ilk ярази 

тяшкилатыдыр ки, бизим бу тяшкилата щеч бир вахт ирадымыз олмамышдыр.        

     Sonra sədr fəaliyyətini dayandırdığını bildirdi. 

     Аудиторлар Палатасы ярази ilk тяшкилатынda эюрцлмцш ишляр ачыг 

сясвермя йолу иля сяся гойulду, цмуми сясвермянин нятиъясиндя 

ярази тяшкилатынын фяалиййятинə гиймят verildi. 

      I məsələ üzrə qərar: 

     Аудиторлар Палатасы ярази ilk тяшкилатынын sədri V.Novruzovun 

hesabatı  гянаятбяхш гиймятляндирilsin. 

Eşidildi: 

II məsələ: 

      Gündəlikdəki ikinci məsələ ilə bağlı yığıncağa müvəqqəti sədrlik 

edən Qəşəm Bayramov təşkilati məsələlərə baxılmasını elan etdi. O, 

bildirdi ki, ərazi təşkilatına 5 nəfərdən ibarət İdarə Heyətinin üzvləri, o 



cümlədən sədr, müavin və katiblik işinin aparılması bir nəfər YAP 

üzvünə həvalə edilməlidir. Beləliklə, 5 nəfərdən ibarət: Ващид Тапдыг 

оьлу Новрузов, Фяхряддин Щясян оьлу Исмайылов, Qəşəm Hacalı oğlu 

Bayramov, Сябущи Йедийар оьлу Эцлмяммядов, İradə Veysəl qızı 

Məmmədova İdarə heyətinin üzvləri, Sədr Vahid Tapdıq oğlu 

Novruzov, müavin Səbuhi Yediyar oğlu Gülməmmədov təklifi irəli 

sürüldü. Katiblik işini aparmaq İradə Veysəl qızı Məmmədova həvalə 

edilir. 

      II məsələ üzrə qərar: 

     Ващид Тапдыг оьлу Новрузов, Фяхряддин Щясян оьлу Исмайылов,         

Qəşəm Hacalı oğlu Bayramov, Сябущи Йедийар оьлу Эцлмяммядов,          

İradə Veysəl qızı Məmmədova İdarə heyətinin üzvləri, o cümlədən, 

sədr Vahid Tapdıq oğlu Novruzov, müavin Səbuhi Yediyar oğlu 

Gülməmmədov seçilmiş hesab edilsin, katiblik işini aparmaq İradə 

Veysəl qızı Məmmədova həvalə edilsin. 

     Партийа цзвляри вя ЙАП Сябаил район tяшкилаты sədrinin I müavini, 

Идаря Щейятинin üzvü Muxtar Nağıyev Аудиторлар Палатасы ярази ilk 

тяшкилатынын йени сечилмиш тяркибиня уьурлар арзуладылар. 

Eşidildi: 

III məsələ: 

     Gündəlikdəki üçüncü məsələ ilə bağlı ярази ilk тяшкилатынын сядри 

В.Новрузов чыхыш едяряк, Азярбайъан Республикасынын дювлят 

мцстягиллийинин баниси вя йени Азярбайъан гуруъулуьунун мемары 

Щейдяр Ялийев тяряфиндян ясасы гойулмуш вя щюрмятли Президентимиз 

ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилян демократик 

дювлят гурулуъуьу вя мягсядйюнлц сосиал-игтисади инкишаф сийасяти 



нятиъясиндя Азярбайъан сон иллярдя йцксяк игтисади инкишафа  наил 

олмуш, цмуми дахили мящсул истещсалына эюря бцтцн дцнйада лидер 

сявиййясиня йцксялмишдир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын 

сцрятляндирилмяси, йохсуллуьун азалдылмасы вя диэяр ваъиб сащяляр цзря 

ишляниб щазырланмыш дювлят програмлары уьурла щяйата кечирилмякдядир. 

     Дювлятимизин вя халгымызын щяйатында чох мцщцм сосиал-сийаси 

щадисялярля зянэин олмуш, ян башлыъасы да улу юндяримиз Щейдяр 

Ялийев тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш вя Азярбайъан Республикасынын 

Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян мягсядйюнлц шякилдя уьурла 

давам етдирилян йени Азярбайъан гуруъулуьу сийасятинин щяйатилийини вя 

доьрулуьуну бир даща тясдиг етмишдир. Еля тякъя игтисади инкишаф 

сащясиндя ялдя едилмиш налиййятляр о ъцмлядян ЦДМ истещсалынын 

щяъминя эюря юлкямизин дцнйада лидер сявиййясиня йцксялмяси 

юзлцйцндя чох шейдян хябяр верир, Щейдяр Ялийев дцщасынын мящсулу 

олан игтисади инкишаф вя тярягги стратеэийасынын дцзэцнлцйцнц нцмайиш 

етдирир. Бцтцн бу ишлярдя Йени Азярбайъан Партийасынын цзвляри даща 

фяал иштирак едяряк, юлкядя щяйата кечирилян тядбирлярдя юнъцл сыраларда 

эедирляр. Эюрцлян ишляр партийамызын нцфузуну дурмадан артырмагдадыр. 

Бу эцн бизим бу мцщцм тядбиримиздя йениъя партийа цзвлцйцня гябул 

олунмуш altı ямякдашымыза цзвлцк вясигясини тягдим едирик. 

В.Новрузов иълас иштиракчыларынын иштиракы иля Yunis Cəfərliyə, Həbibə 

Məmmədovaya, Ləman Məmmədzadəyə, Zərifə Şəhriyarlıya, 

Şəmsiyyə Pənahzadəyə, Ələkbər İsazadəyə ЙАП цзвлцк вясигясини 

тягдим етди вя бу яламятдар щадися иля баьлы онları тябрик етди. 

Y.Cəfərli, H.Məmmədova, L.Məmmədzadə, Z.Şəhriyarlı, Ş.Pənahzadə, 

Ə.İsazadə чыхыш едib юз миннятдарлыqlarını билдиряряк, бу шяряфи бундан 

сонра да юз фяалиййятlərиндя доьрулдаъаqlarına сюз вердиlər. 



Eşidildi: 

IV məsələ: 

      Gündəlikdəki dördüncü məsələ ilə bağlı ярази ilk тяшкилатынын сядри 

В.Новрузов чыхыш едяряк, bildirdi ki, ЙАП Сябаил район тяшкилатынын 

конфрансына ярази тяшкилатынdan 3 (üç) nəfər nümayəndə seçilməlidir. 

Partiya üzvləri yekdilliklə həmin konfransa nümayəndə ərazi 

təşkilatının sədri Ващид Тапдыг оьлу Новрузову, müavini Səbuhi 

Yediyar oğlu Gülməmmədovu və Partiya üzvü Şəmsiyyə Eltəkin qızı 

Pənahzadəni təklif etdilər.  

     IV məsələ üzrə qərar: 

     ЙАП Сябаил район тяшкилатынын конфрансына ярази тяшкилатынын сядри 

Ващид Тапдыг оьлу Новрузов, müavin Səbuhi Yediyar oğlu 

Gülməmmədov və Partiya üzvü Şəmsiyyə Eltəkin qızı Pənahzadə 

нцмайяндя сечилсинlər. 

 

     ЙАП Сябаил район тяшкилатынdan Auditorlar Palatası ərazi ilk 

təşkilatının 20 fevral 2017-ci il tarixli 01 saylı protokolunun təsdiqini 

xahiş edirik. 

 
 

 

         Сядр                                                 В.Новрузов 

         Катиб                                                İ.Məmmədova 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


	Бакы шящяри                                   № 1                     20 fevral 2017-ъi ил
	Sədrlik edirdi:  Vahid Novruzov - ЙАП Аудиторлар Палатасы ərazi ilk тяшкилатынın sədri
	YIĞINCAĞIN  ЭЦНДЯЛИYİ
	3. ЙАП цзвляриня цзвлцк вясигясинин верилмяси


