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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının  
Baş katibi Zati-aliləri  

cənab Antonio Quterreşə
Hörmətli cənab Baş katib,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 

katibi vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz 
münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə 
əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikası üçün 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan 
həm BMT-nin üzvü, həm də Qoşulmama 
Hərəkatının hazırkı sədri qismində təşkilatın 
qlobal çağırışlara qarşı mübarizəsini, dünya 
ictimaiyyətini narahat edən məsələlərdə 
fəal mövqeyini dəstəkləyir və bu işə öz 
töhfəsini verməyə davam edəcəkdir.

Əminəm ki, Sizin qarşıdakı fəaliyyətiniz 

bundan sonra da dünyada sülhün və 
təhlükəsizliyin qorunub saxlanmasın-
da, beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqində 
BMT-nin mühüm alət olaraq rolunun 
güclənməsinə xidmət edəcəkdir.

Bir daha Sizə səmimi təbriklərimi və 
xoş arzularımı yetirir, möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik, məsul işinizdə müvəffəqiyyətlər 
diləyirəm.

Hörmətlə,
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

N.M.Əliyevanın Bakı Slavyan Universitetinin rektoru 
vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

Nurlana Müzəffər qızı Əliyeva  
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru 

vəzifəsindən azad edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin 
yaradılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
– Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 1.2-ci maddəsini nəzərə 
alaraq qərara alıram:

1. “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi” 
publik hüquqi şəxs yaradılsın.

2. “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin 
Nizamnaməsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin 
(bundan sonra – İdarə) nizamnamə fondu 
1 000 000 (bir milyon) manatdır və dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşır.

4. Müəyyən edilsin ki:
4.1. İdarə tərəfindən dövlət əmlakının 

icarəyə verilməsindən alınan haqqın 50 (əlli) 
faizi dövlət büdcəsinə köçürülür, qalan hissəsi 
İdarənin sərəncamında qalır;

4.2. İdarənin fəaliyyətinin təşkili və təmin 
edilməsi xərcləri dövlət büdcəsi və qanunla 
qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına 
maliyyələşir;

4.3. İdarənin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata 
keçirmək üçün 3 (üç) üzvdən – sədr və onun 2 
(iki) müavinindən ibarət İdarə Heyəti yaradılır. 

5. İdarənin təsisçisinin səlahiyyətlərinin 
həyata keçirilməsi aşağıdakılara həvalə edil-
sin:

5.1. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə:

5.1.1. İdarənin nizamnaməsinin təsdiq 
olunması və nizamnamə fondunun miqdarının 
müəyyən edilməsi, onların dəyişdirilməsi;

5.1.2. İdarənin idarəetmə orqanlarının 
yaradılması;

5.1.3. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsinin 
təqdimatı əsasında İdarə Heyəti sədrinin 
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi;

5.1.4. İdarənin  təsərrüfat cəmiyyətlərinin 
yaradılmasına və ya onlarda iştirak etməyə, 
nümayəndəliklərin yaradılmasına razılıq 
verilməsi;

5.1.5. İdarənin ləğvi və yenidən təşkili;
5.1.6. nizamnaməsində nəzərdə tutul-

mayan məqsədlər üçün İdarənin mənfəətinin 
dövlət büdcəsinə köçürülməsi barədə qərar 
qəbul edilməsi;

5.2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsinə:

5.2.1. İdarənin xalis aktivlərinin dəyərinin 
25 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin 
(xüsusi əhəmiyyətli əqdin) və aidiyyəti şəxslə 
dəyəri İdarənin aktivlərinin 5 faizini və daha 
çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanmasına 
razılıq verilməsi;

5.2.2. İdarənin inkişaf istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi, illik maliyyə hesabatlarının 
təsdiqi;

5.3. İdarəyə:
5.3.1. Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti ilə razılaşdırmaqla, İdarənin struktu-
runun, əməyin ödənişi fondunun, işçilərinin 
say həddinin və onların əməkhaqlarının 

məbləğinin (vəzifə maaşının, vəzifə maaşına 
əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin) 
təsdiqi;

5.3.2. Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti ilə razılaşdırmaqla, İdarə Heyəti sədrinin 
müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 
edilməsi.

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

6.1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırla-
yıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

6.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə məlumat versin;

6.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının və normativ xarak-
terli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə 
beş ay müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

6.4. İdarənin dövlət qeydiyyatına alınması 
üçün bu Fərman qüvvəyə mindiyi tarixdən 
3 (üç) gün müddətində “Hüquqi şəxslərin 
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görsün;

6.5. Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən 
dövlət mülkiyyətində olan abidələrin, tikililərin 
(o cümlədən dövlət mənzil fonduna daxil 
olan tikililərin), yaşayış və qeyri-yaşayış 
sahələrinin, habelə şəhər avtomobil yollarının, 
şəhər mərkəzinin məhəllədaxili yollarının, 
küçələrin, keçidlərin, yol qurğularının və digər 
nəqliyyat infrastrukturunun üç ay müddətində 
İdarənin balansına verilməsini təmin etsin;

6.6. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi İdarənin 
fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirsin.

8. İdarə onun strukturunu, əməyin ödənişi 
fondunu, işçilərinin say həddini və onların 
əməkhaqlarının məbləğini (vəzifə maaşının, 
vəzifə maaşına əlavələrin, mükafatların və 
digər ödənişlərin) Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla bir ay 
müddətində təsdiq etsin.

9. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi:

9.1. bu Fərmanın 3-cü hissəsində nəzərdə 
tutulan məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin;

9.2. İdarənin fəaliyyətinin təşkili və təmini 
üçün tələb olunan vəsaiti hər il üçün dövlət 
büdcəsinin layihəsində nəzərdə tutsun;

9.3. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

Aydın təfəkkürlü insanların siyasi fəaliyyətinin bir xalq, 
lokal coğrafi məkan üçün deyil, eyni zamanda, regionun 
bütün xalqları və ölkələri, eləcə də, ümumilikdə bəşəriyyət 
üçün faydalı olduğunu söyləməyə ehtiyac yoxdur. Bu barədə 
çox yazılıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzun illər davam edən 
müdrik siyasi fəaliyyəti barədə yazılanlar da məhz indiyədək 
qələmə alınmış həmin tarixi dəyərləri zənginləşdirir. 

Şərə xidmət edən insanların bəd 
niyyətlərinin də tək özləri deyil, hamı 
üçün acı nəticələr verdiyi barədə  
kifayət qədər deyilib, yazılıb və 
yazılır.  XX əsrin üçüncü onilliyindən 
başlayaraq çoxsaylı müharibələr, 
qan-qadalar, soyqırımları və daha 
ağır fəlakətlər törətmiş və bu gün də 
Ermənistanda davam edən faşizm 
təxəyyülü  barədə də az yazılmayıb. 
“Akademik” Abel Aqanbekyan, “ya-

zıçı” Zori Balayan, “siyasətçilər” Serj 
Sarkisyan, Robert Koçaryan və Nikol 
Paşinyanın fəaliyyəti barədə qələmə 
alınan çoxsaylı lənətləmələr də məhz 
faşizmin yaradıcılarına ünvanla-
nan milyonlarla cildə sığmayacaq 
lənətlərin “zənginləşdirilməsidir”. 

Son zamanlar “Regionda ya-
ranmış yeni reallıqlar” ifadəsinə 
siyasi ədəbiyyatda və mətbuatda 
tez-tez rast gəlirik. Bəs bu reallıqlar 

nə zaman, harada, necə yaranıb? 
Axı “yeni reallıq” yaratmaq o qədər 
də asan məsələ deyil. Bunu ancaq 
məramı xalqa və xalqlara xidmət 
etmək, məqsədi bəşərəyyət üçün 
faydalı  addımlar atmaq olan  in-
sanlar bacara bilərlər. Ona görə 
də qətiyyətlə deyə bilərik ki, bizim 
regionda yaranmış yeni reallıqların 
müəllifləri ulu öndər Heydər Əliyev, 
onun siyasətini uğurla davam etdirən 
Prezident İlham Əliyev, qardaş 
Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət baş-
çısı Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiya 
Federasiyasının Prezidenti Vladimir 
Putin və Azərbaycanın haqq işini 
dəstəkləyən mütərəqqi düşüncəli 
insanlar oldular. O insanlar ki, son 
18 ildə  Prezident İlham Əliyevin 
ədalətli mövqeyini, Azərbaycan 

xalqının maraq və mənafelərini daim 
dəstəklədilər. 

Bu arqumentləri ona görə 
xatırladırıq ki, son bir ildə region-
da  yaranmış yeni reallıqları məhz 
həmin ünvanların hamısı ilə birlikdə 
ərsəyə gətirdiyimizi söyləyək. Əgər 
bizim yeni reallıqlarımız həmin 
geniş dairələrlə birlikdə yaradılıbsa, 
onda bu reallıqlar bilavasitə həmin 
dairələrin dəstəyi ilə yaşadılacaq və 
inkişaf etdiriləcək. Elə fakt da  ondan 
ibarətdir ki, adı çəkilən siyasətçilərin 
hamısı Azərbaycan Ordusunun əli 
ilə yaradılmış yeni Qafqaz reallıq-
larını dəstəkləmək və alqışlamaqla 
kifayətlənmir, onların icrasında  da 
fəal iştirak edirlər.  

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev: İkinci Qarabağ müharibəsində 
Pakistanın Azərbaycanı tam dəstəkləməsi  

qardaşlıq əlaqələrimizin həqiqi nümayişidir

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1994-cü ilin dekabrında Kasablan-
kada Pakistanın o vaxtkı Baş naziri 
Benazir Bhutto ilə görüşündən sonra 

ikitərəfli münasibətlər yeni inkişaf 
mərhələsinə qədəm qoyub. Bundan 
bir il sonra, oktyabr ayında Pakistan 
Prezidenti Sərdar Faruk Əhməd Xan 

Leqari Bakıda rəsmi səfərdə olub, 
1996-cı ilin aprelində isə ulu öndər 
Heydər Əliyev dost ölkəyə səfər edib. 

Səfərlər zamanı iki ölkə arasın-
da dostluq və əməkdaşlıq haqqında 
müqavilə, habelə iqtisadi və ticarət 
əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün 
bir neçə saziş imzalanıb. 1997-ci 
ildə isə Azərbaycan Pakistanda öz 
səfirliyini açıb və rəsmi İslamabad ilə 
münasibətləri daha da genişləndirib. 

Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə 
rəhbərliyi dövründə isə Azərbaycan-
Pakistan münasibətləri müasir inkişaf 
mərhələsinə yüksəlib.  

Pakistan Prezidenti Pərviz 
Müşərrəf  2004-cü il iyulun 8-dən 
10-dək Azərbaycanda rəsmi səfərdə 
olub, bir sıra mühüm görüşlər keçirib. 

P.Müşərrəflə görüşündə Prezident 
İlham Əliyev Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsində ölkəmizin ədalətli 
mövqeyinin rəsmi İslamabad 
tərəfindən daim dəstəklənməsi faktını 
xüsusi vurğulayıb. Səfərin yeku-
nu kimi, Azərbaycan və Pakistan 
hökumətləri arasında turizm və göm-
rük işi sahəsində əməkdaşlıq haq-
qında sazişlər, habelə digər mühüm 
sənədlər imzalanıb.

Ötən dövr ərzində iki ölkənin 
dövlət və hökumət başçılarının, par-
lament rəhbərlərinin qarşılıqlı rəsmi 
və işgüzar səfərləri zamanı imzala-
nan sənədlər çoxtərəfli əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulması üçün lazımi 
hüquqi baza yaradıb. 

(ardı 5-ci səhifədə)

Biz istəsək də, istəməsək də qonşuyuq və yanaşı yaşamalıyıq və 
bir daha bu birgə yaşamanı öyrənməliyik. Bu, asan deyil. Burada 

emosiyalar var. Xüsusən də, Azərbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlara 
səfərlər etdiyi zaman və tam yerlə-yeksan olunan yerləri görəndə, siz yəqin 
ki, təsəvvür edə bilərsiniz, hansı hissləri keçirirlər. Lakin siyasətçilərin rolu 
öz gündəliklərini müdafiə etməkdən və yalnız qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində 
regionda dayanıqlı inkişafın, sülhün və təhlükəsizliyin olacağını izah 
etməkdən ibarətdir.

Prezident İlham Əliyevin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
videoformatda keçirdiyi “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf və əməkdaşlıq 

perspektivləri” adlı müzakirələrdəki  çıxışından

21 may 2021-ci il

Naxçıvan ilə Bakını bir-biri ilə birləşdirəcək 
Zəngəzur dəhlizinin bölgəmizə gətirəcəyi 

rahatlığın və zənginliyin tərifi mümkün deyil... 
Üstəlik, bütün bu proseslər Azərbaycan ilə birlikdə 
Ermənistan üçün də yeni bir dövrün başlanğıcıdır. 
Məsələn, Zəngəzur dəhlizində fəaliyyətə başlayacaq 
dəmir yolu ilə ermənilər də rahatlıqla Moskvaya və 
bütün dünyaya çıxa biləcəklər və beləliklə,  özləri də 
özlərini saldıqları blokadadan xilas ola biləcəklər.

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Azərbaycan parlamentindəki çıxışından 
16 iyun 2021-ci il

Yeni reallıqlar bölgəmiz üçün 
möhtəşəm perspektivlər vəd edir

Tarixən formalaşan  Azərbaycan–Pakistan əməkdaşlığı   
müstəqilliyimiz  dövründə daha da möhkəmlənib. Belə ki, 
Pakistan ölkəmizin müstəqilliyini tanıyan (12 dekabr  
1991-ci il), onunla diplomatik əlaqələr yaradan (9 iyun  
1992-ci il) və Azərbaycanda səfirliyini açan (12 mart 1993-cü il) 
ilk müsəlman dövlətlərindən biri olub. Eyni zamanda, Pakistan 
ölkəmizin mənafeyini bütün beynəlxalq təşkilatlarda ardıcıl 
şəkildə  müdafiə edib, Ermənistanın təcavüzünə birmənalı 
münasibət bildirib. Onu da xatırladaq ki, 1993-cü il aprelin  
30-da BMT Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycana dair 822 nömrəli 
qətnaməsinin qəbul olunduğu iclasa Pakistan sədrlik edib.



23 iyun 2021-ci il, çərşənbə2
Kəlbəcər rayonu ərazisində dövlət sərhədinin mühafizəsi və 

müdafiəsinin təşkilinin elektrik enerjisi ilə təchizatı haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Kəlbəcər rayonu ərazisində dövlət 
sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsinin 
təşkilinin etibarlı və dayanıqlı elekt-
rik enerjisi ilə təchizatı məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci 
il dövlət büdcəsində işğaldan azad 

olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və 
bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən 
“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 
24.500.000,0 (iyirmi dörd milyon beş 
yüz min) manat ayrılsın.  

2. Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci 
hissəsində nəzərdə tutulan məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

Baş nazir Əli Əsədov BƏƏ-nin iqtisadiyyat naziri ilə görüşüb

Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, görüşdə Azərbaycan–BƏƏ iqtisa-
di-ticari əlaqələrinin genişləndirilməsi 
perspektivləri müzakirə olunub.

“Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
və “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi haqqında 
Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və aparatın işçilərinin say həddinin 

təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2006-cı il  15 may tarixli 404 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 aprel tarixli 
149 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikası Ener-
getika Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi və “Azərbaycan Respublika-
sının Sənaye və Energetika Nazirliyi 
haqqında Əsasnamənin, nazirliyin 
strukturunun və aparatın işçilərinin 
say həddinin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2006-cı il 15 may tarixli 404 nömrəli 

Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2014-cü il 11 aprel tarixli 
149 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 4, maddə 365, № 6, maddə 
637; 2015, № 3, maddə 272; 2018,  
№ 5, maddə 899; 2020, № 9, maddə 
1149) 3-cü hissəsi aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“3. Azərbaycan Respublikası 
Energetika Nazirliyinin işçilərinin say 

həddi cəmi 180 ştat vahidi olmaqla, 
Nazirliyin Aparatı üzrə 140 ştat vahidi, 
Azərbaycan Respublikasının Energetika 
Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji 
Mənbələri Dövlət Agentliyi üzrə 40 ştat 
vahidi müəyyən edilsin.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2021-ci il 27 may tarixli 330-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  2002-ci 
il  29 yanvar tarixli 668 nömrəli Fərmanında, 2019-cu il 16 aprel tarixli 
647 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət satınalmalarının vahid 

internet portalı haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 
32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikasının 2021-ci il 27 may tarixli 
330-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun 
tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara 
alıram:

1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 
17.3-cü maddəsinin birinci və ikinci 
cümlələrində, 29.3-cü maddəsində 
nəzərdə tutulmuş müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
həyata keçirir;

1.2. həmin Qanunun 29.3-cü 
maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti nəzərdə tutulur;

1.3. həmin Qanunun 17.3-cü  
maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində 
“orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
nəzərdə  tutulur.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

2.1. “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
29.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, açıq 
tender və ya kotirovka sorğusu üsulu-
nu tətbiq etməklə elektron satınalma 
vasitəsilə keçirilən satınalmalarda iştirak 
haqqının məbləğini, ödənilməsi və 
ondan istifadə qaydasını Azərbaycan 
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 
təklifləri əsasında bir ay müddətində 
təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

2.2. bu Fərmanın 3-cü hissəsində 
nəzərdə tutulan altsistemə inteqrasiya 
edilməli olan digər dövlət orqanlarının 
(qurumlarının) informasiya sistemlərinin 
və ehtiyatlarının siyahısını, habelə 
həmin informasiya sistemlərindən və 
ehtiyatlarından  inteqrasiya olunma-
lı məlumatların dairəsini müəyyən 
etsin, həmin altsistemin  yaradılma-
sı və fəaliyyəti ilə əlaqədar maliyyə 
məsələlərini iki ay müddətində həll etsin; 

2.3. qeyri-rezident hüquqi və ya 
fiziki şəxslərin, yaxud hüquqi şəxslər 
birliyinin, dövlət mənsubiyyətindən 
asılı olmayaraq, dövlət satınalmalarının 
vahid internet portalı vasitəsilə həyata 
keçirilən satınalmalarda iştirakının 
təmin olunmasına dair təkliflərini üç ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə təqdim etsin;

2.4. “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 
27 may tarixli  330-VIQD nömrəli  Qanu-
nundan irəli gələn digər məsələləri həll 
etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi “Dövlət satınalma-
ları haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 40.4-cü maddəsinə uyğun 
olaraq, satınalan təşkilat tərəfindən 
müqavilənin icrasına başlanması üçün 
müvafiq dövlət orqanlarından (qurumla-
rından) icazələrin elektron şəkildə əldə 
olunmasının təmin edilməsi məqsədilə 
dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalında müvafiq altsistemin yaradıl-
masını dörd ay müddətində təmin etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi bu Fərmanın 3-cü hissəsində 
nəzərdə tutulan altsistemin fəaliyyətini 
təmin etmək məqsədilə onunla digər 
dövlət orqanlarının (qurumlarının) infor-
masiya sistemləri və ehtiyatları arasında 
informasiya mübadiləsinin və elektron 
xidmətlər göstərilməsinin “Elektron 
hökumət” portalı vasitəsilə təşkili üçün 
tədbirlər görsün.

5. “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 
yanvar tarixli 668 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2002, № 1, maddə 51; 2014, 
№ 5, maddə 477; 2016, № 5, maddə 
861; 2018, № 12 (I kitab), maddə 2611; 
2020, № 1, maddə 17, № 5, maddə 565; 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2019-cu il 24 iyul tarixli 797 nömrəli 
Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 2.2-ci bənddə “həmin Qa-
nunun” sözləri “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun” sözləri ilə əvəz olunsun 
və həmin bəndə   “27.1-ci” sözlərindən 
əvvəl “17.3-cü maddəsinin birinci və 
ikinci cümlələrində,”  sözləri, “36.9-cu” 
sözlərindən əvvəl isə “29.3-cü,” sözləri 
əlavə edilsin;

5.2. 2.6-cı bəndə  “orqan” sözündən 
sonra “(qurum)” sözü və “50-2.2-ci” 
sözlərindən əvvəl  “29.3-cü,” sözləri 
əlavə edilsin;

5.3. aşağıdakı məzmunda 2.9-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“2.9-1. həmin Qanunun 17.3-cü 
maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində  
“orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
nəzərdə tutulur;”. 

6. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2019-cu il 16 aprel tarixli 647 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, 
№ 4, maddə 646; 2020, № 2, maddə 

99) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı haqqında 
Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

6.1. 1.2.1-ci yarımbənddə “tender 
elanının” sözləri “keçiriləcək satınalma 
barədə elanın” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.2. 1.2.2-ci, 1.2.11-ci, 3.3.3-cü, 
5.3.1-ci, 5.3.2-ci yarımbəndlərdə, 5.5-ci 
və 5.13-cü (birinci halda) bəndlərdə 
ismin müvafiq hallarında “tender” sözü 
ismin müvafiq hallarında “satınalma” 
sözü ilə əvəz edilsin;

6.3. 1.2.3-cü yarımbənddən 
“tenderdə” sözü çıxarılsın;

6.4. 1.2.7-ci, 1.2.10-cu və 3.3.7-ci 
yarımbəndlərdə ismin müvafiq hallarında 
“tender təklifləri” sözləri ismin müvafiq 
hallarında “təkliflər” sözü ilə əvəz edilsin;

6.5. 1.2.8-ci, 3.3.20-ci 
yarımbəndlərdə və 5.10-cu bəndlərdə 
(hər iki halda) ismin müvafiq hallarında 
“tender təklifi” sözləri ismin müvafiq hal-
larında “təklif” sözü ilə əvəz edilsin;

6.6. 1.2.13-cü yarımbəndə “şərtlər 
toplusunun,” sözlərindən sonra “koti-
rovka sorğusu şərtlərinin,” sözləri əlavə 
olunsun və həmin yarımbənddə “tender” 
sözü “satınalma” sözü ilə əvəz edilsin;

6.7. 1.5-ci bənd aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“1.5. Portalın fəaliyyətinin təşkili ilə 
əlaqədar zəruri avadanlığın və yeni 
proqram təminatlarının alınması xərcləri 
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına, 
portalın istismarı, təkmilləşdirilməsi və 
saxlanması ilə bağlı xərclər isə dövlət-
özəl tərəfdaşlığı prinsipinə uyğun olaraq 
portal vasitəsilə portalın operatoruna 
ödənilən iştirak haqqı və qanunla qada-
ğan olunmayan digər mənbələr hesabı-
na maliyyələşdirilir.”;

6.8. 3.3.6-cı yarımbənddə “şərtlər 
toplusunun” sözlərindən sonra “, koti-
rovka sorğusu şərtlərinin” sözləri əlavə 
olunsun və həmin yarımbənddə “tender 
təkliflərinin” sözləri “təkliflərin” sözü ilə 
əvəz edilsin;

6.9. 5.2.3-cü yarımbənddə “açıq 
tenderin” sözləri “satınalmanın” sözü ilə 
əvəz edilsin;

6.10. 5.6-cı bənddən birinci hal-
da “tender” sözü çıxarılsın və həmin 
bənddə  “tender təklifinin” sözləri  “həmin 
təklifin” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.11. 5.9-cu bəndin ikinci cümləsində 
“tender təkliflərini” sözləri “təklifləri” 
sözü ilə və həmin bəndin dördüncü 
cümləsində “tenderin” sözü “satınalma-
nın” sözü ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

Məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmə sahəsində bəzi məsələlərin 
tənzimlənməsi və “Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında”  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 avqust tarixli  

2983 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikasında yaşayış 
məntəqələrinin abadlaşdırılması və ətraf mü-
hitin qorunması dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə 
əsaslanan müasir üsullarla təmin edilir. Bu 
çərçivədə tətbiq edilən tullantıların idarə 
edilməsi sistemi ətraf mühitin mühafizəsi stan-
dartlarına uyğun olmaqla, şəhərlərin ekologiya-
sının yaxşılaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir.

Ölkədə ekoloji tarazlığın mühafizəsi 
məqsədilə tullantıların idarə edilməsi 
sahəsində formalaşmış təcrübənin digər 
ərazilərdə, o cümlədən Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş Şuşa 
şəhərində reallaşdırılması atmosferə və ətraf 
mühitə mənfi təsirlərin azaldılması, resurslar-
dan davamlı istifadə, habelə müasir ekoloji 
idarəetmə sisteminin inkişafı üçün geniş 
imkanlar yaradar. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, Azərbaycan Respublikasında bərk 
məişət tullantılarının idarə edilməsi sisteminin 
müasir tələblərə uyğun təşkili işlərinin davam 
etdirilməsi, bu prosesin mütəşəkkil qaydada 
həyata keçirilməsi, habelə “Təmiz Şəhər” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin müsbət təcrübəsindən 
istifadənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
məqsədilə qərara alıram:

1. Şuşa şəhərinin ərazisində əmələ gələn 
bütün bərk məişət tullantılarının yığıl-
masını, daşınmasını, yerləşdirilməsini və 
zərərsizləşdirilməsini “Təmiz Şəhər” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti  həyata keçirsin. 

2. “Bakı şəhərində məişət tullantıları 
ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2008-ci il 6 avqust tarixli 2983 nömrəli 
Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 8, maddə 
750; 2010, № 7, maddə 610; 2014, № 5, 
maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384)  aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

2.1. adında “Bakı şəhərində məişət” 
sözləri “Məişət” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. preambula üzrə:
2.2.1. birinci abzas aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:
“Azərbaycan Respublikasında əldə 

edilən sosial-iqtisadi nailiyyətlər yaşayış 
məntəqələrinin müasir şəhərsalma və tikin-

ti fəaliyyətinin prinsipləri əsasında inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlərin 
həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır.”;

2.2.2. dördüncü abzasda “Bakı şəhərində 
məişət” sözləri “Məişət” sözü ilə əvəz edilsin; 

2.3. 2-ci hissəyə “zərərsizləşdirilməsi” 
sözündən sonra “, həmçinin Bakı şəhərinin 
Qala qəsəbəsinin və Şuşa şəhərinin ərazisində 
əmələ gələn belə tullantıların yığılması və 
daşınması” sözləri əlavə edilsin;

2.4. 4-cü hissəyə “Bakı şəhərinin 
ərazisində” sözlərindən sonra “(Qala qəsəbəsi 
istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin;

2.5.  6-cı hissədə “Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirli-
yi” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyun 2021-ci il

Yeni reallıqlar bölgəmiz üçün 
möhtəşəm perspektivlər vəd edir

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Yeni reallıqların harada və nə vaxt 

yarandığına gəlincə isə deyə bilərik ki, bu 
reallıqların addım səslərini hələ 2016-
cı ildə eşitmişdik. Həmin il Azərbaycan 
əsgəri düşmən əsarətində olan mühüm 
yüksəkliklərdən birini – Lələtəpəni erməni 
tapdağından təmizləməklə 1994-cü 
ildən bəri öz sakinlərini gözləyən Cocuq 
Mərcanlı kəndinə qayıdışı təmin etmişdi. 
Prezident İlham Əliyev həmin kənddə 
Şuşa məscidinin tam eynisinin açılışın-
da demişdi ki, biz bu məscidi Şuşanın 
özündə də tikəcəyik. Sonra Azərbaycan 
Prezidentinin MDB Dövlət Başçıları Şu-
rasının Aşqabadda keçirilən sammitində, 
Soçidəki Valday Beynəlxalq Diskussiya 
Klubunun XVI müzakirələrində, Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransında nümayiş etdir-
diyi qətiyyət sübut edirdi ki,  Azərbaycan 
yeni reallıqların astanasındadır. 

Ancaq insafən, sərxoş halda Şuşa-
da, Cıdır düzündə yallı gedən, “Qarabağ 
Ermənistandır. Nöqtə” sərsəmləməsi  ilə 
xalqımızın səbr kasasını daşdıran Nikol 
Paşinyanın məsuliyyətsiz hərəkətləri, 
nəhayət, ötən il sentyabrın 27-də daha çox 
ərazilər işğal etmək məqsədilə təxribatçı 
hərbi əməliyyatlara əmr verməsi də yeni 
Qafqaz reallıqlarının yaranmasına “xidmət 
etmişdir”. Azərbaycan Ordusu düşmənin 
həmin təxribatlarına lazımi cavab verdi və 
cəmi 44 gün ərzində içğalçı dövlət kapi-
tulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. 
Nəticədə isə yeni Azərbaycan və Qafqaz 
reallıqları yarandı...

Prezident İlham Əliyev bu il ma-
yın 21-də  Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin videoformatda keçirdi-
yi “Cənubi Qafqaz: Regional inkişaf 

və əməkdaşlıq perspektivləri” adlı 
müzakirələrdəki  çıxışında xatırlatdı ki, biz 
indi gələcəyə baxmalıyıq. 30 illik işğala, 
azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı 
dağıntılara və onların məhv etdiklərinə 
baxmayaraq, Azərbaycan gələcəyə nəzər 
salmağa, vahid inteqrasiya edilmiş Cənubi 
Qafqaz regionunun bir hissəsi olaraq öz 
gələcəyini planlaşdırmağa hazırdır. 

Bu isə o  demək idi ki, Azərbaycan 
həmişə olduğu kimi,  yenə də sülhün və 
bərabər hüquqlara əsaslanan qonşuluq 
münasibətlərini tərəfdarıdır. Dövlət baş-
çımız bununla sübut etdi ki, biz heç kəslə 
münaqişə etmək və ya müharibə aparmaq 
istəmirik və adı çəkilən 44 günlük müharibə 
də ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa 
edilməsi istiqamətində həyata keçirilən 
hərbi əməliyyatlar idi. Prezident ümid 
etdiyini bildirir  ki, vaxt gələcək  biz Cənubi 
Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasi-
yadan danışacağıq: “Biz artıq çox mühüm 
təkliflərlə və təşəbbüslərlə çıxış etmişik və 
yeri gəlmişkən, onlar 10 noyabr 2020-ci il 
tarixli Birgə Bəyanatda da əks olunub. Bu, 
xüsusən də, kommunikasiyaların və yeni 
daşımalar dəhlizlərinin açılması ilə bağlı-
dır”.

Yeri gəlmişkən, bu il iyunun 15-də 
Azərbaycan və Türkiyə Prezidentlərinin 
Şuşada mühüm tarixi sənəd imzala-
ması zamanı mən hələ doqquz il əvvəl 
– 2012-ci ilin iyun ayında İstanbulun və 
bütövlükdə Türkiyənin “ən böyük konsert 
və konqres sarayı” kimi tanınan Lütvi 
Kirdar Sarayıında Peyğəmbər  salavatul-
lahın  nəslindən olan böyük şair,  filosof, 
görkəmli xeyriyyəçi və din xadimi Əs-
Seyyid Osman Hülusi Darendevi mövzu-
sunda beynəlxalq simpoziumdan əvvəl 
dəhlizdə Türkiyədən, İraqdan, Pakistan-

dan, Makedoniyadan, Şimali Kiprdən olan 
alimlərin söhbətini xatırladım.  O zaman 
mənim azərbaycanlı olduğumu öyrənən 
türkiyəli professor (bu barədə sosial 
şəbəkələrdə geniş söz açmışdım) demişdi 
ki, sizin Dağlıq Qarabağ münaqişəniz həll 
ediləndən sonra Azərbaycanın inkişafı 
qat-qat artacaq. Başqa bir türk alimi isə 
israrla dedi: “O münaqişəni dünyanın beş-
on böyük siyasətçisindən biri olan Heydər 
Əliyev həll edə bilmədisə, daha heç kəs 
həll edə bilməyəcək”. Həmin adama 
professor Hayretdin İvginin verdiyi cavab 
bu il iyunun 15-də qulağımda sanki dünən 
olmuş   kimi  səsləndi: “ O münaqişəni 
Heydər Əliyev həll edə bilmədisə, onda 
Heydər Əliyev siyasəti həll edəcək! Biz də 
Qarabağın əsarətdən qurtardığını bay-
ram edən azərbaycanlı  qardaşlarımızın 
yanında olacağıq”. İyunun 16-da türkiyəli 
qardaşımızın facebook səhifəsinə mesaj 
yazaraq, onun uzaqgörənliyini alqışladım. 

... Bəli, iyunun 15-də Hayretdin İvginin 
xəyal etdiyi gün reallaşmışdı və öz torpaq-
larını işğaldan azad etmiş Azərbaycanın 
sevincinə qoşulan türk dünyasının  böyük 
dövlət xadimi Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
daha möhtəşəm gələcəkdən, perspektiv 
planlardan söz açmışdı: “Türkiyə olaraq 
biz də coğrafi qonşuluq əlaqələrimizi daha 
dərin əməkdaşlıqlara yönəltmək istəyirik. 
Ermənistanın ona xoş niyyətlə uzadılan 
həmrəylik əlini tutmasını, ortaq gələcəyi 
birlikdə formalaşdırmaq fürsətindən yaxşı 
istifadə etməsini arzu edirik. Altılı platforma 
dedik. Bu altılı platformada bildiyiniz kimi, 
Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, 
Gürcüstan və İran var. Bu altılı platforma 
ilə birlikdə artıq istəyirik ki, bölgə rahatlıq-
la, sülh içində yaşanan bir bölgə olsun. Bu 
addımı atmaq üçün biz qardaşımla birlikdə 
hər cür fədakarlığa hazırıq. Cənab Putin 
eyni qaydada bu cür fədakarlığa hazırdır. 
Bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bölgə 
bir sülh bölgəsinə çevriləcək”.

Bir daha qeydlərimin  əvvəlinə 
qaytmaq istəyirəm. Aydın təfəkkürə 
malik,  insani hisslərlə yaşayan, 
bəşəri dəyərlərə ehtiramla yanaşan 
siyasətçilər həmişə sülhə, əmin-amanlığa, 
tərəfdaşlıq və əməkdaşlığa zəmin yara-
dıblar. Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya 
prezidentləri kimi.  Həmin zəmin isə gö-
ründüyü kimi,  möhtəşəm perspektivlərin 
stimuluna çevrilir. 

Qarabağ AZƏRBAYCANDIR!

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov iyunun 
22-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iqtisadiyyat naziri Abdulla 
Bin Touq Al Marri ilə görüşüb.
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