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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən hüquqi, 
institusional və kadr islahatları 2020-ci ildə artıq geniş vüsət alaraq, intensiv formada davam 
etməkdədir. Bu islahalatlar nəticəsində ölkəmizin siyasi, iqtisadi, sosial, elm, təhsil, gənclər siyasəti, 
mədəniyyət, idman və ictimai həyatı kimi digər sahələrin də qlobal təcrübəyə və standartlara 
uyğunlaşması sürətlənməkdədir. Ölkəmizdə aparılan bu islahatların əhatə dairəsində Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisində olan kadr dəyişiklikləri və gəncləşmə siyasətini də qeyd etmək olar.

Milli Məclisin VI çağırış deputatlarının qarşısında olan vəzifə və öhdəliklər arasında, qanunvericilik 
sahəsində görüləcək işlərlə yanaşı, təmsil etdikləri ərazilərdə seçicilərlə işin təşkili ilk sırada yer alır. 
Elm və təhsilin inkişafı, gənclər siyasətinin təşkili, məşğulluğun, sosial rifahın yüksəldilməsi, sağlamlıq 
və vətəndaşların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsi üçün seçicilərimizin yanında olaraq, 
müraciət və təkliflər müvafiq qurumlar qarşısında qaldırılmaqdadır. Faəliyyətimizdə əsas prioritet 
qarşılıqlı münasibətlərin formalaşdırılması, inkişafı və problemlərin həlli yolunda seçicilər üçün 
əlçatanlığın davamlılığının qorunmasıdır.

Yaz sessiyası müddəti dünyanın gözlənilmədən üzləşdiyi koronavirus pandemiyası dövrünə təsadüf 
etsə də, bu müddət ərzində qanunvericilik və seçicilərlə iş sahəsində fəaliyyət ənənəvi üsullardan 
fərqli olaraq yeni metodların tətbiqi ilə davam etdirilməkdədir. Dövlətçilik prinsiplərinə sadiq qalaraq, 
cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan genişmiqyaslı və çoxşaxəli islahatlar, yerli və xarici 
siyasətdə alınan qərarlar, göstərilən təşəbbüslər dəstəklənməyə davam edir. Bütün bu fəaliyyətlər 
barədə daima KİV və informasiya portallarında geniş təbliğat işləri aparılır. Artıq yekunlaşmış olan 
Milli Məclisin 2020-ci il Yaz sessiyası dövründə qanunvericiliyin inkişafı və təkmilləşdirilməsilə bağlı 
müvafiq komitələr üzrə intensiv fəaliyyət davam etdirilmişdir. Qanun layihələrinin təkmilləşdirilməsi 
və yeni təkliflər istiqamətində bir çox dəyişikliklər və təşəbbüslər göstərilməkdədir. Həmçinin yeni 
formalaşan heyətlərlə parlamentlərarası işçi qruplar qısa müddətdə fəaliyyətə keçərək, atılan ilkin 
addımlarla ölkələrarası qarşılıqlı münasibətlərin inkişafının davamlılığını təmin edir.

ÖN SÖZ



Pandemiya dövründə keçirilən 9 onlayn tədbirdə iştirak

• "Kreativ Azərbaycan" portalının Virtual Platformasının ilk Panel Müzakirəsi;

• Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Dünya və gənclər
  yeni şəraitdə" onlayn forum;

• Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən "Koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə
  Azərbaycan modeli" adlı videokonfrans;

• Gənclər Təşkilatlarının IV Milli Konqresi çərçivəsində "Pandemiyanın yaratdığı yeni çağırışlar və yeni
  imkanlar" mövzusunda panel müzakirələri;

• "Könüllülər ili" və gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti ilə əlaqədar onlayn konfrans;

• Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının üzvlərinin iştirakı ilə ailə gününə həsr edilmiş "Şagirdlərin
  təhsilində ailənin rolu" onlayn görüş;

• Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 15 iyun - Milli Qurtuluş Gününə
  həsr olunmuş onlayn konfrans;

• Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsi, Azərbaycan Gənc Müəllimlər
  Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə tədris ilinin yekununa dair onlayn forum;

• Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin SABAH Qruplarının həqiqi hərbi xidmətə yollanan məzunları ilə
  qeyri-formal onlayn görüş.

Seçicilərə göndərilən 5330-dan çox SMS və WhatsApp mesajları

• "Böyüklərimizi Qoruyaq" aksiyası çərçivəsində Abşeron və Qobustanda yaradılan "Könüllü Qərargahı",

• 8103 SMS icazə sistemi,

• 190 AZN birdəfəlik ödəmə,

• TƏBİB və BMTİP tərəfindən yaradılan koronavirusla bağlı BOT məlumat sistemi,

• Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən təxribata dair şərh və informasiya təhlükəsizliyinin
  təmin edilməsi,

• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tibbi maskalarla bağlı yenilənən təlimatlar barədə;

• Eləcə də bayram və xüsusi dövlət günləri ilə bağlı təbriklər.

• Pandemiya dövründə talessemiya xəstələrinin qan ehtiyatlarına olan təlabatını nəzərə alaraq,
  qan vermə aksiyasında iştirak

ailəyə karantin rejimi
dövründə yardım edilmişdir300+ iştirakçı Abşeron və Qobustan üzrə

"#EvdəQalEvdəYarat" müsabiqəsinə qoşulmuşdur20+

65 yaşdan yuxarı şəxsə Abşeron və Qobustanda "Böyüklərimizi qoruyaq" aksiyası
çərçivəsində sosial xidmət göstərilmişdir150+

İctimai təşəbbüs və fəaliyyətlər



Aprel, May, İyun və İyul aylarında baş tutan qəbullar xüsusi karantin rejimini nəzərə alaraq onlayn formada həyata keçirilmişdir.

Ərazi üzrə
qəbulda iştirak 

Qəbullar

43
nəfər

42
nəfər

QobustanAbşeron

İyul

İyun

May

Aprel

Mart

18 nəfər18 nəfər

15 nəfər15 nəfər

21 nəfər21 nəfər

28 nəfər28 nəfər

3 nəfər3 nəfər

19 9 9Plenar
iclas

Elm və təhsil
komitəsinin iclası

Gənclər və idman
komitəsinin iclası

Azərbaycan-Mavritaniya parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəri olaraq Azərbaycanın Mərakeş
Krallığı, eyni zamanda Mavritaniya İslam Respublikasındakı səfiri cənab Oktay Qurbanovla
Mavritaniyada müvəqqəti çətinliklə qarşılaşmış 4 azərbaycanlı gəmiçi ilə bağlı daimi əlaqə;

Gürcüstan Respublikasının Müstəqillik Günü ilə əlaqədar Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri
cənab Zurab Pataradzeyə təbrik məktubu;

Hindistan Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə "Beynəlxalq Yoqa Günü" münasibəti ilə keçirilən onlayn
tədbirin açılışında təbrik videomüraciəti;

Azərbaycan-İsrail parlamentlərarası işçi qrupunun üzvləri, İsrail parlamentinin nümayəndələri ilə
koronavirus pandemiyası dövründə "Azərbaycan və İsrail dövlətləri arasında strateji tərəfdaşlıq"
adlı onlayn konfrans.

İclaslar və beynəlxalq əlaqələr

Parlament fəaliyyəti



Yardımla bağlı müraciətlər ümumi müraciət sayına daxil edilməmişdir
*"İcraatda" və "İcra olunmayıb" hissəsində olan göstəricilər 15.07.2020-ci il tarixinə aiddir və bu göstəriciyə daxil olan müraicətlərlə bağlı iş prosesi davam edir*"İcraatda" və "İcra olunmayıb" hissəsində olan göstəricilər 15.07.2020-ci il tarixinə aiddir və bu göstəriciyə daxil olan müraicətlərlə bağlı iş prosesi davam edir

İnfrastruktur/Kommunal
Hüquq
Sosial
Məşğulluq
Təhsil
Əmlak/Torpaq
Şəxsi
Sağlamlıq
Kənd təsərrüfatı
İdman
Mədəniyyət
Gənclər

43
39
28
24
17
15
14
12
4
2
2
1

Müraciət sahələri

WhatsApp

Zəng

Sosial şəbəkə

Məktub

55%
32%
10%
3%

Müraciət vasitəsi

201
19

111

65

6

Müraciət sayı

82 İcra olunub 96 İcraatda* 23 İcra olunmayıb*
Əhatə dairəsi

QobustanAbşeron 92 109

Müraciətlər



Shahin SeyidzadeƏlaqə vasitələri:

TV və internet
kanallarında çıxış

Açıqlama, məqalə
və müsahibə 50+20+

Dövlət siyasəti və qanunvericilik üzrə

Seçki dairəsi və ümumi fəaliyyət üzrə

COVID-19 pandemiyası ilə bağlı

Xüsusi müsahibə

2020

2222

1919

1616

Mətbuat, KİV və İnformasiya Portalları

Ümumi paylaşım sayı

Baxış sayı

215+
60450+

Sosial şəbəkə


