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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
№ 432          Bakı şəhəri, 1 noyabr 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin kollegiyasının tərkibi 
haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 
19 may tarixli 81 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
19 mart tarixli 597 nömrəli Fərmanının 
7.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2007-ci il 9 noyabr tarixli 
647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
haqqında Əsasnamə”nin 16-cı hissəsinə 
əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
kollegiyasının tərkibi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 19 may tarixli 81 
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respub-

likasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, 
№ 5, maddə 389; 2010, № 7, maddə 
699; 2015, № 12, maddə 1596; 2017, 
№ 3, maddə 475; 2018, № 9, maddə 
1901) 1-ci hissəsi aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“1. Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
kollegiya üzvlərinin sayı 13 nəfərdən 
ibarət müəyyənləşdirilsin və aşağıdakı 
tərkibdə təsdiq edilsin:

Kollegiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
sədri

Kollegiyanın üzvləri:
Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
sədrinin birinci müavini

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
sədrinin müavinləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsinin sədri

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
Aparatının rəhbəri

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
Aparatının Hüquq və daxili nəzarət 
şöbəsinin müdiri 

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
yanında Bakı Şəhər Memarlıq və 
Şəhərsalma Baş İdarəsinin rəisi

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu 
Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzinin 
İdarə Heyətinin sədri

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
“Azərmemarlayihə” Dövlət Baş Layihə 
İnstitutunun direktoru

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
Bakı Dövlət Layihə İnstitutunun direk-
toru

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun direktoru.”.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının 

Baş Naziri

XİN-in mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, görüşdə 
ölkələrimizin əməkdaşlıq 
gündəliyinə daxil olan bir sıra 
məsələlər, o cümlədən ticarət 
və sərmayə sahəsində birgə 
səylərin artırılması yolları 
müzakirə olunub. 

Nazir Elmar Məmmədyarov 
həmkarına Azərbaycanın 
təşəbbüsü və iştirakı ilə bölgədə 
həyata keçirilən nəqliyyat və 
kommunikasiya layihələri barədə 
məlumat verib. Həmçinin Qətər 
Dövlətinin bu imkanlardan fayda-
lanması məsələləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Nazir Şeyx Mohammed bin 
Abdulrahman Al-Tani  ölkəsinin 
Azərbaycan ilə hərtərəfli 

əməkdaşlıqda  maraqlı olduğunu 
qeyd edib.

Tərəflər, həmçinin qarşı-
lıqlı maraq doğuran regional 
məsələləri müzakirə ediblər.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısını qəbul edib

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı, 
bütün bu işləri görmək lazımdır, çünki 
buna ehtiyac var. Biz elə etməliyik ki, 
Bakı şəhərinin hər bir yeri abad olsun 
və vətəndaşları narahat edən problemlər 
aradan qaldırılsın, o cümlədən tikintilərlə 
bağlı məsələlər. Mən bu barədə də müvafiq 
göstərişlər vermişəm. Bəzi hallarda tikin-
ti üçün yerlər zəbt olunur, bəzi hallarda 
sərəncamlar qanunsuz olaraq verilir, ağaclar 
qırılır. Vətəndaşlar sağ olsunlar ki, bir çox 
hallarda belə vəziyyətlə üzləşdikdə müvafiq 
orqanlara məlumat verirlər. Yəni, bu, ictimai 
nəzarətin mövcudluğu deməkdir. Bundan 
sonra Bakıda şəhərsalma qaydaları tam 
təmin edilməlidir. Bütün şəhərlərdə bina 
tikintisi üçün müvafiq əmsallar mövcuddur. 
Əfsuslar olsun ki, əvvəlki dövrlərdə bu 
əmsallar 10 dəfə, bəlkə də artıq götürülürdü. 
Yəni, bütün şəhərsalma qaydaları pozu-
lurdu. Mövcud binaların düz önündə yeni 
hündürmərtəbəli binalar tikilirdi və bəzi 
dırnaqarası sahibkarlar köhnə binalarda ya-
şayan vətəndaşları Günəş işığından məhrum 
edirdilər. Bir çox hallarda həyətlərdə evlərin 
tikintisi baş verirdi. Əvvəlki dövrdə hətta 
bəzi məktəblərin həyətlərində evlər tikilir-
di. Sonra bu məsələyə son qoyuldu. Yəni, 
şəhərsalma qaydaları tətbiq olunmalıdır, 
burada yerli icra orqanları və əlbəttə, Dövlət 
Arxitektura və Şəhərsalma Komitəsi öz 
işini yüksək səviyyədə qurmalıdır ki, bütün 
şəhərsalma normaları təmin edilsin. Əlbəttə 
ki, rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən 
vətəndaşlara diqqət yüksək səviyyədə 

olmalıdır. Bəzi hallarda vətəndaşlar incidilir, 
onların problemlərinə reaksiya verilmir. Bəzi 
hallarda vətəndaşlardan qanunsuz olaraq 
müəyyən vəsait tələb edilir, rüşvətxorluq hal-
ları baş verir. Belə siqnallar bizə çatır və ra-
yon icra hakimiyyətləri nəticə çıxarmalıdır-
lar. Xoşagəlməz hallara yol verilməməlidir, 
vətəndaşlara maksimum diqqət 
göstərilməlidir, rayon icra hakimiyyətlərinin 
nümayəndələri kabinetdə oturub kağızlara 
baxmaq yox, bütün rayonlarda vətəndaşlarla 
görüşməlidirlər. Mənim göstərişimlə son 
vaxtlar bu proses bir qədər geniş vüsət 
alıb, amma lazımi səviyyədə deyil. Mənə 
verilən məlumata görə, bəzi hallarda formal 
xarakter daşıyır, bəzi hallarda vətəndaşları 
narahat edən problemlərə reaksiya verilmir. 
Ona görə biz çox diqqətli olmalıyıq. Əgər 
vətəndaşı nəsə narahat edirsə, buna reaksiya 
verilməlidir. Əlbəttə, bütün məsələlərə ob-
yektiv şəkildə baxılmalıdır. Bəzi hallarda elə 
məsələlər qaldırılır ki, bunun heç bir əsası 
yoxdur, yaxud da sırf şəxsi xarakter daşıyır. 
Ancaq bir çox hallarda vətəndaşlar haqlı 
olaraq öz təkliflərini verirlər, onları nara-
hat edən problemləri qaldırırlar. Həm Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyəti və bütün rayon icra 
hakimiyyətləri vətəndaşlara böyük diqqətlə 
yanaşmalıdırlar. Beləliklə, Bakı şəhəri və 
Azərbaycanın bütün şəhərləri planlı şəkildə 
inkişaf etməlidir. 

Bakı şəhərinin nadir, özünəməxsus, 
tarixi memarlıq siması var. Bu, bizim 
böyük sərvətimizdir və hər bir tarixi binaya 
böyük diqqətlə yanaşılır. O binaların 
təmiri gərək elə aparılsın ki, onların tarixi 
görkəmi pozulmasın. Bəzi hallarda tarixi 

binaları sökürlər, onların yerində eybəcər 
hündürmərtəbəli binalar tikirlər. Buna yol 
vermək olmaz. Bakının memarlığı bizim 
milli sərvətimizdir. İçərişəhər UNESKO 
tərəfindən qorunur. Deyə bilərəm ki, dün-
yada o qədər də çox şəhərlər belə qədim 
İçərişəhər kimi şəhərlərlə öyünə bilməz, bu, 
bizim böyük sərvətimizdir. Eyni zamanda, 
şəhərin hər bir yeri abad olmalıdır. Bəzi 
yerlərdə ümumiyyətlə, küçə işıqları yox-
dur, qəsəbələrdə, bir çox yerlərdə torpaq 
yollar var. Mən artıq bu barədə Azəravtoyol 
Agentliyinə ciddi tapşırıq vermişəm, siz də 
nəzarət edin. Yəni, şəhərin hər bir yeri bizim 
üçün əzizdir. Bakı şəhəri təkcə mərkəzdən 
ibarət deyil. Biz şəhərin infrastrukturu-
nu, ilk növbədə, vətəndaşlar, ondan sonra 
turistlər, xarici qonaqlar üçün yaradırıq. 
Onlar da əlbəttə ki, özlərini Bakıda rahat hiss 
etməlidirlər. Ancaq biz, ilk növbədə, şəhər 
sakinlərinin problemlərini həll etməliyik. 
Ona görə siz rayon icra hakimiyyətlərinin 
başçılarını yığın və həm abadlıqla, həm də 
təsərrüfat işləri ilə bağlı müşavirə keçirin. İlk 
növbədə, xoşagəlməz hallara son qoyul-
malıdır. Süründürməçilik, rüşvətxorluq, 
vətəndaşlara biganə münasibət – bunlara 
son qoyulmalıdır. Əgər kim bu sahədə 
öz işinə düzəliş etməsə, biz o adamlarla 
vidalaşacağıq və bu, onlar üçün hələ ən 
yüngül cəza olacaqdır. Biz şəhərimizi inkişaf 
etdirməliyik. Bir daha demək istəyirəm ki, 
Bakı şəhəri dünyanın ən gözəl şəhərlərindən 
biridir və gələcəkdə də şəhərin inkişafı ilə 
bağlı əlavə addımlar atılacaqdır.

AZƏRTAC

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Məhz Azərbaycanın xarici siyasətinin 
ədalətli olmasının və beynəlxalq prinsiplərlə 
uzlaşmasının nəticəsidir ki, ölkəmiz BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının mandatı əsasında 
təsis edilmiş beynəlxalq sülhməramlı 
əməliyyatlara öz töhfəsini verir. Bizə 
göstərilən inam və etimadın, beynəlxalq 
aləmdəki nüfuzumuzun artmasının 
nəticəsidir ki, bu gün Bakı Rusiya–NATO, 
Rusiya–ABŞ yüksək hərbi rəhbərliyinin 
mütəmadi olaraq keçirilən görüşlərinə ev-
sahibliyi edir. Dünyadakı 200-ə qədər ölkə 
arasında həmin görüşlər üçün Azərbaycanın 
seçilməsi bizim yürütdüyümüz müstəqil 
xarici siyasətə olan hörmətin göstəricisidir.

Ölkəmizin hərbi qüdrətinin güclənməsi 
də bizim beynəlxalq nüfuzumuzu artıran 
səbəblərdəndir. Çünki respublikamız bu 
gün silah və hərbi sursat istehsal edən 

ölkələr arasındadır. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarının bir hissəsi, Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında keçirilən əməliyyat 
nəticəsində böyük torpaq sahəsi işğalçı-
lardan azad edilmişdir. Hərbi qüdrətimizin 
artırılması nəticəsində bu gün Azərbaycan 
Ordusu beynəlxalq reytinqlərdə güclü ordu-
lar sırasındadır.

Bundan başqa, Azərbaycan bu gün 
beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərinin birinə 
çevrilmək üçün çox fəal iş aparır. Bu 
istiqamətdə də böyük addımlar atılır, böyük 
sərmayə qoyulur. Dəmir yolu infrastrukturu, 
avtomobil yollarının tikintisi, 6 beynəlxalq 
aeroportun fəaliyyətə başlaması, dəniz 
nəqliyyatının müasirləşdirilməsi – bütün 
bunlar son illər ərzində görülmüş işlərdir.

Ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki nüfuzu-
nun sürətlə artmasına səbəb olan amillərdən 
biri də “Kosmik ailə”nin ən gənc üzvü olan 
Azərbaycanın bu istiqamətdə möhtəşəm 

qələbələrə imza atmasıdır. Azərbaycan 
 Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
 oktyabrın 29-da “Azərkosmos” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rəşad Nəbiyevi 
ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində 
Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının Baş 
Assambleyasında keçirilmiş seçkilərdə Bakı 
şəhərinin 2022-ci ildə Beynəlxalq Astronav-
tika Konqresinə evsahibliyi etmək hüququ 
qazanması ilə əlaqədar qəbul edərkən də bu 
barədə ətraflı söhbət açıldı.

Dövlət başçımız qeyd etdi ki, bu, çox 
böyük hadisədir, bizim böyük qələbəmizdir: 
“Bilirəm ki, “Azərkosmos” və digər dövlət 
qurumları bu konqresin Azərbaycanda 
keçirilməsi üçün böyük səylər göstərmişlər. 
Beləliklə, biz növbəti böyük uğura imza 
atdıq”. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 
“Xalq qəzeti”

Türkmənistan Məclisinin Sədri 
Azərbaycana səfərə gəlib

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Türkmənistan Məclisinin 
Sədrini Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunda 

Azərbaycan Milli Məclisi 
Sədrinin müavini Bahar Mu-
radova və digər rəsmi şəxslər 
qarşılayıblar.

 � Noyabrın 4-də Milli 
Məclisin Sədri Oqtay Əsədov 
Türkmənistan Məclisinin Sədri 
xanım Gülşat Məmmədovanın 
başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Oqtay 
Əsədov bu səfərin ölkələrimiz ara-
sında münasibətlərin, o cümlədən 
parlamentlərarası əlaqələrin daha da 
dərinləşməsinə mühüm töhfə verəcəyinə 
ümidvar olduğunu bildirdi. Qeyd edildi 
ki, oxşar mədəniyyəti, adət-ənənələri 
bölüşən xalqlarımızın dostluğunun 
qədim tarixi kökləri var. Dövlət başçıla-
rının qarşılıqlı səfərləri zamanı aparılan 
danışıqların əlaqələrimizin inkişafında 
mühüm rolu var. Bu günədək ölkələrimiz 
arasında 90 sənəd imzalanıb. Yüksək 
səviyyəli siyasi münasibətlər iqtisadi 
sahəyə də müsbət təsirini göstərir. 
2018-ci ildə Azərbaycanla Türkmənistan 
arasında ticarət dövriyyəsi 133 milyon 
dollar həcmində olub. Cari ilin 9 ayı 
ərzində isə bu rəqəm 163 milyona çatıb.

Vurğulandı ki, bu gün Azərbaycan 

qlobal miqyaslı neft və qaz layihələrinin 
reallaşmasında, müasir nəqliyyat 
 infrastrukturunun yaradılmasında fəal iş-
tirak edir. Bu sahələrdə əməkdaşlığımız 
üçün geniş imkanlar var. Yeni Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının 
fəaliyyəti, Azərbaycanın iştirakı ilə 
Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizlərinin reallaşması istiqamətində 
görülən işlər fikrimizin sübutudur.

Spiker qeyd etdi ki, parlamentlər 
səviyyəsində əlaqələrimizin 
dərinləşməsi dövlətlərarası 
münasibətlərə də öz təsirini göstərir. 
Hər iki ölkənin qanunvericilik orqan-
larında dostluq qruplarının fəaliyyət 
göstərməsini təqdir edirik. Deputatları-
mızın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
mütəmadi görüşlərini müsbət 
dəyərləndiririk.

Xanım Gülşat Məmmədova ölkəmizə 
səfərinin və burada keçirilən görüşlərin 
ümumi məqsədlərə xidmət edəcəyinə 
inamını ifadə etdi. Qonaq səfər 
çərçivəsində gördüklərindən və Milli 
Məclisdə olmasından məmnunluğunu 
bildirdi. Qeyd etdi ki, Türkmənistan 
Azərbaycanla siyasi, iqtisadi, mədəni 
sahələrdə əlaqələri genişləndirmək 
niyyətindədir. Deputatların qarşılıq-
lı səfərləri təcrübə və informasiya 
mübadiləsi baxımından önəmlidir.

Görüşdə Milli Məclis Sədrinin 
müavinləri Bahar Muradova, Valeh 
Ələsgərov, Milli Məclis Aparatının 
rəhbəri Səfa Mirzəyev, Türkmənistanla 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qru-
punun üzvü Dilarə Cəbrayılova, hər iki 
ölkənin səfirləri Həsən Zeynalov, Məkan 
İşanquliyev və digər rəsmi şəxslər iştirak 
ediblər. 

Türkmənistan Məclisinin Sədri ulu öndər Heydər Əliyevin 
məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
görkəmli oftalmoloq alim, aka-
demik Zərifə xanım Əliyevanın 
da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə 
tər güllər düzülüb. Sonra 
Türkmənistan Məclisinin Sədri 
Şəhidlər xiyabanına gələrək 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizədə canlarından keçmiş 

qəhrəman Vətən övladlarının 
xatirəsini yad edib, “Əbədi məşəl” 
abidəsinin önünə əklil qoyub. 

Bakının ən hündür 
nöqtəsindən Azərbaycan pay-
taxtının mənzərəsini seyr edən 
qonağa Şəhidlər xiyabanının 
tarixi və şəhərdə həyata keçirilən 
abadlıq-quruculuq işləri barədə 
məlumat verilib.

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə güclü 
dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır

Türkmənistan Məclisinin Sədri 
 Gülşat Məmmədova noyabrın 4-də 
Azərbaycana səfərə gəlib.  

“Türkmənistan Azərbaycanla siyasi, 
iqtisadi, mədəni sahələrdə əlaqələri 

genişləndirmək niyyətindədir”

Azərbaycanda səfərdə olan Türkmənistan 
Məclisinin Sədri Gülşat Məmmədova 
noyabrın 4-də Fəxri xiyabana gələrək 

xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil 
dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər 
Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil 
qoyub.

Qətərin Baş Nazirinin müavini: 
Azərbaycan ilə hərtərəfli əməkdaşlıqda maraqlıyıq

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Somali üzrə Əlaqə Qrupunun Dohada 
keçirilən nazirlər iclası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar 
Məmmədyarov Qətər Dövlətinin Baş Nazirinin müavini və Xarici İşlər 
naziri Şeyx Mohammed bin Abdulrahman Al-Tani  ilə görüşüb.

Hicran
Машинописный текст
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