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Bələdiyyələr haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları 
 

 

Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə (27 iyul 

1999-cu il)  
➢ "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə (27 iyul 1999-cu il)  

➢ "Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə (24 dekabr 1999-cu il)  

➢ "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə (24 dekabr 1999-cu il)  

➢ «Bələdiyyə qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə  

(24 dekabr 1999-cu il)  

➢ “Yerli rəy sorğusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə  

(24 dekabr 1999-cu il)  

➢ "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə (15 yanvar 2000-ci il)  

➢ Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzdində Bələdiyyələrlə İş və Bələdiyyələrə Metodoloji 

Yardım Mərkəzi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə (12 iyul 2000-ci il)  

➢ "Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə (21 

oktyabr 2000-ci il)  

➢ “Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə (21 oktyabr 2000-ci il)  

➢ “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə dəyişikliklər edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə (8 may 2001-ci il). 

➢ “Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası və müddətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq 

edilməsi barədə (11 iyun 2001-ci il)  

➢ "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə (9 

avqust 2001-ci il)  

➢ "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə (9 avqust 2001-ci il)  

➢ “Bələdiyyə sifarişlərinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” (4 iyul 2001-ci il)  

➢ "Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə (4 aprel 2001-ci il)  

➢ "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları 

haqqında" Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında (6 may 2002-ci il)  

➢ "Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə (27 sentyabr 2003-cü il)  

➢ "Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (23 oktyabr 2003-cü il) 

➢ "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 

əlavə tədbirlər haqqında (23 oktyabr 2003-cü il).  

➢ "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları 

haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli, 534 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş "Torpağa mülkiyyət və istifadə hüququna dair sənədlərin hazırlanması, qeydiyyatı və 

verilməsi haqqında" Əsasnaməyə və "Torpaqların alqı-satqısı" Qaydalarına əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə (23 oktyabr 2003-cü il).   

➢ “Bələdiyyə mülkiyyətinə dövlət əmlakının verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi barədə”  

(23 oktyabr 2003-cü il)  

➢ "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin 

edilməsi barədə (23 oktyabr 2003-cü il). 
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➢ “Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tarixli 709-IIIQD nömrəli qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında (10 dekabr 2008-ci il).  

➢ “Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına dəyişikliklər və 

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 777- IIIQD nömrəli 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında (14 aprel 2009-cu il).  

➢ Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında (22 iyun 2009-cu il).  

➢ “Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və 

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 777-IIIQD nömrəli 

Qanununun icrasını təmin edilməsi haqqında (22 iyul 2009-cu il). 

➢ “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 

(10 fevral 2010-cu il).  

➢ “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi 

haqqında (24 may 2010-cu il). 

➢ “Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə 

açıqlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında (16 fevral 2011-ci il)  

➢ “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr tarixli 215-IVQD nömrəli Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında (19 dekabr 2011-ci il). 

➢ “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə”Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 sentyabr tarixli 1051-IVQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında (20 oktyabr 2014-cü il)  

➢ “Bələdiyyə qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 13 fevral tarixli 1196-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi 

haqqında  (10 aprel 2015-ci il). 

➢ “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə (15 fevral 2016-cı il). 

➢ “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə (15 fevral 2016-cı il)  

➢ Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tarixli 709-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10 dekabr tarixli 34 nömrəli 

Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə (15 fevral 2016-cı il). 

➢ “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi barədə (11 yanvar 2018-ci il). 

➢  “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə (11 yanvar 2018-ci il).. 

➢ “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 960-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 

haqqında (18 yanvar 2018-ci il) 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 3 

➢ “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 4 aprel tarixli 683 nömrəli Fərmanında 

dəyişiklik edilməsi haqqında (19 mart 2019-cu il) 

➢ “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 iyul tarixli 1642-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

"Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli 162 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında (26 avqust 2019-cu il) 

➢ “Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2009-cu il 22 iyun tarixli 103 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (16 mart 2020-ci il) 

➢ “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə (19 iyun 2020-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə (29 oktyabr 2020-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 274-IIQ 

saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və 

razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2014-cü il 14 fevral tarixli 906-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Bələdiyyə 

torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 6 may tarixli 696 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər 

edilməsi barədə” 2014-cü il 6 mart tarixli 120 nömrəli, “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 

və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 

nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin ləğv edilməsi 

haqqında” 2015-ci il 5 fevral tarixli 453 nömrəli və “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2015-ci il 24 fevral tarixli 1198-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2015-ci il 18 mart tarixli 

487 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(3 avqust 2022-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri 

vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr 

tarixli 709-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 10 dekabr tarixli 34 nömrəli, 

“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və 

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 777-IIIQD nömrəli 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 14 aprel tarixli 85 nömrəli, “Dövlət və bələdiyyə 

əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı 

mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” 2009-cu il 22 iyun tarixli 103 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2009-cu il 

24 iyun tarixli 116 nömrəli, “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank 

olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında” 2009-cu il 7 avqust 

tarixli 144 nömrəli və “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi 

haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 dekabr 2022-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara 

şəhadətnamənin verilməsi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında” 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli, “Dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına əlavələr 

və dəyişikliklər edilməsi barədə” 2010-cu il 22 iyun tarixli 283 nömrəli, “Daşınmaz dövlət əmlakı 

obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 22 

iyun tarixli 284 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının 
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tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 27 iyul tarixli 308 

nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun 

tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli və 

“Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü”nün təsvirinin təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 17 iyun tarixli 553 

nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(21 yanvar 2023-cü il) 
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P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
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"Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

       "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki,  iki ay müddətində: 

           qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

           Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

           dövlət mülkiyyətinin və bələdiyyə mülkiyyətinin bölünməsinə dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

           bələdiyyə vergilərinə dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

          "Bələdiyyə sifarişlərinin verilməsi" Qaydalarının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

          "Bələdiyyələrin mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların maliyyə və təsərrüfat fəaliyyəti 

göstəricilərinin qeydiyyata alınması" Qaydalarının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

          bələdiyyələrə təbii ehtiyatlardan istifadə üçün ödənişlərə dair təklifləri hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

          bələdiyyə qərarlarının icra edilməməsinə görə məsuliyyəti müəyyən edən Qanun layihəsini hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

          öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli 

gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə edilsin ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinin təmin 

edilməsi ilə bağlı olan bələdiyyə mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyətinin özününkiləşdirilməsi, bələdiyyə qulluğu, 

yerli rəy sorğusu, yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinin formaları, vətəndaşların bələdiyyələrə, bələdiyyə 

orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə müraciətləri, bələdiyyə (yerli) büdcələri haqqında və digər Azərbaycan 

Respublikası qanunlarının layihələrini qısa müddətdə hazırlayıb qəbul etsin. 

3. Müəyyən edilsin ki: 

         "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun 7-ci maddəsində və 8-ci 

maddəsinin 4-cü bəndində "Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aktları" müəyyən 

edildikdə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərarları nəzərdə tutulur; 

          "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsində və 8-ci 

maddəsinin 4-cü bəndində "Naxçıvan Muxtar Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının  aktları" 

müəyyən edildikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları nəzərdə tutulur; 

         "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinin 3-cü bəndində və 

52-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir; 

         "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 41-ci maddəsinin 4-cü bəndində 

nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəsi həyata keçirir. 

3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına tövsiyə edilsin ki, "Bələdiyyələrin statusu 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 55-ci maddəsinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş təşəbbüs 

qruplarının yaradılması, vətəndaşların yığıncaqlarının çağırılması, keçirilməsi qaydaları barədə təlimatı iki ay 

müddətində hazırlayıb təsdiq etsin. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   

Heydər ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 27 iyul 1999-cu il 

N -162 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
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"Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası  

Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

    

"Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi 

ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkiləri 1999-cu il dekabrın 12-nə təyin edilsin. 

2. Müəyyən edilsin: 

   "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinin birinci 

və ikinci hissələrində, 34-cü maddəsinin dördüncü hissəsində, 36-cı maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə 

tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın  səlahiyyətlərini rayon (şəhər) icra hakimiyyətləri həyata 

keçirirlər. 

3. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təklif edilsin: xarici dövlətlərin seçki 

komissiyalarının nümayəndələrini Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkilərinə onları müşahidə etmək 

üçün dəvət etsin və beynəlxalq müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri köməklik 

göstərsin; 

Azərbaycan Respublikasında 1999-cu il dekabrın 12-nə keçirilməsi təyin edilmiş bələdiyyə seçkilərinin 

hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı dövlət büdcəsindən zəruri olan həcmdə maliyyə vəsaitinin ayrılmasına dair 

təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın: 

             bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasında I999-cu il dekabrın 12-nə keçirilməsi təyin edilmiş ilk 

bələdiyyə seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının təklifi nəzərə alınmaqla Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən zəruri olan həcmdə 

maliyyə vəsaitinin ayrılması üçün lazımi tədbirlər görsün; 

            beynəlxalq müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri köməklik göstərsin; 

            öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

5. Rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın: "Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinin birinci hissəsinə müvafiq olaraq müəyyən olunmuş 

formada seçicilərin siyahısını məntəqə seçki komissiyalarına təqdim etsinlər. 

"Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinin 

ikinci hissəsinə müvafiq olaraq seçicilər haqqında məlumatın vəziyyətini vaxtaşırı dəqiqləşdirsinlər; 

"Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 34-cü maddəsinin 

dördüncü hissəsində müəyyən edilmiş qaydada nəşr olunmuş təbliğat materiallarının asılması və yapışdırılması 

üçün xüsusi yerlər ayırsınlar 

"Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 36-cı maddəsinin 

birinci hissəsində müəyyən edilmiş qaydada məntəqə seçki komissiyaları üçün səsvermə otaqları ayırsınlar. 

6. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, dövlət konsernləri və şirkətlərinə, dövlət müəssisə, idarə 

və təşkilatlarına tapşırılsın ki, bələdiyyələrə seçkilər üzrə seçki komissiyalarına onların Qanunla müəyyən 

edilmiş səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində köməklik etsinlər. 

7. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təklif edilsin ki, beynəlxalq parlamentlərarası təşkilatların 

və xarici ölkələrin parlamentlərinin nümayəndələrini Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə seçkilərini 

müşahidə etmək üçün dəvət etsin. 

8. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırılsın: Azərbaycan Respublikasının 

hüdudlarından kənarda yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının seçkilərdə iştirakının mütəşəkkil 

keçirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə birlikdə zəruri olan tədbirləri 

həyata keçirsin; 

bələdiyyə seçkilərini müşahidə etmək üçün xarici dövlətlərin hökumətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara 

müraciət edib, onların nümayəndələrini respublikaya dəvət etsin; 

bu Fərman barədə xarici dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara məlumat versin. 

9. Kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinə tövsiyə edilsin ki, bələdiyyə seçkilərinin hazırlanması 

və keçirilməsi ilə əlaqədar müntəzəm şəkildə məlumat və materialların verilməsini təmin etsinlər. 
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10. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Heydər ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 27 iyul 1999-cu il 

 N-163 
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"Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları  haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bir ay müddətində qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının 

"Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu haqda Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

"Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər 

məsələləri öz səlahiyyəti hüdudlarında həll etsin.  

  2. Müəyyən edilsin ki: 

"Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin 

ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. 

                                      

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Heydər ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 24 dekabr 1999-cu il 
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"Bələdiyyələrin  əraziləri və torpaqları  haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi 

ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bir ay müddətində: qüvvədə olan qanunvericilik 

aktlarının "Bələdiyyələrin  əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu haqda Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər 

məsələləri öz səlahiyyəti hüdudlarında həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

"Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin 

ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 

həmin Qanunun 2-ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı"nın səlahiyyətlərini öz səlahiyyəti hüdudlarında Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq Komitəsi və 

yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər. 

3. "Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci 

maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilən torpaqlara aid müvafiq sənədlərin 

hazırlanması və torpaqların bələdiyyələrə təhvil verilməsi iki ay müddətində başa çatdırılsın. 

4. Qanuni istifadədə olan yaşayış evlərinin (binaların) həyətyanı torpaq sahələri əvəzsiz olaraq həmin 

evlərin (binaların) mülkiyyətçilərinə verilsin.  

5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq Komitəsi həyətyanı sahələrin istifadəsinin qanuniliyini 

təsdiq edən sənədlərin müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə araşdırılmasını təmin etsin. 

6. Dövlət Torpaq Komitəsinə tapşırılsın ki, bu Fərmanın 4-cü bəndində göstərilmiş şəxslər üçün onların 

həyətyanı torpaq sahələri üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən müvafiq sənədlərin rəsmiləşdirilməsini 

təmin etsin.  

7. Vətəndaşlar və hüquqi şəxslər tərəfindən qanunsuz istifadə edilən və ya zəbt edilən torpaq sahələrinin 

dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətinə qaytarılması üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hüquq 

mühafizə və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə zəruri tədbirləri həyata keçirsin. 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Heydər ƏLİYEV 

Bakı şəhəri. 24 dekabr 1999-cu il 

 N-237 
 

 

 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 11 

 

«Bələdiyyə qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tətbiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

«Bələdiyyə qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bir ay müddətində: 

   - qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının «Bələdiyyə qulluğu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

   - Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu haqda Azərbaycan   Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

   - «Bələdiyyə qulluğu haqqında« Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri öz 

səlahiyyəti hüdudlarında həll etsin. 

 

 

                                                                          HEYDƏR  ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 

Bakı şəhəri, 24 dekabr 1999-cu il 
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“Yerli rəy sorğusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi barədə  

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

«Yerli rəy sorğusu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bir ay müddətində: 

   - qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının «Yerli rəy sorğusu haqqında» Azərbaycan  Respublikasının 

Qanununa uyğunlaşdırılması  barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

   - Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu haqda Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

   - «Yerli rəy sorğusu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri öz 

səlahiyyəti hüdudlarında həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

   - «Yerli rəy sorğusu haqqında« Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinin üçüncü və beşinci 

hissələrində və 32-ci maddəsinin yeddinci hissəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi həyata keçirir; 

   - həmin Qanunun 24-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın 

səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər. 

 

Heydər ƏLİYEV 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 24 dekabr 1999-cu il 
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"Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

             

              "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

              1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

              qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

             Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

          "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına 

görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

            "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü 

maddəsinin beşinci hissəsində nəzərdə tutulmuş bələdiyyənin mülkiyyətinə obyektlərin verilməsi qaydası və 

müddətləri barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

              2. Müəyyən edilsin ki: 

             "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü 

maddəsinin üçüncü hissəsində "müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə özəlləşdirilən dövlət əmlakı" 

dedikdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlər, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və obyektlər, yerli icra hakimiyyəti 

orqanları ilə razılaşdırılaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakı Nazirliyinin qərarı ilə özəlləşdirilən 

müəssisə və obyektlər nəzərdə tutulur; 

           həmin Qanunun 4-cü maddəsinin beşinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir. 

         3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, 15 

gün müddətində bələdiyyələrin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə lazımi inzibati binaların, otaqların və 

avadanlıqların verilməsini təşkil etsin. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   

Heydər ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 15 yanvar 2000-ci il 

N-253 

 

 

 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 14 

 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzdində  

Bələdiyyələrlə İş və Bələdiyyələrə Metodoloji Yardım Mərkəzi  

haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

           Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 8 fevral tarixli, 333 nömrəli Sərəncamına əsasən 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzdində Bələdiyyələrlə İş və Bələdiyyələrə Metodoloji Yardım 

Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar qərara alıram: 

             I. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzdində Bələdiyyələrlə İş və Bələdiyyələrə 

Metodoloji Yardım Mərkəzi haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

             II. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində Mərkəzə ştat 

vahidlərinin ayrılması, Mərkəzin fəaliyyətinin təminatı ilə bağlı maliyyə və maddi-texniki təchizat məsələlərini 

həll etsin. 

            III. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   

 Heydər ƏLİYEV 

Bakı  şəhəri  12 iyul 2000-ci il  

N-364 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2000-ci il 12 iyul tarixli, 364 nömrəli Fərmanı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

Azərbaycan Respublikasının  Ədliyyə Nazirliyi nəzdində 

Yardım Mərkəzi haqqında 

 

ƏSASNAMƏ 

  
               1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

               1.1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi nəzdində Bələdiyyələrlə İş və Bələdiyyələrə 

Metodoloji Yardım Mərkəzi (bundan sonra "Mərkəz") Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinin təşkil edilməsinin bəzi məsələləri haqqında" 2000-ci il 8 fevral tarixli, 333 nömrəli Sərəncamı ilə 

yaradılmışdır. 

                1.2. Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin 

əmrlərini, digər normativ hüquqi aktları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

               1.3. Mərkəz yerli özünüidarə orqanlarının üzvləri və həmin orqanların icra aparatlarının işçiləri 

tərəfindən bələdiyyələr haqqında qanunvericiliyin öyrənilməsinə, onların fəaliyyətinin müasir tələblərə və 

hamılıqla qəbul edilmiş standartlara uyğun təşkil edilməsinə kömək göstərilməsini təmin edir. 

             1.4. Mərkəz hüquqi şəxsdir, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir, əmlaka, müstəqil balansa, dövlət 

xəzinədarlığında xəzinə uçot kitabına malikdir, öz adından müqavilələr bağlaya bilər, əmlak və qeyri-əmlak 

hüquqları əldə edə və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada müvafiq öhdəliklər daşıya bilər. 

            Mərkəzin Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri və öz adı olan möhürü, habelə müəyyən 

olunmuş nümunədə blankları vardır. 

             1.5. Mərkəzə verilmiş əmlak dövlət mülkiyyətidir. Mərkəz öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ona 

operativ idarəetmə hüquqları ilə verilmiş əmlaka və bu əmlak üzərində istifadə hüququna malikdir. 
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             1.6. Mərkəz öz fəaliyyətinin nəticələrinin operativ və mühasibat uçotunu aparır, Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə öz fəaliyyətinin nəticələri barədə 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə statistik və mühasibat hesabatları təqdim edir. 

             1.7. Mərkəzin yenidən təşkili və ləğv edilməsi qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

    
             2. MƏRKƏZİN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ VƏ  FUNKSİYALARI 

             2.1. Mərkəz yerli özünüidarə orqanlarının üzvləri və həmin orqanların icra aparatlarının işçiləri 

tərəfindən bələdiyyələr haqqında qanunvericiliyin öyrənilməsinə, onların fəaliyyətinin müasir tələblərə və 

hamılıqla qəbul edilmiş standartlara uyğun təşkil edilməsinə bələdiyyələrin fəaliyyətinin aşağıdakı istiqamətləri 

üzrə kömək göstərir: 

           yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf, yerli iqtisadi inkişaf, yerli ekoloji və yerli xidmət üzrə proqramlar 

müəyyən edilərkən; 

           bələdiyyələr tərəfindən bələdiyyə ittifaqları yaradılarkən və onlara yerli özünüidarə məsələlərini həll 

etmək üçün səlahiyyətlər verilərkən; 

           bələdiyyə iclasları keçirilərkən; 

           bələdiyyələrin daimi və başqa komissiyaları tərəfindən bələdiyyələrin səlahiyyətinə aid məsələlər 

qabaqcadan nəzərdən keçirilərkən və hazırlanarkən, habelə bələdiyyələrin qərarlarının həyata keçirilməsinə 

yardım göstərilərkən, bələdiyyənin tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinə nəzarət həyata   

keçirilərkən; 

              bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin itirilməsi və bələdiyyə üzvlərinin  səlahiyyətlərinə xitam 

verilməsi ilə bağlı məsələlər həll olunarkən; 

              bələdiyyə ərazilərində vətəndaşların yığıncaqları keçirilərkən; 

             vətəndaşların bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə müraciəti zamanı 

vətəndaşların müraciətinə cavab verilməsi ilə bağlı çətinliklər meydana çıxarkən; 

              bələdiyyələr tərəfindən bələdiyyə mülkiyyəti obyektləri fiziki və hüquqi şəxslərin müvəqqəti və ya 

daimi istifadəsinə, icarəsinə verilərkən, qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada özgəninkiləşdirilərkən və ya 

istifadəyə verilən obyektlərdən istifadə şərtləri müəyyənləşdirilərkən; 

            bələdiyyələr tərəfindən bələdiyyənin hüdudları daxilində olan torpaqlardan istifadə şərtləri 

müəyyənləşdirilərkən; 

            bələdiyyə mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi qaydası və şərtləri müəyyənləşdirilərkən; 

           Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və bələdiyyələr haqqında qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş bələdiyyə vəzifələri üçün bələdiyyə mülkiyyətindən istifadə olunarkən; 

            bələdiyyələr tərəfindən digər hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətlər qurularkən, bələdiyyə orqanları 

tərəfindən bələdiyyə ərazisinin kompleks sosial-iqtisadi inkişafında hüquqi və fiziki şəxslərin iştirakı 

əlaqələndirilərkən, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda bələdiyyələr tərəfindən 

hüquqi və fiziki şəxslərin təsərrüfat fəaliyyəti üçün məhdudiyyətlər müəyyənləşdirilərkən; 

           bələdiyyə sifarişi verilərkən; 

           bələdiyyələr tərəfindən yerli vergilər, ödənişlər, onların ödənilməsi üzrə güzəştlər, habelə yerli vergi və 

ödənişlərin tətbiqinin zəruriliyi və konkret dərəcələri müəyyənləşdirilərkən; 

           bələdiyyələr tərəfindən büdcədənkənar fondlar yaradılarkən; 

           bələdiyyələr kredit münasibətlərində iştirak edərkən və bələdiyyələrin maliyyə-kredit və sığorta 

təşkilatları ilə münasibətləri qurularkən; 

           büdcə sisteminin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ümumi prinsipləri və Azərbaycan Respublikasında  

tətbiq  olunan büdcə təsnifatı əsasında yerli  büdcə tərtib və icra edilərkən; 

            3.3. Mərkəzin rəisi: 

           bütün dövlət orqanlarında, idarələrində, təşkilatlarında və yerli özünüidarə orqanlarında Mərkəzi təmsil 

edir; 

           Mərkəzin şöbələrinin əsasnamələrini təsdiq edir; 

           Mərkəzin işçiləri arasında vəzifə bölgüsü aparır və onlara tapşırıqlar verir: 

           metodiki sənədlərin hazırlanmasını və mövcud qaydada nəşr etdirilməsini təşkil edir; 

           Mərkəzin iş planını, onun yerinə yetirilməsinə dair hesabatı  hazırlayır və Ədliyyə nazirinə təqdim edir; 

           öz səlahiyyəti çərçivəsində Mərkəzin maliyyə fəaliyyəti məsələlərini həll edir; 

           Mərkəzin bütün işçilərinin hökmən icra etməli olduğu əmr və sərəncamlar verir; 

qanunvericiliyə uyğun olaraq, Mərkəzin işçilərinin mükafatlandırılmasını təşkil edir, onların barəsində 

tənbeh tədbirlərini tətbiq edir; 
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Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olan digər hüquq və vəzifələri həyata keçirir. 

3.4. Mərkəzin işçilərinin say tərkibi Azərbaycan Respublikasının  Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən 

edilir. Mərkəzin strukturu və ştat cədvəli Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri tərəfindən təsdiq edilir. 

3.5. Mərkəzin işçilərinin hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzin 

Əsasnaməsi, daxili intizam qaydaları, struktur bölmələrin əsasnamələri, vəzifə təlimatları, əmək müqavilələri ilə 

müəyyən olunur. 

3.6. Mərkəzin işçilərinin sosial təminatı məsələləri qüvvədə olan qanunvericilik əsasında həll olunur. 
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"Bələdiyyə  üzvünün statusu  haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

"Bələdiyyə üzvünün statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsində müəyyən 

edilmiş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini rayon (şəhər, şəhərdə rayon) icra hakimiyyəti 

orqanları həyata keçirirlər. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    

Heydər ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2000-ci il 
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«Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü 

haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi barədə 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

«Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

   - qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının «Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında» Azərbaycan 

Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

   - Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

«Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında« Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına 

görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

   - həmin Qanunun 5.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş ərazi vahidlərinin, habelə ayrı-ayrı milli təhlükəsizlik 

və ya müdafiə təyinatlı ərazilərin qapalı elan edilməsi və xüsusi rejimli dövlət idarəetmənin tətbiq edilməsi 

qaydası barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

   - öz səlahiyyətləri daxilində «Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

   - «Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında» Azərbaycan  Respublikası Qanununun 5.6-cı, 7.2-ci, 

7.4-cü, 7,5-ci, 8.2-ci, 8.4-ci, 9.2-ci, 9.6-cı, 10.2-ci, 12.1-ci və 12.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 

        - həmin Qanunun  6-cı, 7.4.1-ci, 7.5.1-ci, 7.5.4-cü, 8.4.1-ci, 9.6.1-ci və 9.8-ci maddələrində nəzərdə 

tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanları»nın səlahiyyətlərini rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları 

həyata keçirirlər; 

   - həmin Qanunun 7.4.2-ci, 7.5.2-ci, 8.4.2-ci və 9.6.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidi və ya inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi»nin 

səlahiyyətlərini, habelə 12.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş «icra hakimiyyəti orqanlarının müvafiq 

nümayəndəlikləri»nin səlahiyyətlərini rayon, şəhər, şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının 

nümayəndəlikləri həyata keçirirlər; 

   - həmin Qanunun 7.4.5-ci, 7.6-cı, 8.4.5-ci, 11.2-ci, 12.3.2-ci və 13.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş 

«müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının  Dövlət Geodeziya və 

Xəritəçəkmə Komitəsi həyata keçirir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2000-ci il  
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“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 15-ci maddəsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

    

«Reklam haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə dəyişikliklər edilməsi   

haqqında" Azərbaycan Respublikası  Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq 

edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

   -   qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının «Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

   -   Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

   -  «Reklam haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinin 4-cü bəndinin birinci abzasında 

nəzərdə tutulmuş küçə reklamlarının yerləşdirilməsi, yayımı və reklam tarifi zonaları üzrə ödənilən haqqın 

minimum miqdarının hesablanması qaydalarını müəyyən etsin; 

   -  həmin Qanunun 15-ci maddəsinin 4-cü bəndinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanına dair təkliflərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

   -  öz səlahiyyətləri daxilində «Reklam haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər 

məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki, «Reklam haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinin 4-cü 

bəndinin birinci abzasında nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir. 

 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 8 may 2001-ci il 
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“Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası  

və müddətləri haqqında Əsasnamə“nin  təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü 

maddəsinin beşinci hissəsinə uyğun olaraq qərara alıram: 

1. Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası və müddətləri haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, həmin Əsasnamənin 5-ci bəndində 

nəzərdə tutulmuş bələdiyyə mülkiyyətinə verilə bilən dövlət əmlakının siyahısını iki ay müddətində müəyyən 

etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. 

3. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Heydər ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 11 iyun 2001-ci il  

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 11 iyun tarixli, 498 nömrəli Fərmanı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

 

            Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası  

və   müddətləri haqqında 
 

ƏSASNAMƏ 

 

I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

1. Bu Əsasnamə "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

2. Əsasnamə dövlət mülkiyyətində olan və bələdiyyənin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri 

mənzil-kommunal, sosial və mədəniyyət obyektlərinin, əhalinin ümumi istifadəsində olan obyektlərin və digər 

dövlət əmlakının bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilməsi qaydasını müəyyən edir. 

Qanunvericiliklə özəlləşdirilməsi qadağan edilən və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və 

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin qərarı ilə özəlləşdirilən dövlət əmlakı (o cümlədən həmin 

əmlakın yerləşdiyi torpaq sahələri, özəlləşdirilənə qədər dövlət mülkiyyətində qalan dövlət əmlakı və fiziki və 

ya qeyri-dövlət hüquqi şəxslərinin vəsaiti hesabına inşa edilmiş obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələri) istisna 

olmaqla, bələdiyyələrin ərazilərində yerləşən digər dövlət əmlakı onların mülkiyyətinə verilir. 

3. Dövlət əmlakının bələdiyyə mülkiyyətinə verilməsi Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən əvəzsiz olaraq həyata keçirilir. 

4. Bələdiyyənin mülkiyyətinə verilən əmlakın yerləşdiyi torpaq sahələrinin bələdiyyə mülkiyyətinə 

verilməsi "Torpaq islahatı haqqında", "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" və Azərbaycan 

Respublikasının digər qanunlarına, normativ hüquqi aktlarına və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 
II. DÖVLƏT ƏMLAKININ BƏLƏDİYYƏ MÜLKİYYƏTİNƏ VERİLMƏSİ 

 

5. Bələdiyyə mülkiyyətinə verilə bilən müəssisə və obyektlərin, binaların, tikililərin, qeyri-yaşayış 

sahələrinin, qurğuların və avadanlıqların, habelə ümumi istifadə obyektlərinin siyahısı və bələdiyyələrə 

verilməsi müddətləri hər bir bələdiyyə ərazisi üzrə Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 
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bələdiyyələr və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmış təqdimatı əsasında Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. 

           6.  Bələdiyyənin mülkiyyətinə ilk növbədə onların fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün zəruri olan inzibati 

binalar, otaqlar və avadanlıqlar verilir. 

           7. Bələdiyyə mülkiyyətinə dövlət əmlakı bələdiyyələr tərəfindən bu əmlakdan istifadə etmək imkanı 

yarandıqda, onların müraciəti əsasında verilir. 

           8. Bələdiyyə mülkiyyətinə daşınmaz dövlət əmlakının verilməsi Azərbaycan Respublikasında dövlət 

əmlakının registrində müvafiq qeydiyyatlar aparılmaqla və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və 

Dövlət Statistika Komitəsinə məlumat verməklə həyata keçirilir. 

 
     III. BƏLƏDİYYƏLƏRİN MÜLKİYYƏT  HÜQUQUNUN RƏSMİLƏŞDİRİLMƏSİ  QAYDASI 

 

          9. Bələdiyyələr onların mülkiyyətinə verilən dövlət əmlakı üzərində mülkiyyət hüququnu aşağıdakı 

qaydada əldə edirlər: 

           Bələdiyyə mülkiyyətinə verilən əmlakın siyahısı (o cümlədən inzibati binalar, otaqlar və avadanlıqlar) 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edildikdən sonra bələdiyyə qurumları 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edirlər; ərizəyə bələdiyyə qurumunun 

statusunu təsdiq edən sənədlər əlavə olunmalıdır. 

          Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi daxil olmuş müraciətlərin əsaslığını yoxlayır. 

           Müraciətdə göstərilən dövlət əmlakının, o cümlədən ümumi istifadə obyektlərinin bələdiyyə 

mülkiyyətinə verilməsi nəzərdə tutulmuşdursa, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi  İnkişaf  Nazirliyi 

tərəfindən 10 gün ərzində müvafiq akt tərtib edilir. 

            Daşınmaz dövlət əmlakının bələdiyyə mülkiyyətinə keçməsi mülkiyyət şəhadətnaməsinin verilməsi yolu 

ilə rəsmiləşdirilir. Mülkiyyət şəhadətnaməsi dövlətin adından Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi tərəfindən verilir. Şəhadətnamənin verilməsi üçün dövlət rüsumu tutulmur. 

         Bələdiyyələrin ümumi istifadə obyektlərinə mülkiyyət hüququ həmin obyektlərin Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən təhvil-təslim aktı əsasında qəbul edildiyi andan yaranır. 
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"Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

           "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

            1.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

             qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

            Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

           "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə 

məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

           "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.4-cü və 13.3-cü 

maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini həyata keçirən icra 

hakimiyyəti orqanlarına dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

             öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

           2. Müəyyən edilsin ki: 

           "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.1-ci maddəsində 

nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

həyata keçirir; 

           həmin Qanunun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 

           həmin Qanunun 12.1-ci və 12.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanları”nın səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər; 

           həmin Qanunun 15-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları”nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir. 

          3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bələdiyyə torpaqlarında yerləşən dövlət mülkiyyətində 

olan yerli əhəmiyyətli su təsərrüfatı obyektlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyə 

mülkiyyətinə verilməsini təmin etsin. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   

  Heydər ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 9 avqust 2001-ci il 

№ 547 

 

 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 23 

 

"Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

           "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

            1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

            qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

            Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

            "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına 

görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

           "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.0.8-ci, 14.4-cü 

və 23.3.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini həyata 

keçirən icra hakimiyyəti orqanlarına dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

           öz səlahiyyətləri daxilində "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

           2. Müəyyən edilsin ki: 

           "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.6-cı 

maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 

            həmin Qanunun 5.2-ci maddəsində "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları" dedikdə, yerli icra hakimiyyəti 

orqanları  nəzərdə tutulur; 

            həmin Qanunun 6.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin yerli qurumları (kənd 

təsərrüfatı və qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün verilən torpaq sahələrinə dair) və rayon, şəhər icra 

hakimiyyəti orqanlarının memarlıq xidmətləri (qeyri-kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün verilən torpaq sahələrinə 

dair) həyata keçirirlər. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   

Heydər ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 9 avqust 2001-ci il 
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Bələdiyyə sifarişlərinin verilməsi qaydalarının  

təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

          "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli, 162 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar 

qərara alıram: 

            1. Bələdiyyə sifarişlərinin verilməsi qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur) 

            2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Heydər ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 4 iyul 2001-ci il 

N - 529 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 4 iyul tarixli, 529 nömrəli Fərmanı ilə 

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR 

 

 

Bələdiyyə sifarişlərinin verilməsi 

 

QAYDALARI 

    

             Bələdiyyə sifarişlərinin verilməsi qaydaları "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli, 152 

nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar, "Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında" və "Yerli rəy sorğusu 

haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunlarının tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

            Bu qaydalar bələdiyyənin öz maddi və maliyyə vəsaitlərindən istifadə etməklə bələdiyyə ərazisinin 

abadlaşdırılması, əhaliyə kommunal xidmətlər göstərilməsi, sosial infrastruktur obyektlərinin tikintisi və təmiri, 

müvafiq ərazi əhalisinin məişət və sosial-mədəni tələbatını ödəmək üçün zəruri məhsulların istehsal, xidmətlərin 

göstərilməsi və digər işlərin görülməsi üçün sifarişçi kimi çıxış etmək səlahiyyətlərini, sifariş verilməsinin 

şərtlərini müəyyən edir. 

             Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası ərazisində olan bütün bələdiyyələrə və onların birliklərinə şamil 

edilir. 

             1. Bələdiyyə sifarişləri bələdiyyələrin müvafiq sosial inkişaf, iqtisadi inkişaf və digər proqramlarının 

icrası ilə əlaqədar verilir. 

            2. Bələdiyyə sifarişləri bələdiyyənin ərazisində yaşayan və seçki hüququ olan bütün vətəndaşların rəy 

sorğusu əsasında da formalaşdırıla bilər. 

            3. Bələdiyyə sifarişlərinə çıxarılan məsələlər (işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, mal, material 

alınması və sair) müvafiq maliyyə təminatına malik olmaqla yerli büdcənin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir. 

            4. Bələdiyyə sifarişlərinin yerinə yetirilməsi üçün icraçılar Azərbaycan Respublikasının mövcud 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsabiqə (tender) və ya birbaşa müqavilə əsasında seçilir. 

            5. İcraçıların hansı formada seçilməsi tərəflərin maraqları gözlənilməklə müvafiq əsaslandırmaya uyğun 

olaraq təmin edilir. Müsabiqə zamanı eyni təkliflər vermiş icraçılar arasında bələdiyyə mülkiyyətində olan 

icraçılara üstünlük verilir. 

            6. Bələdiyyə sifarişləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada bu 

işlərin görülməsi üçün müqavilə bağlanması yolu ilə fiziki və ya hüquqi şəxslərə verilir. 
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            7. Bələdiyyə sifarişlərinin yerləşdirilməsinə və icrasına nəzarət bələdiyyələr tərəfindən yerinə yetirilir. 

            8. Bələdiyyə sifarişlərinin maliyyələşdirilməməsinə və digər müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə 

görə bələdiyyələr qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

           9. Bələdiyyə sifarişlərinin maliyyələşdirilməsi qaydaları və yerinə yetirilməsi müddətləri, habelə işlərin 

qəbulu və digər şərtlər, o cümlədən məsuliyyətlər tərəflər arasında bağlanmış müqavilə ilə tənzimlənir. 

          10. Bələdiyyə sifarişlərinin verilməsi haqqında məlumatlar yerli kütləvi informasiya vasitələri ilə elan 

edilir. 
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"Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

            "Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunu tətbiq etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

             1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti altı ay müddətində: qüvvədə olan qanunvericilik 

aktlarının "Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

            həmin Qanunun 7.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş Əsasnamənin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

            öz səlahiyyətləri daxilində həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

           2. Müəyyən edilsin ki: 

           "Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.3-cü 

maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 

            yerli büdcələrə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya və subvensiyaları 

proqnozlaşdırmaq üçün bələdiyyələr yerli vergilərin və ödənişlərin yığılması barədə hər üç ayda bir dəfə 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə məlumat verirlər; 

             bələdiyyələrə yerli vergilərin və ödənişlərin düzgün hesablanmasında, tam və vaxtında ödənilməsində, 

habelə vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət edilməsində metodik rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının 

Vergilər Nazirliyi həyata keçirir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti   

 Heydər ƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 4 aprel 2002-ci il 

 N-683 
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"Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və  

razılaşdırılması qaydaları haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

    

         "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında" 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunu tətbiq etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

            1.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

           qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması 

və razılaşdırılması qaydaları haqqında" Əsasnaməyə uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

            Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin 

Əsasnaməyə   uyğunlaşdırılmasını təmin  etsin və bu barə-də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

         öz səlahiyyətləri daxilində həmin Əsasnamədən irəli gələn  digər məsələləri  həll  etsin. 

         2. Müəyyən edilsin ki, 

         "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında" 

Əsasnamənin 7-ci və 24-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini 

rayon, şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının memarlıq xidmətləri həyata keçirirlər; 

            həmin Əsasnamənin 17-ci, 18-ci, 19-cu, 21-ci, 22-ci bəndlərində və 26-cı bəndinin ikinci cümləsində 

nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Torpaq və  Xəritəçəkmə Komitəsinin yerli qurumları həyata keçirirlər; 

            həmin Əsasnamənin  25-ci bəndində və 26-cı bəndinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 

Komitəsi həyata keçirir. 

 

Heydər  ƏLİYEV 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 

Bakı şəhəri, 6 may 2002-ci il  

N- 696 
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"Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

       

      "Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar olaraq onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

           1.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

           qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

            Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

           öz səlahiyyətləri daxilində həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

           2. Müəyyən edilsin ki, 

           "Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.1-ci 

maddəsində nəzərdə  tutulmuş  "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə  Nazirliyi həyata   keçirir; 

              həmin Qanunun 11-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir. 

 

 

Heydər   ƏLİYEV 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 

Bakı şəhəri, 27 sentyabr 2003-cü il 

 N-922 
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"Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin  

təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tətbiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

           "Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar olaraq onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə 

qərara alıram: 

           1.   Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

           normativ hüquqi aktların "Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

           Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin 

Qanunun tələblərinə uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

məlumat versin; 

            Bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

            2. Müəyyən edilsin ki, bu Qanunla təsdiq edilmiş "Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında 

Əsasnamə"nin II bölməsinin 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi həyata keçirir. 

           3.   Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. 

 

 

Heydər   ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il  

N-938  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 30 

 

"Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tətbiq edilməsi barədə əlavə tədbirlər haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

    

             "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

             1. Müəyyən edilsin ki: 

             "Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.4-cü maddəsində 

nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

yanında   Meliorasiya  və Su Təsərrüfatı Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının  Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə 

Komitəsi,    Azərbaycan    Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və  yerli  icra   hakimiyyəti   

orqanları öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər; 

            həmin Qanunun 133-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi öz səlahiyyətləri   daxilində   

həyata   keçirirlər. 

          2. Bu  Fərman  dərc  olunduğu  gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il 

 N-957 
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"Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları 

haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi 

ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli,  

534 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Torpağa  mülkiyyət  və istifadə hüququna dair  

sənədlərin hazırlanması, qeydiyyatı və verilməsi haqqında "Əsasnaməyə və "Torpaqların alqı-

satqısı" Qaydalarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

   

        "Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında" 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

           1.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli, 534 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş "Torpağa mülkiyyət və istifadə hüququna dair sənədlərin hazırlanması, qeydiyyatı və verilməsi 

haqqında" Əsasnamənin 6-cı bəndinin birinci abzasında "dövlət orqanı" sözlərindən sonra  "və ya bələdiyyə" 

sözləri və "əlavə edilmiş" sözlərindən sonra " 1:500, 1:2000, 1:5000" rəqəmləri əlavə edilsin. 

             2.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 10 yanvar tarixli, 534 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş "Torpaqların alqı-satqısı" Qaydalarına aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin: 

           1)  1-ci bəndin üçüncü abzasında ", o cümlədən kənd təsərrüfatına az yararlı və yararsız" sözləri 

çıxarılsın; 

           2)  8-ci bəndin ikinci abzasında "ehtiyat fondunun şəhər, qəsəbə və kənd yaşayış məntəqələrinin 

hüdudlarından kənarda yerləşən"  sözləri  çıxarılsın; 

           3)  8-ci bəndin səkkizinci abzasından sonra aşağıdakı məzmunda "e" və "ə" yarımbəndləri əlavə edilsin: 

             " e) torpaq sahəsində tikilməsi yaxud quraşdırılması nəzərdə tutulan obyektin eskizi; 

                 ə) daimi yaşayış yerini (fiziki şəxslər) və ya hüquqi ünvanını (hüquqi şəxslər)."; 

           4) 8-ci bəndin onuncu abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

                "Rayon, şəhər torpaq şöbəsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada satılması nəzərdə tutulan 

torpaq sahəsinin planını (cizgisini) təsdiq edərək, torpaq sahəsinin normativ qiyməti barədə sənəd ilə birlikdə 10 

gün müddətində bələdiyyəyə    göndərir"; 

            5)  8-ci bəndin on birinci-on dördüncü abzasları çıxarılsın; 

            6) 8-ci bəndin iyirminci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin: "Qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda 

bələdiyyə  torpaqlarının  satışı   torpaq  hərracları və ya müsabiqələri    vasitəsi   ilə  həyata   keçirilir"; 

           7)  8-ci bəndin iyirmi birinci abzasında "10" rəqəmi "5" rəqəmi ilə əvəz edilsin; 

           8) 9-cu bəndin ikinci abzasında "həlli" sözündən sonra   "müvafiq  qanuna  və"  sözləri əlavə edilsin. 

 
 

Heydər   ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il 

 N-940 
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Bələdiyyə mülkiyyətinə dövlət əmlakının verilməsi  

qaydalarının təkmilləşdirilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

       

           Yerli özünüidarəetmənin iqtisadi əsasını təşkil edən bələdiyyə əmlakının formalaşdırılması prosesini 

təkmilləşdirmək və sürətləndirmək məqsədi ilə qərara alıram: 

           I. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

           1. "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 15 yanvar tarixli, 253 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan    Respublikasının   qanunvericilik  toplusu 2000-ci il, N 1, maddə 32; N° 12, maddə 844; 2001-ci 

il, N° 10, maddə 640) 2-ci bəndinin ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

            "Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü 

maddəsinin üçüncü hissəsində   "müvafiq  icra   hakimiyyəti orqanının qərarı ilə özəlləşdirilən dövlət əmlakı" 

dedikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə özəlləşdirilən və ya müvafiq qərar qəbul edilənədək 

dövlət mülkiyyətində qalan müəssisə və obyektlər, həmin müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələri 

nəzərdə tutulur". 

               2.  "Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası və müddətləri haqqında Əsasnamənin təsdiq 

edilməsi barədə"  Azərbaycan   Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 11 iyun tarixli, 498 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş "Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası və müddətləri haqqında Əsasnamə"nin 

(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, N 6, maddə 396) 2-ci bəndinin ikinci abzası 

aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

           "Qanunvericiliklə özəlləşdirilməsi qadağan edilən  və Azərbaycan Respublikası   Prezidentinin qərarı ilə 

özəlləşdirilən və ya müvafiq qərar qəbul edilənədək dövlət mülkiyyətində qalan dövlət əmlakı və onun 

yerləşdiyi torpaq sahələri,  habelə  fiziki  və  ya  qeyri-dövlət hüquqi şəxslərinin vəsaiti hesabına inşa edilmiş 

obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələri istisna olmaqla, bələdiyyələrin ərazilərində yerləşən digər dövlət əmlakı 

onların mülkiyyətinə verilə bilər". 

             3. "Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi ilə 

əlaqədar Azərbaycan   Respublikası   Prezidentinin   bəzi fərmanlarının və sərəncamlarının qüvvədən düşmüş 

hesab edilməsi və bəzi fərmanlarına və sərəncamlarına dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2001-ci il 11 oktyabr tarixli, 587 nömrəli Fərmanının  (Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, N° 10, maddə 640) II bəndinin 36-cı yarımbəndi çıxarılsın. 

            II.   Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi bu Fərmandan   irəli  gələn  məsələləri  həll  etsinlər. 

           III.    Bu  Fərman  imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 
 

Heydər   ƏLİYEV 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il 

 N-967 
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"Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

          "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar onun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

             I.  Müəyyən edilsin ki: 

           "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.0.8-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 

             həmin Qanunun 14.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının  Səhiyyə Nazirliyi həyata keçirirlər; 

            həmin Qanunun 23.3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi həyata keçirir. 

            II.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İ997-ci il 10 yanvar tarixli, 534 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş Torpaqların  alqı-satqısı qaydaları"na  aşağıdakı dəyişikliklər və  əlavələr  edilsin: 

            1. 6-cı bənddə "və digər normativlər" sözləri "digər normativlər və Qanunla müəyyən edilmiş hədlər" 

sözləri ilə əvəz edilsin. 

            2. 7-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin: "Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq 

sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə 

alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bələdiyyələrin kənd təsərrüfatına azyararlı və yararsız 

torpaqları, onları öz vəsaitləri hesabına yararlı hala salaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən Azərbaycan 

Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə satıldıqda, bu torpaqlara torpaq qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 

qiymət güzəştləri tətbiq olunur". 

            3. 8-ci bənd üzrə: 

              a)  doqquzuncu abzasda "5" rəqəmi "10" rəqəmi ilə əvəz edilsin; 

              b) on doqquzuncu abzasdan sonra aşağıdakı məzmunda "d)" yarımbəndi  əlavə edilsin: 

            "d) bu torpaqların əvvəlki istifadəçilərinə və icarəçilərinə, habelə satışa çıxarılan sahələrlə həmsərhəd 

yerləşən  kənd   təsərrüfatı  məhsulları  istehsalçılarına"; 

            III.    Bu Fərman  imzalandığı  gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər  ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il 

 N-978 
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“Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin 

tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına 

dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il  

28 oktyabr tarixli 709-IIIQD nömrəli qanununun tətbiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tarixli 709-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya 

müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tarixli 

709-IIIQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki:  

2.1. “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinin altıncı 

hissəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi həyata keçirir;  

2.2. Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 274-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında 

Əsasnamə”nin 22-ci və 23-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin yerli qurumları həyata 

keçirirlər;  

2.3. həmin Qanunun 22-ci bəndində nəzərdə tutulmuş daşınmaz əmlakın kadastr xəritəsindən çıxarışı 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 6 sentyabr tarixli 576 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 10.29-cu 

bəndinə və “Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti haqqında Əsasnamənin 

təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 30 avqust tarixli 286 nömrəli 

Fərmanının 6-cı bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 

Xidməti Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin təqdim etdiyi kadastr 

məlumatları əsasında verir.  

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 972 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 577) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının 

keçirilməsi Qaydaları”na aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:  

3.1. adında, 2-ci bənddə, 3-cü bəndin birinci, ikinci və dördüncü abzaslarında və 18-ci bəndin birinci 

abzasında ismin müvafiq hallarında “icarə” sözü ismin müvafiq hallarında “mülkiyyət və ya icarə” sözləri ilə 

əvəz edilsin;  

3.2. 1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə, torpaq qanunvericiliyinə, “Bələdiyyə 

torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər qanunvericilik aktlarına 

müvafiq olaraq hazırlanmışdır və dövlət və ya bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət (icarə) hüquqlarının əldə 

edilməsi ilə bağlı torpaq hərracları və müsabiqələrinin keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.”; 

3.3. aşağıdakı məzmunda 3-1-ci bənd əlavə edilsin:  
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“3-1. “Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin üçüncü 

hissəsində göstərilən şəxslər bələdiyyə torpaqlarının mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi məqsədilə keçirilən 

torpaq hərracları və ya müsabiqələri zamanı bu Qaydalarda müəyyən edilmiş üstünlük hüququna malikdirlər.”;  

3.4. 4-cü bənddən “qeydiyyat haqqının miqdarını,” sözləri çıxarılsın;  

3.5. 5-ci bənd üzrə:  

3.5.1. birinci, ikinci və beşinci abzaslarda “icarə obyekti” sözlərindən əvvəl “alqı-satqı və” sözləri əlavə 

edilsin;  

3.5.2. üçüncü abzasda “planı (cizgisi)” sözləri “planı və ölçüsü” sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.6. 6-cı bəndin birinci abzasından “ərizəçilərin qeydiyyat haqqının köçürəcəyi ünvanı və müddəti 

müəyyən edir,” sözləri və üçüncü abzası çıxarılsın;  

3.7. 7-ci bənd üzrə:  

3.7.1. dördüncü abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“- hərrac addımını (ilkin qiyməti);”;  

3.7.2. yeddinci abzas çıxarılsın və səkkizinci-doqquzuncu abzaslar müvafiq olaraq yeddinci-səkkizinci 

abzaslar hesab edilsin;  

3.7.3. səkkizinci abzasda “icarə müqaviləsinin” sözləri “müvafiq müqavilənin” sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.8. 8-ci bənddən “icarə obyekti olan torpağın icarə haqqının aşağı həddinin 5 faizi həcmində qeydiyyat 

haqqının təşkilatçının hesabına vaxtında köçürülməsini təmin edən” sözləri çıxarılsın;  

3.9. 9-cu bəndin üçüncü abzası çıxarılsın və dördüncü-beşinci abzaslar müvafiq olaraq üçüncü-

dördüncü abzaslar hesab edilsin;  

3.10. 10-cu bəndin beşinci abzası çıxarılsın;  

3.11. 13-cü bənd üzrə:  

3.11.1. birinci abzasın dördüncü cümləsində “İcarə haqqı” sözləri “Alqı-satqı qiyməti və ya icarə haqqı” 

sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.11.2. ikinci abzasın:  

3.11.2.1. birinci cümləsində “icarəyə” sözündən əvvəl “mülkiyyətə və ya” sözləri, “icarə obyektinə” 

sözlərindən əvvəl “müvafiq olaraq alqı-satqı və ya” sözləri və “ən yüksək” sözlərindən sonra “alqı-satqı qiyməti 

və ya” sözləri əlavə edilsin;  

3.11.2.2. ikinci cümləsində “Təkliflər bərabər olduqda müsabiqə komissiyası iddiaçılara” sözləri 

“Təkliflər bərabər olduqda “Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin 

üçüncü hissəsində göstərilən şəxslərə üstünlük verilir. Bərabər təkliflər verən iddiaçıların üstünlük hüququ 

olmadıqda müsabiqə komissiyası iddiaçılara və ya ən azı ikisinin üstünlük hüququ olduqda onlara” sözləri ilə 

əvəz edilsin;  

3.12. 14-cü bənd üzrə:  

3.12.1. birinci abzasın birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Hərraca çıxarılan torpaq sahəsinə dair mülkiyyət və ya icarə hüquqlarına (bundan sonra - hərrac 

predmetinə) daha çox alqı-satqı qiyməti və ya icarə haqqı (bundan sonra - qiymət) verən fiziki və ya hüquqi 

şəxs hərracın qalibi hesab olunur.”;  

3.12.2. ikinci abzasda “icarə predmetinin” sözləri “hərrac predmetinin” sözləri ilə, “icarə haqqının aşağı 

həddi” sözləri “ilkin qiyməti” sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.12.3. üçüncü abzasda “icarə haqqını” sözləri “qiyməti” sözü ilə, “icarə obyektini” sözləri “hərrac 

predmetini” sözləri ilə əvəz edilsin və “icarəyə” sözü çıxarılsın;  

3.12.4. dördüncü-yeddinci abzaslar müvafiq olaraq beşinci-səkkizinci abzaslar hesab edilsin və 

aşağıdakı məzmunda dördüncü abzas əlavə edilsin:  

“- üstünlük hüququ olan hərrac iştirakçısı öz biletini qaldırmaqla belə hüququ olmayan digər hərrac 

iştirakçısı tərəfindən təklif edilən qiymətə bərabər qiymət təklif edə bilər. Üstünlük hüququ olan hərrac 

iştirakçılarının biletləri üstünlük hüququ olmayan hərrac iştirakçıların biletlərindən fərqlənməlidir;”;  

3.12.5. beşinci abzas üzrə:  

3.12.5.1. birinci cümlədə “icarə haqqını” sözləri “qiyməti” sözü ilə əvəz edilsin;  

3.12.5.2. üçüncü-dördüncü cümlələr müvafiq olaraq dördüncü-beşinci cümlələr hesab edilsin və 

aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:  

“Birinci bilet qaldırmış üstünlük hüququ olmayan hərrac iştirakçısından sonra üstünlük hüququ olan 

hərrac iştirakçılarından bilet qaldıran olduqda hərracçı onun biletinin nömrəsini deyir.”;  
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3.12.5.3. beşinci cümlədə “İcarə obyektini” sözləri “Hərrac predmetini” sözləri ilə, “elan etdiyi qiymətə 

icarəyə” sözləri “elan etdiyi qiymətə (üstünlük hüququ olan hərrac iştirakçılarından isə belə hüququ olmayan 

digər iştirakçı tərəfindən təklif edilən son qiymətə)” sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.12.6. yeddinci abzasda “torpaq sahəsinin icarəyə verilməsini, icarə haqqının məbləğini” sözləri 

“hərrac predmetini, qiymətini” sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.12.7. səkkizinci abzasda “icarə haqqı” sözləri “qiymət” sözü ilə əvəz edilsin;  

3.13. 15-ci bəndin dördüncü abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“- hərrac predmetinin qiyməti.”;  

3.14. 16-cı bəndin üçüncü abzasında “icarə haqqının aşağı həddi” sözləri “ilkin qiymət” sözləri ilə əvəz 

edilsin;  

3.15. 17-ci bənddə “icarə haqqının şərtlərini” sözləri “ilkin qiyməti” sözləri ilə əvəz edilsin;  

3.16. 18-ci bəndin ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Bu şəhadətnamə əsasında hərrac və ya müsabiqədə qalib gəlmiş hüquqi və ya fiziki şəxslə bələdiyyə 

torpaqlarına münasibətdə müvafiq bələdiyyə, dövlət torpaqlarına münasibətdə isə Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin yerli qurumu arasında 20 gündən gec olmayaraq mülki və torpaq 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq müqavilə bağlanır.”.  

4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 10 dekabr 2008-ci il. 
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“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və 

“Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının  

2009-cu il 17 mart tarixli 777- IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 777-IIIQD nömrəli Qanununun 

qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və 

ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. “Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 8-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş komissiyanın say tərkibi və fəaliyyət qaydası 

barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.4. öz səlahiyyətləri daxilində “Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi 

haqqında” və “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri 

həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki:  

2.1. “Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinin ikinci hissəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi nəzərdə tutulur;  

2.2. həmin Qanunun 8-1-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti, “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə isə Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə 

Dövlət Komitəsi və müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanı nəzərdə tutulur.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 14 aprel 2009-cu il. 
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Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya  

ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Son illər ölkədə aparılan ardıcıl islahatlar nəticəsində iqtisadi inkişaf həyatımızın bütün sahələrini əhatə 

etmiş, iqtisadi potensial güclənmiş, dövlət büdcəsi artmış, sosial sahənin və infrastrukturun inkişaf etdirilməsi 

istiqamətlərində büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən dövlət proqramlarının və onlara sərf olunan vəsaitin 

həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Ölkənin iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi artan maliyyə vəsaitlərinin 

səmərəli xərclənməsinə ciddi nəzarətin həyata keçirilməsini zəruri edir.  

Vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin ümumiləşdirilməsi göstərir ki, bəzi hallarda dövlət və bələdiyyə 

vəsaitləri, o cümlədən dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan dövlət proqramları 

çərçivəsində ayrılan vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənmir, dövlət və bələdiyyə əmlakının və maliyyə vəsaitlərinin 

idarə olunmasında nöqsanlar nəzərə çarpır, vəsaitlərin istifadə olunmasına, tənzimləyici və nəzarət 

funksiyalarının yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində korrupsiya halları müşahidə 

olunur. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar dövlət vəsaitlərinin nəzərdə tutulmuş istiqamətlərdə 

xərclənməsinin qarşısını almaqla dövlətə və cəmiyyətə böyük ziyan vurur, ölkəmizin daha sürətlə inkişafına 

mane olur, əhalinin rifahının artırılması sahəsində görülən tədbirlərin səmərəsini azaldır.  

Keçən dövr ərzində ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədilə qəbul edilmiş 

dövlət proqramlarına müvafiq olaraq kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, normativ-hüquqi baza 

təkmilləşdirilmiş, vəzifəli şəxslər tərəfindən qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə törədilən 

hüquqpozmaların qarşısının alınması məqsədilə dövlət nəzarət mexanizmləri inkişaf etdirilmiş, korrupsiya 

cinayətlərinə qarşı cinayət təqibinin səmərəliliyini artırmaq üçün bu sahədə ixtisaslaşmış qurum yaradılmışdır.  

Lakin görülən tədbirlərlə kifayətlənməyərək ümumbəşəri sosial bəla olan korrupsiyanın tam aradan 

qaldırılması üçün daha sərt və qətiyyətli addımların atılması tələb olunur. Bunun üçün dövlətin büdcə və digər 

maliyyə vəsaitlərinin, bələdiyyələrin vəsaitlərinin istifadə olunması, dövlət və bələdiyyə əmlakına sahiblik, 

istifadə və sərəncam verilməsi, habelə tamamilə dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin (paylarının) 

nəzarət zərfi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin (bundan sonra - dövlət müəssisəsi) 

idarə olunması sahələrində istifadə, tənzimləmə və nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan 

vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində şəffaflıq təmin edilməli, qanun pozuntuları ilə mübarizə gücləndirilməli, qeyd 

olunan sahələrdə hüquqpozmalar barədə müraciətlərdə göstərilən halların yoxlanılmasına diqqət artırılmalıdır.  

Bu məqsədlə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki:  

1.1. dövlətin büdcə və digər maliyyə vəsaitlərinin, həmçinin bələdiyyələrin vəsaitlərinin istifadə 

olunması, dövlət və bələdiyyə əmlakına sahiblik, istifadə və sərəncam verilməsi, dövlət müəssisələrinin idarə 

olunması sahələrində dövlət nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması və bu sahədə korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etsinlər;  

1.2. bu Fərmanın 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdə cinayət əlamətləri olan hüquqpozmalar 

aşkar etdikdə müvafiq sənədləri Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərsinlər;  

1.3. müvafiq prokurorun mütəxəssislərin cəlb edilməsi və ya yoxlama materiallarının tələb edilməsi 

barədə qərarının təxirəsalınmadan icra olunmasını təmin etsinlər, müvafiq sahələr üzrə təcrübəli və peşəkar 

mütəxəssislərin ayrılmasını təşkil etsinlər;  

1.4. dövlətə vurulan ziyanın mülki-hüquqi vasitələrlə aradan qaldırılması zərurəti müəyyən olunduqda 

məhkəmələrdə müvafiq iddiaların qaldırılmasını təmin etsinlər və ya bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası 

Mülki-Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna müraciət etsinlər;  

1.5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli 2292 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya”nın icra edilməsi 

vəziyyətinə dair Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edilən 

məlumatlarla birgə bu Fərmanın icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər barədə hesabat versinlər.  

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə tapşırılsın ki:  

2.1. öz səlahiyyətləri daxilində bu Fərmanın 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulan sahələrdə aparılan 

yoxlamaların və digər dövlət nəzarət tədbirlərin gücləndirilməsi və effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə 
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müvafiq yoxlama və nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini təmin 

etsinlər;  

2.2. bu Fərmanın 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulan sahələrdə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların 

aşkar olunması və qarşısının alınması məqsədilə konkret tədbirlər həyata keçirsinlər, görülmüş tədbirlərin 

nəticələri barədə 3 ay ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versinlər.  

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli 

şəxsləri tərəfindən bu Fərmanın 1.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdə qanunvericiliyin tələblərinə riayət 

edilməsinə nəzarəti artırsın, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati 

nəzarətin həyata keçirilməsi zamanı cinayət əlaməti olan korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar aşkar etdikdə 

müvafiq sənədləri dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərsin.  

4. Hüquq mühafizə orqanlarına tapşırılsın ki, “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin 

qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 sentyabr tarixli 790 nömrəli 

Fərmanının sahibkarlıq subyektlərinə müdaxilələrin qadağan edilməsinə dair tələbinə həmin orqanların 

əməkdaşları tərəfindən ciddi riayət olunmasını təmin etsinlər və bu sahədə pozuntulara yol vermiş əməkdaşlar 

barəsində məsuliyyət tədbirləri tətbiq etsinlər.  

5. Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına tövsiyə edilsin ki:  

5.1. Komissiyaya daxil olan korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar haqqında müraciətlərin mütəmadi 

olaraq ümumiləşdirilməsini həyata keçirsin;  

5.2. ümumiləşdirmənin nəticələrinə əsasən fəaliyyətinə dair daha çox şikayətlərin daxil olduğu dövlət və 

ya bələdiyyə orqanlarının, habelə dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinin yoxlanılmasının dövlət orqanlarına və ya 

auditor təşkilatlarına həvalə edilməsini və cinayət əlaməti olan hüquqpozmalar aşkar edildikdə yoxlama 

materiallarının Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilməsini təmin etsin;  

5.3. bu Fərmanın icrası ilə əlaqədar görülən tədbirlər haqqında dövlət orqanları tərəfindən təqdim 

olunmuş hesabatları təhlil etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ildə iki dəfə məlumat 

versin.  

6. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna tövsiyə edilsin ki:  

6.1. dövlətin büdcə və digər maliyyə vəsaitlərinin, həmçinin bələdiyyələrin vəsaitlərinin istifadə 

olunması, dövlət və bələdiyyə əmlakına sahiblik, istifadə və sərəncam verilməsi, dövlət müəssisələrinin idarə 

olunması sahələrində korrupsiya cinayətləri, mənimsəmə, israf etmə və şəxs tərəfindən xidməti vəzifəsinin 

icrası ilə əlaqədar törədilən digər cinayətlərə dair prokurorluq orqanlarına daxil olan müraciətlərə “Prokurorluq 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinə, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-

Prosessual Məcəlləsinə, “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa və digər qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq aşağıdakı qaydada baxılması 

məqsədəuyğun hesab edilsin:  

6.1.1. müraciət üzrə ilkin yoxlamanın aparılması və bunun üçün kifayət qədər əsas olduqda müvafiq 

sahədə mütəxəssislərin cəlb edilməsinə dair ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror 

tərəfindən qərarın qəbul edilməsi;  

6.1.2. dövlət və ya bələdiyyə orqanlarında, dövlət müəssisələrində müraciətdə göstərilən halların 

mövcud olub-olmamasının prokurorluq orqanları tərəfindən, zərurət olduqda mütəxəssislərin iştirakı ilə 

yoxlanılması;  

6.1.3. müraciətdə göstərilən halların yoxlanması ilə əlaqədar zərurət yarandıqda dövlət və ya bələdiyyə 

orqanlarında, dövlət müəssisələrində müəyyən edilmiş dövr ərzində aparılan yoxlamaların materiallarının 

müvafiq prokurorun qərarı əsasında həmin yoxlamaları həyata keçirən dövlət orqanlarından tələb edilməsi;  

6.1.4. araşdırılan faktların cinayət işinin başlanmasına kifayət qədər əsas verib-verməməsindən asılı 

olaraq müvafiq qərarın qəbul edilməsi;  

6.2. daxil olan şikayətlərin baxılmaq üçün qanuna zidd hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət 

edilən orqanlara və ya vəzifəli şəxslərə göndərilməməsinə ciddi nəzarət etsin;  

6.3. yoxlamalar zamanı fiziki və hüquqi şəxslərin qanuni hüquq və mənafelərini qorumaq məqsədilə 

prokurorluq orqanlarına daxil olan müraciətlərin araşdırılmasında qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsinə 

nəzarətin həyata keçirilməsini təmin etsin;  

6.4. dövlət nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə bu Fərmanın 1.1-ci bəndində nəzərdə 

tutulan sahələrdə yoxlamalar və digər nəzarət tədbirləri həyata keçirən dövlət orqanları ilə məlumat 

mübadiləsinin və qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər görsün;  

6.5. dövlət mənafeyinin müdafiəsi üçün məhkəmələrdə Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual 

Məcəlləsinə uyğun olaraq iddiaların qaldırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər görsün;  
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6.6. “Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 sentyabr tarixli 790 nömrəli Fərmanının sahibkarlıq subyektlərinə 

müdaxilələrin qadağan edilməsinə dair tələblərinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən icra olunmasına öz 

səlahiyyətləri daxilində nəzarət etsin;  

6.7. Bu Fərmanın 6.1-ci bəndinə müvafiq olaraq həyata keçirilən yoxlamaların vahid uçotunun 

aparılması məqsədilə müvafiq reyestrin yaradılmasını və reyestrə daxil olan məlumatların mütəmadi olaraq 

ümumiləşdirilməsini təmin etsin, reyestrə daxil olan məlumatların ümumiləşdirilməsinin və müraciətlərin 

araşdırılmasının nəticələri barədə ildə iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyasına məlumat versin.  

7. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına tövsiyə olunsun ki:  

7.1. dövlət əmlakının idarə edilməsinə, onun barəsində sərəncam verilməsinə, dövlət büdcəsinin icra 

olunmasına, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına, 

hüquqi şəxslərə və bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrıldıqda həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə 

edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi zamanı cinayət əlamətləri olan hüquqpozmalar aşkar etdikdə 

təxirəsalınmadan müvafiq materialların Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilməsini təmin 

etsin;  

7.2. müvafiq prokurorun müraciətinə əsasən təcrübəli və peşəkar mütəxəssislərin ayrılmasını təmin 

etsin.  

8. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində:  

8.1. dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasına və dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə 

istifadə olunmasına, dövlət əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunmasına dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və 

nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, bu sahələrdə şəffaflığın artırılması məqsədilə qanunvericilik 

aktlarına müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflərini, habelə qüvvədə olan qanunvericilik 

aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin;  

8.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

8.3. öz səlahiyyətləri daxilində bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına tapşırılsın ki, bir ay müddətində 

korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar normativ hüquqi aktların ekspertizasının aparılması qaydası haqqında 

müvafiq layihəni təqdim etsin.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 22 iyun 2009-cu il. 
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“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və 

“Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il  

17 mart tarixli 777-IIIQD nömrəli Qanununun icrasını təmin edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 777-IIIQD nömrəli Qanununun icrasını 

təmin etmək məqsədilə qərara alıram:  

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində “Bələdiyyələrin 

birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş komissiyanın say tərkibi və fəaliyyət qaydasını müəyyən etsin və bu barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 22 iyul 2009-cu il. 
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“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara 

şəhadətnamənin verilməsi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilən bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması qaydası 

barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.4. öz səlahiyyətləri daxilində “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin 

verilməsi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn 

digər məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki:  

2.1. “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamə”nin 6.1.1-ci bəndində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyi nəzərdə tutulur;  

2.2. həmin Əsasnamənin 6.1.2-ci bəndində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi nəzərdə tutulur;  

2.3. həmin Əsasnamənin 6.2-ci və 6.3-cü bəndlərində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi nəzərdə tutulur;  

2.4. həmin Əsasnamənin 6.2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir.  

3. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması 

məqsədilə bələdiyyə ərazilərində yerləşən və qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət mülkiyyətində olan 

torpaqlar (o cümlədən həmin torpaqların plan və sxemlərini) 6 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinə təqdim edilməsini təmin etsinlər.  

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinə tapşırılsın ki, mövcud 

bələdiyyələr barədə məlumatların Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilməsini (Bələdiyyələrin Dövlət 

reyestrinin formalaşdırılması) məqsədi ilə 2013-cü il yanvarın 1-dək mövcud bələdiyyələrin xəritələrinin 

hazırlanmasını və mərhələli şəkildə Bələdiyyələrin Dövlət reyestrini aparan orqana təqdim edilməsini təmin 

etsin və görülən işlər barədə hər rüb Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına məlumat versin.  

5. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin formalaşdırılması 

üçün öz səlahiyyətləri daxilində zəruri tədbirlər görsünlər.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 10 fevral 2010-cu il.  
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“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının  

təmin edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə 

qərara alıram:  

1. “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilən bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması Qaydası” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur).  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:  

2.1. üç ay müddətində mərzçəkmə qaydalarını və mərz nişanlarının formalarının nümunələrini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən etsin;  

2.2. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 15 gün müddətində bu Fərmanın 

1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Qaydanın 8.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sənədlərin nümunəvi formasını təsdiq 

etsin.  

4. “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndində 

“torpaqlar” sözündən sonra “barədə məlumatları” sözləri əlavə edilsin.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 24 may 2010-cu il.  

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2010-cu il 24 may tarixli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir  

 
BƏLƏDİYYƏLƏRİN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLƏN BƏLƏDİYYƏLƏRİN XƏRİTƏLƏRİNİN 

HAZIRLANMASI QAYDASI 

 

1. Ümumi müddəalar  

1.1. Bu Qayda “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi 

haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanının 1.3-cü 

bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə (bundan sonra – 

Dövlət reyestri) daxil edilən bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması qaydasını müəyyən edir.  

1.2. Dövlət reyestrinə daxil edilən bələdiyyələrin xəritələri (bundan sonra – bələdiyyələrin xəritələri) 

Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin, “Bələdiyyələrin statusu haqqında”, “Bələdiyyələrin əraziləri və 

torpaqları haqqında”, “Torpaq islahatı haqqında”, “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və 

yerquruluşu haqqında”, “Geodeziya və kartoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının, 

Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 29 dekabr tarixli 936-IIIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında Əsasnamə”nin, bu 

Qaydanın və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi (bundan sonra – DTXK) tərəfindən hazırlanır.  

2. Bələdiyyələrin xəritələri  

2.1. Bələdiyyələrin xəritələri Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 29 dekabr tarixli 936-IIIQ nömrəli 

Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi 

haqqında Əsasnamə”də və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər hallarda hazırlanır və ərazidə yerləşən 
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yaşayış məntəqələri, onların adı, poçt şöbəsi, dəmiryol və şose yolları, çaylar, magistral su kanalları və ya 

kollektorları, magistral neft və qaz kəmərləri, dəmiryol stansiyaları, dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə 

olan torpaqlar, habelə bələdiyyə ərazilərinin sərhədinin (hüdudunun) qonşuluqlarını müəyyənləşdirən döngə 

nöqtələri göstərilməklə, onların ərazisindən asılı olaraq sahəsi 4 kv.km-ə qədər olduqda - 1:5000, 4 kv.km-dən 

25 kv.km-ə qədər olduqda - 1:10000, 25 kv.km-dən 100 kv.km-ə qədər olduqda - 1:25000, 100 kv.km-dən artıq 

olduqda - 1:50000 miqyasda tərtib edilir.  

2.2. Bələdiyyələrin xəritələri hazırlanarkən aşağıdakılara istinad edilir:  

2.2.1. “Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;  

2.2.2. Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsündə dəyişikliklər edilməsi barədə qanunvericilik 

aktları;  

2.2.3. bələdiyyələrin yaradılması, birləşməsi və ləğv edilməsi, habelə onların daxil olduğu rayon, şəhər və 

əhatə etdiyi ərazi vahidləri üzrə dəyişikliklər edilməsi barədə qanunvericilik aktları;  

2.2.4. “Azərbaycan SSR rayonlarının dürüstləşdirilmiş sərhədlərinin qrafik təsvirinin təsdiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1960-cı il 24 mart tarixli 13 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş növbətçi xəritə;  

2.2.5. bələdiyyələrin əhatə etdiyi ərazi vahidlərinin və inzibati ərazi dairələrinin Azərbaycan 

Respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrinə daxil edilmiş xəritələri və məlumatları;  

2.2.6. bələdiyyələrin ərazisinə dair topoqrafik, torpaq kadastrı, yerquruluşu, meşə quruluşu (ortofotoplan, 

bələdiyyələrin hüdudlarına dair xəritələr və Dövlət aktları, torpaq islahatına dair kompleks yerquruluşu 

layihələri (sxemləri), torpaqların inventarlaşdırılmasına dair yerquruluşu planları və s.) plan və xəritələri;  

2.2.7. Dövlət torpaq kadastrının məlumatları;  

2.2.8. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədlər.  

3. Bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması mərhələləri  

3.1. Bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması aşağıdakı mərhələlər üzrə aparılır:  

3.1.1. bələdiyyə ərazilərinin sərhədlərinin (hüdudunun) koordinatlarının müəyyən edilməsi, dövlət, 

bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələrinin dürüstləşdirilməsi üçün çöl tədqiqat və mərzçəkmə 

işlərinin yerinə yetirilməsi;  

3.1.2. xəritələrin və digər sənədlərin hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi;  

3.1.3. bələdiyyə ərazilərinin sərhədinin (hüdudunun) qonşuluqlarını müəyyənləşdirən bütün döngə 

nöqtələri (sərhəd xətti boyunca əsas istinad döngə nöqtələri və onlar arasında müəyyənləşdirilmiş digər 

nöqtələr) arasındakı məsafələri və onların koordinatlarını əks etdirən yerquruluşu sənədlər qovluğunun (bundan 

sonra – yerquruluşu sənədlər qovluğu) hazırlanması;  

3.1.4. bələdiyyələrin torpaq sahələri kimi dövlət torpaq kadastrı məlumatlarının dürüstləşdirilməsi 

(dəqiqləşdirilməsi);  

3.1.5. bələdiyyələrin xəritələrinin təqdim edilməsi.  

4. Çöl tədqiqat və mərzçəkmə işlərinin yerinə yetirilməsi  

4.1. Bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının 

müvafiq struktur bölməsindən müəyyən edilmiş qaydada müraciət daxil olduğu gündən 5 (beş) gün müddətində 

DTXK tərəfindən bələdiyyə ərazilərinin sərhədlərinin koordinatlarının müəyyən edilməsi, çöl tədqiqat və 

mərzçəkmə işlərinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə bələdiyyə ərazilərinin sərhədlərinin yerində müəyyən 

edilməsinə başlanma vaxtı barədə həmin bələdiyyələrə və onların yerləşdiyi rayon və ya şəhər icra hakimiyyəti 

orqanına bildiriş göndərilir. Bildiriş işlərə başlamazdan azı 5 (beş) gün əvvəl göndərilir.  

4.2. Bələdiyyə ərazilərinin sərhədlərinin koordinatlarının müəyyən edilməsi, onların hüdudlarındakı 

torpaqların mülkiyyət formaları üzrə dürüstləşdirilməsi (dəqiqləşdirilməsi) ilə bağlı çöl tədqiqat və mərzçəkmə 

işlərinin yerinə yetirilməsi DTXK-nın müvafiq struktur bölməsinin mütəxəssisi tərəfindən DTXK-nın 

bələdiyyələrin yerləşdiyi rayon, şəhər şöbəsinin nümayəndəsinin, xəritəsi hazırlanmalı bələdiyyənin, onun 

həmsərhəd olduğu bələdiyyənin (bələdiyyələrin) nümayəndəsinin, xəritəsi hazırlanmalı bələdiyyənin və onun 

həmsərhəd olduğu bələdiyyənin (bələdiyyələrin) əhatə etdiyi ərazi vahidinin (ərazi vahidlərinin) daxil olduğu 

inzibati ərazi dairəsi üzrə müvafiq rayon, şəhər və ya şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının nümayəndələrinin 

iştirakı ilə həyata keçirilir. Xəritəsi hazırlanmalı bələdiyyənin əhatə etdiyi ərazi vahidi digər inzibati ərazi vahidi 

(rayon, şəhər) ilə həmsərhəd olduqda, həmsərhəd hissəyə aid koordinatların müəyyən edilməsi, çöl tədqiqat və 

mərzçəkmə işlərinin yerinə yetirilməsi, həmçinin DTXK-nın həmsərhəd rayon, şəhər şöbəsinin nümayəndəsinin, 

həmsərhəd inzibati ərazi dairəsi üzrə müvafiq rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyəti başçısının 

nümayəndəsinin, habelə həmsərhəd ərazi vahidində (şəhər, qəsəbə və ya kənd) təşkil olunmuş bələdiyyənin 

iştirakı ilə həyata keçirilir.  
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4.3. Bələdiyyə ərazilərinin sərhədlərinin (hüdudlarının) koordinatlarının müəyyən edilməsi, çöl tədqiqat 

və mərzçəkmə işləri yerinə yetirilərkən, bu Qaydanın 4.2-ci bəndində göstərilən şəxslərin iştirakı ilə sərhədin 

dövlət geodeziya-istinad məntəqələrindən və (və ya) dayaq mərz nişanlarından istifadə etməklə 1-ci döngə 

nöqtəsindən başlayaraq, xüsusi avadanlıq (geodeziya-ölçmə alətləri) vasitəsilə düzxətli sərhəd boyunca hər biri 

digərindən 500 metrdən çox olmamaqla döngə nöqtələri, onların koordinatları və arasındakı məsafələr müəyyən 

edilir.  

4.4. Bələdiyyələr arasındakı həmsərhəd hissələr üzrə müəyyən edilmiş döngə nöqtələrinin koordinatları 

və onlar arasındakı məsafələr mövcud dövlət torpaq kadastrı sənədlərindəki məlumatlarla dəqiqləşdirildikdən 

sonra bələdiyyə ərazilərinin sərhədinin (hüdudlarının) qonşuluqlarını müəyyənləşdirən bütün döngə nöqtələri 

(sərhəd xətti boyunca əsas istinad döngə nöqtələri və onlar arasında müəyyənləşdirilmiş digər nöqtələr) onların 

koordinatlarını və arasındakı məsafələri əks etdirən sərhədlərin döngə nöqtələrinin yerləşmə sxemi (abris), 

habelə sərhəd təsviri protokolu tərtib edilir. Həmin sənədlər yerləşmə sxemi (abris) istisna edilməklə, bu 

Qaydanın 4.2-ci bəndində göstərilən şəxslər tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir. Yerləşmə sxemi 

(abris) isə icraçı mütəxəssis və DTXK-nın rayon (şəhər) şöbəsinin nümayəndəsi tərəfindən tərtib edilir, 

imzalanır və möhürlə təsdiq olunur.  

4.5. Bələdiyyələr arasındakı qonşuluq üzrə sərhəd xətti mühəndis qurğularından və təbii sərhədlərdən 

(dəmiryol, şose və digər yollar, kanallar, kollektorlar, çaylar, meşə zolaqları və s.) ibarət olduqda və ya həmin 

elementlər sərhəd xəttini kəsdikdə, onların adları ərazi vahidinin sərhədlərinin döngə nöqtələrinin yerləşmə 

sxemində (abrisdə) və sərhəd təsviri protokolunda göstərilir.  

4.6. Çöl tədqiqat işləri başa çatdırılmış və koordinatları müəyyən edilmiş bələdiyyələrin sərhədlərinin 

əsas istinad döngə nöqtələrində mərz nişanları qoyulur (basdırılır) və bu barədə bu Qaydanın 4.2-ci bəndində 

göstərilən şəxslər tərəfindən imzalanan akt tərtib edilir və mərz nişanları mühafizə üçün müvafiq bələdiyyəyə 

(bələdiyyələrə) təhvil verilir.  

4.7. Ərazisi xüsusi təyinatla istifadə olunan (dövlət sərhəd zolağı, hərbi poliqonlar, hərbi hissələr, hərbi 

aerodromlar, elektrik stansiyaları və s.) bələdiyyələrin sərhədinin xarakterik döngə nöqtələrində daimi mərz 

nişanları qoyulmur (basdırılmır). Bu halda, həmin mərz nişanlarının əvəzinə Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada tanıdıcı (məlumatlandırıcı) və ya digər xəbərdaredici nişanlar 

qoyulur.  

4.8. Bələdiyyə ərazilərinin sərhədinin (hüdudunun) koordinatlarının müəyyən edilməsi, çöl tədqiqat və 

mərzçəkmə işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı sərhədlərdə aşkar olunmuş uyğunsuzluqlar (sərhədlərin müəyyən 

edilməsi üçün bu Qaydanın 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulan sənədlərdəki sərhədlərlə faktiki istifadə vəziyyəti 

arasında uyğunsuzluqlar) bu Qaydanın 4.2-ci bəndində göstərilən şəxslər tərəfindən imzalanan aktla 

rəsmiləşdirilir. Aktın surəti sərhədində uyğunsuzluqlar aşkar edilmiş bələdiyyələrə və həmin bələdiyyələrin 

yerləşdiyi rayon, şəhər və şəhər rayonu icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilir.  

4.9. Bu Qaydanın 4.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş uyğunsuzluqlarla bağlı mübahisələr Azərbaycan 

Respublikası Torpaq Məcəlləsinin 103-cü və 104-cü maddəsinə uyğun olaraq həll edilir.  

5. Xəritələrin və digər sənədlərin hazırlanması,  

razılaşdırılması və təsdiq edilməsi  

5.1. Sərhədlərinin döngə nöqtələrinin koordinatlarının müəyyən edilməsi, ərazisindəki torpaqların 

mülkiyyət formaları üzrə dürüstləşdirilməsi (dəqiqləşdirilməsi) ilə bağlı çöl tədqiqat və mərzçəkmə işləri başa 

çatdırılmış bələdiyyələrin bu Qaydanın 2.1-ci bəndinə uyğun olaraq ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələri, 

onların adı, poçt şöbəsi, dəmir yolu və şose yolları, çaylar, magistral su kanalları və kollektorları, magistral neft 

və qaz kəmərləri, dəmir yol stansiyaları, dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar, habelə 

bələdiyyə ərazilərinin sərhədinin (hüdudlarının) qonşuluqlarını müəyyənləşdirən əsas döngə nöqtələri 

göstərilməklə, onların ərazisindən asılı olaraq sahəsi 4 kv.km-ə qədər olduqda - 1:5000, 4 kv.km-dən 25 kv.km-

ə qədər olduqda - 1:10000, 25 kv.km-dən 100 kv.km-ə qədər olduqda - 1:25000, 100 kv.km-dən artıq olduqda - 

1:50000 miqyasda xəritəsi tərtib edilir.  

5.2. Bələdiyyələrin xəritəsində bu Qaydanın 5.1-ci bəndində göstərilənlərlə yanaşı aşağıdakılar öz əksini 

tapmalıdır:  

5.2.1. bələdiyyənin, onun daxil olduğu rayon, şəhər, şəhər rayonunun adı;  

5.2.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin bələdiyyələrin sərhədini təşkil etdiyi hissəsi;  

5.2.3. bələdiyyənin əhatə etdiyi ərazi vahidlərinin və orada yerləşən yaşayış məntəqələrinin adları;  

5.2.4. bələdiyyə ərazisinin ayrıca hissələri və onların sərhədləri;  

5.2.5. bələdiyyə ərazisinin (hüdudlarının) sərhəddaxili ümumi sahəsi (kv.km-lə, ayrıca hissələr də daxil 

olmaqla);  
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5.2.6. bələdiyyənin ərazisində yerləşən dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqların ayrı-

ayrılıqda, habelə ümumi sahəsi (kv.km-lə);  

5.2.7. bələdiyyənin ərazisinə daxil olan yaşayış məntəqələri (şəhər, qəsəbə, kənd) və onların ayrı-ayrılıqda 

sahələri (kv.km-lə) və hüdudları;  

5.2.8. qonşuluqları bildirən hərfi işarələr;  

5.2.9. sərhədlərin döngə nöqtələri və onların nömrələri;  

5.2.10. qonşu torpaq istifadəçiləri;  

5.2.11. şərti işarələr;  

5.2.12. xəritənin tərtib olunma tarixi.  

5.3. Elektron daşıyıcıda tərtib edilmiş xəritədə bu Qaydanın 5.1-ci və 5.2-ci bəndlərində göstərilənlərlə 

yanaşı aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:  

5.3.1. bütün döngə nöqtələrinin siyahısı, onların koordinatları və onlar arasındakı məsafələr;  

5.3.2. koordinat toru (1 km-lik);  

5.3.3. koordinatların görünüşü: düzbucaqlı;  

5.3.4. koordinat sistemi: WGS84;  

5.3.5. xəritə proyeksiyası: UTM.  

5.4. Bələdiyyələr arasındakı qonşuluq üzrə sərhəd xətti mühəndis qurğularından və təbii sərhədlərdən 

(dəmiryol, şose və digər yollar, kanallar, kollektorlar, çaylar, meşə zolaqları və s.) ibarət olduqda, eləcə də 

həmin elementlər sərhəd xəttini kəsdikdə, onların adları tərtib olunmuş xəritədə göstərilir.  

5.5. Bələdiyyələrin kağız üzərində tərtib edilmiş xəritəsi onun yerləşdiyi müvafiq rayon, şəhər, şəhər 

rayonu icra hakimiyyətinin başçısı, DTXK-nın rayon (şəhər) şöbəsinin nümayəndəsi, bələdiyyənin sədri, 

xəritəsi hazırlanan bələdiyyənin həmsərhəd olduğu digər bələdiyyənin sədri, habelə həmsərhəd olduğu digər 

bələdiyyənin yerləşdiyi ərazi üzrə - rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyətinin başçısı və DTXK-nın həmin 

rayon (şəhər) şöbəsinin nümayəndəsi ilə razılaşdırılır, onlar tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir.  

5.6. Bu Qaydaya uyğun olaraq hazırlanmış bələdiyyənin xəritəsi DTXK-nın sədri tərəfindən imzalanır və 

möhürlə təsdiq edilir.  

6. Yerquruluşu sənədlər qovluğunun hazırlanması  

6.1. Bu Qaydaya uyğun olaraq hazırlanmış xəritəyə bələdiyyə ərazilərinin sərhədinin (hüdudlarının) 

qonşuluqlarını müəyyənləşdirən bütün döngə nöqtələri (sərhəd xətti boyunca əsas istinad döngə nöqtələri və 

onlar arasında müəyyənləşdirilmiş digər nöqtələr) arasındakı məsafələri və onların koordinatlarını və 

bələdiyyənin hüdudlarındakı torpaqların mülkiyyət növləri üzrə dürüstləşdirilməsinin nəticələrini əks etdirən 

yerquruluşu sənədlər qovluğu əlavə edilir.  

6.2. Yerquruluşu sənədlər qovluğu bələdiyyə ərazilərinin sərhədlərinin koordinatlarının müəyyən 

edilməsi, torpaqların mülkiyyət formaları üzrə dürüstləşdirilməsi ilə bağlı çöl tədqiqat və mərzçəkmə işlərinə 

aid olaraq 4 (dörd) nüsxədə hazırlanır və bu qovluğa aşağıdakı digər sənədlər daxil edilir:  

6.2.1. qovluqda olan sənədlərin siyahısı;  

6.2.2. dövlət geodeziya-istinad məntəqələrinin və dayaq mərz nişanlarının adları və koordinatları;  

6.2.3. bu Qaydanın 4.4-cü bəndində nəzərdə tutulan bələdiyyənin sərhədlərinin döngə nöqtələrinin 

yerləşmə sxemi (abris), sərhəd təsviri protokolu;  

6.2.4. bu Qaydanın 4.6-cı bəndində nəzərdə tutulan mərz nişanlarının qoyulması (basdırılması) barədə 

akt;  

6.2.5. bu Qaydanın 4.8-ci bəndində nəzərdə tutulan uyğunsuzluq aktları.  

6.2.6. bələdiyyələrin hüdudlarındakı torpaqların mülkiyyət növləri üzrə dürüstləşdirilməsinə dair sənədlər.  

7. Bələdiyyələrin torpaq sahəsi kimi dövlət torpaq kadastrı  

məlumatlarının dürüstləşdirilməsi (dəqiqləşdirilməsi)  

7.1. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 29 dekabr tarixli 936-IIIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında Əsasnamə”nin 

3.4.5-ci bəndinə əsasən bələdiyyələrin hüdudlarındakı torpaqların torpaq sahəsi kimi dövlət torpaq kadastrı 

məlumatlarının dürüstləşdirilməsi (dəqiqləşdirilməsi) DTXK tərəfindən aparılır.  

7.2. Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilmiş bələdiyyələrin xəritələrində onların ərazisi (o 

cümlədən, sərhədləri, döngə nöqtələri və onların koordinatları) barədə məlumatlar dövlət torpaq kadastrının 

aparılması üçün əsas götürülür.  

8. Yekun müddəalar  

8.1. Mövcud, eləcə də yeni yaradılmış, ayrılmış və ya birləşmiş, habelə ərazisində dəyişikliklər edilmiş 

bələdiyyələrin xəritəsi 4 (dörd) nüsxədə tərtib edilir.  
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8.2. Mövcud, eləcə də yeni yaradılmış, ayrılmış və ya birləşmiş, habelə ərazisində dəyişikliklər edilmiş 

bələdiyyələrin xəritəsinin (xəritənin əlavəsi olan yerquruluşu sənədlər qovluğu ilə birlikdə) 2 nüsxəsi 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilir.  

8.3. Bələdiyyələrin xəritələrinin 1 nüsxəsi (xəritəyə əlavə edilmiş yerquruluşu sənədlər qovluğu ilə 

birlikdə) xidməti istifadə üçün DTXK-nın Dövlət torpaq kadastrı fonduna, digər 1 nüsxəsi isə (xəritəyə əlavə 

edilmiş yerquruluşu sənədlər qovluğu ilə birlikdə) saxlanmaq üçün DTXK-nın müvafiq struktur bölməsinin 

arxivinə verilir.  

8.4. “Bələdiyyələrin dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək mövcud 

bələdiyyələrin elektron daşıyıcıda və kağız üzərində xəritəsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə 

DTXK tərəfindən hazırlanıb təsdiq edilərək, mərhələli şəkildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

təqdim edilir.  

8.5. Yeni yaradılmış, ayrılmış və ya birləşmiş, habelə ərazisində dəyişikliklər edilmiş bələdiyyələrin 

elektron daşıyıcıda və kağız üzərində tərtib olunmuş xəritəsi bu barədə müvafiq məktub daxil olduğu gündən 45 

gün ərzində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilir.  

8.6. Dövlət reyestrinə daxil edilmiş və qanunvericiliyə uyğun olaraq ərazisində dəyişikliklər edilmiş 

bələdiyyənin xəritəsi hazırlandıqda, bu Qaydanın 4.1-4.9-cu bəndlərində nəzərdə tutulmuş çöl tədqiqat və 

mərzçəkmə işləri bələdiyyənin sərhədlərinin yalnız dəyişikliklər edilmiş hissəsində aparılır.  

8.7. Bu Qaydaya uyğun olaraq, bələdiyyələrin xəritəsinin hazırlanması ilə bağlı işlərin yerinə yetirilməsi 

üçün müəyyən olunmuş qaydada xərclər smetası tərtib edilir.  

8.8. Bu Qaydanın 4.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş bildirişin, 4.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş 

sərhədlərin döngə nöqtələrinin yerləşmə sxemi (abris) və sərhəd təsviri protokolunun, 4.6-cı bəndində nəzərdə 

tutulmuş ərazi vahidləri və inzibati ərazi dairəsinin sərhədlərinin əsas istinad döngə nöqtələrində mərz 

nişanlarının qoyulması (basdırılması) barədə aktın, 4.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş uyğunsuzluqlar barədə 

aktın nümunəvi forması DTXK tərəfindən təsdiq edilir.  
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“Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri 

vasitəsilə açıqlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə əsasən qərara alıram:  

1. “Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə 

açıqlanması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 16 fevral 2011-ci il.  

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2011-ci il 16 fevral tarixli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir  

 

Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya 

sistemləri vasitəsilə açıqlanması 

Qaydası 

  

1. Ümumi müddəalar  

1.1. Bu Qayda “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-

2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın (Elektron Azərbaycan)” təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 11 avqust tarixli 1056 nömrəli Sərəncamının 3.1-ci bəndinə əsasən 

hazırlanmışdır və dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının (bundan sonra informasiya sahibləri) əldə olunması 

qanunla məhdudlaşdırılmayan aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə ümumi istifadə üçün 

açıqlanması qaydasını müəyyən edir.  

1.2. İnformasiya sahiblərinin aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə açıqlanması sorğu 

verilmədən həmin aktların internet informasiya ehtiyatlarında yerləşdirilməsidir (bundan sonra internet 

informasiya ehtiyatlarında açıqlanması).  

1.3. İnformasiya sahiblərinin aktları dedikdə, hüquqi aktlar (normativ hüquqi aktlar, normativ xarakterli 

aktlar və qeyri-normativ hüquqi aktlar), hüquqi aktların layihələri və məhkəmə aktları nəzərdə tutulur.  

1.4. Qanunvericiliklə başqa tələblər müəyyən edilmədikdə, məhkəmə aktlarının internet informasiya 

ehtiyatlarında açıqlanması bu Qaydaya uyğun olaraq həyata keçirilir.  

1.5. Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində açıqlanması 

müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir.  

 

2. İnformasiya sahiblərinin aktlarının açıqlandığı internet informasiya ehtiyatları  

2.1. İnformasiya sahiblərinin aktları onları qəbul etmiş informasiya sahibinin internet informasiya 

ehtiyatında açıqlanmalıdır.  

2.2. İnformasiya sahiblərinin aktları dərc edildiyi rəsmi dövri mətbu nəşrlərin internet informasiya 

ehtiyatlarında da açıqlanmalıdır.  

2.3. İnformasiya sahiblərinin aktlarının bu Qaydada nəzərdə tutulmuş internet informasiya ehtiyatlarında 

açıqlanması, onların digər internet informasiya ehtiyatlarında da açıqlanmasını məhdudlaşdırmır.  

 

3. İnformasiya sahiblərinin aktlarının internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanmasına dair 

tələblər  

3.1. Hüquqi aktlar qüvvəyə mindiyi gündən, hüquqi aktların layihələri razılaşdırılmaya göndərildiyi 

andan internet informasiya ehtiyatında açıqlanır.  
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3.2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin, kassasiya və apellyasiya instansiyası 

məhkəmələrinin bütün qərarları qəbul olunduğu gündən bir aydan gec olmayaraq açıqlanır. Bu qərarlarla 

birlikdə aşağı instansiya məhkəmələrinin ləğv edilmiş və ya dəyişdirilmiş qərarları da açıqlanmalıdır. Birinci 

instansiya məhkəmələrinin hökmləri qanuni qüvvəyə mindiyi gündən, digər qərarları isə qəbul olunduğu gündən 

on gün müddətində açıqlanır.  

3.3. Açıqlanmış aktın mətni aktın əsli olan nüsxəsindəki mətnlə uyğun olmalıdır.  

3.4. Aktların məzmunu tam həcmdə açıqlanır. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 34.4-cü maddəsində göstərilən əldə olunması məhdudlaşdırılan informasiyanı əks 

etdirən aktlar və ya aktların ayrı-ayrı müddəaları açıqlanmır. Məhkəmə aktlarında prosesdə iştirak edən şəxslər 

(hakim, prokuror və müdafiəçi istisna olmaqla) barədə fərdi məlumatlar (şəxsin kimliyini birbaşa və ya dolayısı 

ilə müəyyənləşdirməyə imkan verən istənilən məlumat) adsızlaşdırılır (onun subyektinin kimliyini 

müəyyənləşdirməyə imkan verməyən vəziyyətə salınır).  

3.5. Aktlar onların məcburi rekvizitləri göstərilməklə açıqlanır.  

3.6. İnformasiya sahiblərinin aktlarının internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanması aşağıdakı texniki 

tələblərə uyğun olmalıdır:  

3.6.1. internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanan aktlara çıxış sərbəst və ödənişsiz olmalıdır. 

Açıqlanmış aktlara müraciət edilməsi zamanı istifadəçinin qeydiyyatdan keçməsi, istifadəçi barədə fərdi və 

digər məlumatların daxil edilməsi tələb olunmur;  

3.6.2. internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanan akt ödənişsiz yüklənən internet axtarış proqram 

təminatları vasitəsilə oxuna bilən, həmçinin mətnin istənilən fraqmentinin köçürülməsinə və axtarışına imkan 

verən fayl formatında olmalıdır;  

3.6.3. aktın faylının mətni İSO 10646 (Unicode) beynəlxalq standartına uyğun olmalıdır.  

3.7. İnformasiya sahiblərinin aktlarının qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğun açıqlanması 

üçün məsuliyyəti, bu funksiyanın icrası rəsmi qaydada başqasına həvalə olunmayıbsa, informasiya sahibinin 

rəhbəri daşıyır.  

 

4. Yekun müddəa  

4.1. Bu Qaydaya əsasən dövlət orqanlarının aktlarının 2012-ci il yanvarın 1-dək, yerli özünüidarə 

orqanlarının aktlarının 2014-cü il yanvarın 1-dək internet informasiya ehtiyatlarında açıqlanmasının təşkili başa 

çatdırılmalıdır. 
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“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr tarixli 215-IVQD nömrəli 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 25 oktyabr tarixli 215-IVQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

aktlarının “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlasın və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzərdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-cı maddəsinin 1-ci 

hissəsinin beşinci bəndində nəzərdə tutulan bələdiyyələr üçün nümunəvi reqlament layihəsini hazırlasın və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.5. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

2.1. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-1-ci maddəsində 

nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Xarici 

İşlər Nazirliyi həyata keçirir; 

2.2. həmin Qanunun 16-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin beşinci bəndində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2011-ci il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 
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“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə”Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 sentyabr tarixli 1051-IVQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, 

“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 sentyabr tarixli 1051-IVQD nömrəli Qanununun 

qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay 

müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 9.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların 

dövlətin mülkiyyətinə və ya icarəsinə verilməsi ilə bağlı alğı-satqı və ya icarə müqavilələrinin bağlanmasını 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilən orqan həyata keçirir. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 20 oktyabr 2014-cü il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 
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“Bələdiyyə qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 13 fevral tarixli 1196-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Bələdiyyə 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2015-ci il 13 fevral tarixli 1196-IVQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Bələdiyyə qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. “Bələdiyyə qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-1-ci maddəsinin səkkizinci 

hissəsinə uyğun olaraq, müsabiqənin elan edilməsi, sənədlərin qəbulu, müsabiqənin keçirilməsi və nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla üç ay müddətində 

müəyyən etsin; 

1.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.5. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Bələdiyyə qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki, “Bələdiyyə qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-1-ci 

maddəsinin səkkizinci hissəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 10 aprel 2015-ci il. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 53 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 

və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli Fərmanının icrası ilə 

əlaqədarqərara alıram: 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 5, maddə 400, № 6, maddə 500; 2013, № 2, maddə 119) 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. 3-cü hissə ləğv edilsin. 

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilən bələdiyyələrin 

xəritələrinin hazırlanması Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 1.2-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi (bundan 

sonra — DTXK) tərəfindən” sözləri çıxarılsın, “iştirakı ilə” sözləri “tərəfindən” sözü ilə əvəz edilsin; 

2.2. 4.1-ci, 4.2-ci, 4.4-cü, 5.5-ci, 7.1-ci, 8.3-cü (birinci halda), 8.4-cü, 8.8-ci bəndlərdə ismin müvafiq 

hallarında “DTXK" abreviaturası ismin müvafiq hallarında “ƏMDK" abreviaturası ilə əvəz edilsin; 

2.3. 4.2-ci bənddən “ƏMDK-nın müvafiq ərazi bölməsinin nümayəndəsinin,” sözləri çıxarılsın; 

2.4. 5.5-ci bənddən “ƏMDK-nın müvafiq ərazi bölməsinin nümayəndəsi,” sözləri çıxarılsın; 

2.5. 8.3-cü bənddən “DTXK -nın və” sözləri çıxarılsın; 

2.6. 5.6-cı bənddə “DTXK-nın və ƏMDK-nın sədrləri” sözləri “ƏMDK-nın sədri" sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 15 fevral 2016-cı il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 54 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi 

haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 

nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 

və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli Fərmanının icrası ilə 

əlaqədarqərara alıram: 

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010 cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 2, maddə 79, № 5, maddə 400) aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

1. 2.3-cü bənddə “Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. 3-cü və 4-cü hissələr ləğv edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 15 fevral 2016-cı il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
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Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tarixli 709-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10 dekabr tarixli 34 

nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri 

və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli Fərmanının icrası ilə 

əlaqədarqərara alıram: 

“Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tarixli 709-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10 dekabr tarixli 34 nömrəli Fərmanında 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 12, maddə 1063; 2010, № 7, maddə 610; 2014, 

№ 11, maddə 1422) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. 2.1-ci və 2.2-ci bəndlər ləğv edilsin. 

2. 2.3-cü bənddən “, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin təqdim 

etdiyi kadastr məlumatları əsasında” sözləri çıxarılsın. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 15 fevral 2016-cı il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 
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Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 56 

“Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının 

(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə 

təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13.2-ci maddəsinə uyğun 

olaraq qərara alıram: 

1. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının 

(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 

vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası” təsdiq edilsin  

(əlavə olunur). 
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“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanında 

dəyişiklik edilməsi barədə  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 2, maddə 79, № 5, maddə 400; 2016, № 2, maddə 249) 2.4-

cü bəndinin sonundakı nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 2.5-ci bənd 

əlavə edilsin: 

“2.5. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi həmin Əsasnamənin 6.2-ci və 6.3-

cü bəndlərində nəzərdə tutulan bələdiyyələrin elektron daşıyıcıda və kağız üzərində xəritəsini və bələdiyyələrin 

hüdudları daxilində dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələrində baş vermiş dəyişikliklər 

barədə arayışı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatına göndərilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edir.”. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 

üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 11 yanvar 2018-ci il. 
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“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 5, maddə 400, № 6, maddə 500; 2013, № 2, maddə 119; 

2016, № 2, maddə 247) ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilən bələdiyyələrin 

xəritələrinin hazırlanması Qaydası”nın 8.2-ci və 8.4-cü bəndlərində “Milli Məclisinə” sözləri “Milli Məclisi 

Aparatına göndərilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 

üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 11 yanvar 2018-ci il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 59 

 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 960-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 960-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki, “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü 

maddəsinin ikinci hissəsinin 4-cü abzasında nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 18 yanvar 2018-ci il. 
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“Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 4 aprel tarixli 683 nömrəli Fərmanında 

dəyişiklik edilməsi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
  
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Yerli 

(bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1314-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə 

əlaqədar qərara alıram:  
“Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 4 aprel tarixli 683 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 4 (II kitab), maddə 181) 2-ci hissəsinin ikinci abzası ləğv 

edilsin. 
  

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  
Bakı şəhəri, 19 mart 2019-cu il. 
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“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 iyul tarixli 1642-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli 162 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 iyul tarixli 1642-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay 

müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Bələdiyyələrin statusu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat 

versin. 

3. "Bələdiyyələrin statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli 162 nömrəli Fərmanında 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. 3-cü hissə (birinci halda) üzrə: 

3.1.1. ikinci–beşinci abzaslar müvafiq olaraq 3.1-ci, 3.2-ci, 3.3-cü və 3.6-cı bəndlər hesab 

edilsin; 

3.1.2. 3.3-cü bəndə “3-cü bəndində” sözlərindən sonra “, 49-1-ci maddəsində” sözləri əlavə 

edilsin; 

3.1.3. aşağıdakı məzmunda 3.4-cü və 3.5-ci bəndlər əlavə edilsin: 

“3.4. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-1-ci 

maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həyata keçirir; 

3.5. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-1-ci maddəsinin 

ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (təcrübə mübadiləsi ediləcək müvafiq xarici dövlətlərlə, yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının assosiasiyaları və ixtisaslaşdırılmış təşkilatları ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla) həyata keçirir;”; 

3.2. 3-cü hissə (ikinci halda) dördüncü hissə hesab edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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Bakı şəhəri, 26 avqust 2019-cu il. 
“Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2009-cu il 22 iyun tarixli 103 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 27 iyun tarixli 1621-VQD nömrəli Qanununun 

icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

“Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu 

il 22 iyun tarixli 103 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 6, 

maddə 415; 2016, № 5, maddələr 859, 861; 2018, № 3, maddə 423, № 8, maddə 1701) 7.1-ci bəndi ləğv edilsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 16 mart 2020-ci il. 
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“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü 

maddəsinin 1 hissəsinin 7-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır: 

“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 8, maddə 520; 2004, № 5, maddə 314; 2005, № 2, maddə 62; 

2006, № 6, maddə 486, № 8, maddə 657, № 11, maddə 923; 2007, № 11, maddə 1082; 2008, № 5, maddə 348, 

№ 6, maddə 462, № 11, maddə 959, № 12, maddə 1048; 2011, № 12, maddə 1077; 2012, № 6, maddə 507; 

2014, № 10, maddə 1170; 2015, № 2, maddə 85, № 10, maddə 1091; 2018, № 1, maddə 29) 6.7-ci maddəsinin 

ikinci cümləsində “15 gündən” sözləri “5 iş günündən” sözləri ilə əvəz edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 iyun 2020-ci il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun 

olaraq qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 6, maddə 542; 2013, № 1, maddə 29, № 2, maddə 117, № 3, 

maddə 246, № 8, maddə 909, № 10, maddə 1155, № 12, maddə 1514; 2014, № 5, maddələr 477, 487, № 9, 

maddə 1027, № 12, maddə 1577; 2015, № 3, maddə 271, № 9, maddə 1005, № 11, maddə 1322, № 12, maddə 

1448; 2016, № 2 (II kitab), maddə 273, № 5, maddələr 859, 864, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1464, № 10, 

maddə 1647, № 11, maddə 1835; 2017, № 3, maddə 353, № 4, maddə 545, № 5, maddə 807, № 8, maddə 1521, 

№ 10, maddə 1797; 2018, № 2, maddələr 191, 215, № 3, maddə 427, № 4, maddə 659, № 7 (I kitab), maddə 

1462, № 10, maddə 2017, № 12 (I kitab), maddələr 2538, 2596; 2019, № 3, maddə 406, № 4, maddə 655, № 5, 

maddələr 820, 826, 848, 852, 857, № 6, maddə 1037, № 12, maddə 1936; 2020, № 1, maddə 7, № 8, maddə 

1039) ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 3.2.3-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı 

məzmunda 3.2.4-cü yarımbənd əlavə edilsin: 

“3.2.4. müvafiq ərazidə təşkil olunmuş bələdiyyələr cəlb edilməklə kənd yerləri üzrə qısamüddətli, 

ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarının hazırlanmasını təmin edir.”; 

1.2. 4.2.3-cü yarımbəndə “proqramlarının” sözündən sonra “, o cümlədən müvafiq ərazidə təşkil olunmuş 

bələdiyyələr cəlb edilməklə kənd yerləri üzrə qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarının” 

sözləri əlavə edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi ilə birlikdə kənd yerləri üzrə qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarına dair 

metodiki göstərişin üç ay müddətində hazırlanmasını və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göndərilməsini, 

habelə ehtiyac olduqda, bununla bağlı təşkilati dəstəyi təmin etsin. 

3. Müəyyən edilsin ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən kənd yerləri üzrə qısamüddətli, 

ortamüddətli və uzunmüddətli inkişaf planlarının hazırlanması və təsdiq olunması şəhər inzibati ərazi 

vahidlərinə münasibətdə 2021-ci ildən, digər inzibati ərazi vahidlərinə münasibətdə isə 2022-ci ildən etibarən 

həyata keçirilir. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 29 oktyabr 2020-ci il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 274-IIQ 

saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və 

razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2014-cü il 14 fevral tarixli 906-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Bələdiyyə 

torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 6 may tarixli 696 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər 

edilməsi barədə” 2014-cü il 6 mart tarixli 120 nömrəli, “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və 

institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 

nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin ləğv edilməsi 

haqqında” 2015-ci il 5 fevral tarixli 453 nömrəli və “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2015-ci il 24 fevral tarixli 1198-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2015-ci il 18 mart tarixli 487 

nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin funksiyalarının və 

strukturunun genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23 oktyabr tarixli 845 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və “Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 

28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2014-cü il 20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 2019-cu il 30 dekabr tarixli 

911 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və 

“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və “Azərbaycan 

Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 30 dekabr tarixli 911 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 

barədə” 2020-ci il 12 may tarixli 1017 nömrəli fərmanlarının icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 15 mart tarixli 274-IIQ saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında 

Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 14 fevral tarixli 906-IVQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi və “Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və 

razılaşdırılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 6 may tarixli 696 

nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 6 mart 

tarixli 120 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 3, maddə 241; 

2016, № 2 (II kitab), maddə 250) 4-cü hissəsi ləğv edilsin. 

2. “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 4, maddə 368; 2016, № 2 (II kitab), maddə 251, 

№ 8, maddə 1384; 2021, № 1, maddə 30) 3-cü hissəsindən “və Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi” sözləri çıxarılsın. 

3. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin ləğv edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 5 fevral tarixli 453 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 2, maddə 115) 2.1-ci bəndində “Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsinə” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 24 fevral tarixli 1198-IVQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 18 mart tarixli 487 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 3, maddə 267) 2-ci hissəsi ləğv edilsin. 
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İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 3 avqust 2022-ci il 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri 

vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 

aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr 

tarixli 709-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 10 dekabr tarixli 34 nömrəli, 

“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 777-IIIQD nömrəli Qanununun 

tətbiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 14 aprel tarixli 85 nömrəli, “Dövlət və bələdiyyə əmlakının və 

vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin 

gücləndirilməsi haqqında” 2009-cu il 22 iyun tarixli 103 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 

nömrəli, “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan kredit 

təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında” 2009-cu il 7 avqust tarixli 144 

nömrəli və “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında”, 

“Maliyyə-sənaye qrupları haqqında” və “Torpaq icarəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 5 noyabr tarixli 621-VIQD nömrəli 

Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. “Bələdiyyə torpaqlarının torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsilə verilməsinin tənzimlənməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 28 oktyabr tarixli 709-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10 dekabr tarixli 34 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 12, maddə 1063; 2010, № 7, maddə 610; 2014, 

№ 11, maddə 1422; 2016, № 2 (II kitab), maddə 257) 2.3-cü bəndində “Azərbaycan Respublikasının Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. “Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” və “Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 17 mart tarixli 777-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli 85 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 4, maddə 230; 2010, № 7, maddə 610) 2-ci 

hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 2.1-ci bənddə “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Əmlak 

Məsələləri Dövlət Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.2. 2.2-ci bənddə “Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti qismində Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. “Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu 

il 22 iyun tarixli 103 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 6, 

maddə 415; 2016, № 5, maddələr 859, 861; 2018, № 3, maddə 423, № 8, maddə 1701; 2020, № 3, maddə 234) 

2-ci hissəsinin birinci abzasından “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,” sözləri 

çıxarılsın. 

4. “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 6, maddə 428; 2014, № 2, maddə 124; 2015, № 

5, maddə 522; 2021, № 6 (I kitab), maddə 597) 10-cu və 11-ci hissələrində “Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsinə” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin. 
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5. “Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının 

idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 7 

avqust tarixli 144 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 8, maddə 

620; 2016, № 2 (II kitab), maddə 269; 2019, № 3, maddə 413, № 4, maddə 635; 2021, № 9, maddə 988) 1.2-ci 

bəndində “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyinə” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 215 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 2, maddə 79, № 5, maddə 400; 2016, № 2 (II kitab), maddə 

249; 2018, № 1, maddə 37) 2.3-cü və 2.5-ci bəndlərində “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri 

“İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 28 dekabr 2022-ci il 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Bələdiyyə hakimiyyəti. 

Sənədlər toplusu 

 

 69 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara 

şəhadətnamənin verilməsi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında” 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli, “Dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına əlavələr və 

dəyişikliklər edilməsi barədə” 2010-cu il 22 iyun tarixli 283 nömrəli, “Daşınmaz dövlət əmlakı 

obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 22 

iyun tarixli 284 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib 

edilməsi və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 27 iyul tarixli 308 nömrəli, 

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli 

Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli və “Torpaq sahəsinin 

planı və ölçüsü”nün təsvirinin təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 17 iyun tarixli 553 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 5, maddə 400, № 6, maddə 500; 2013, № 2, maddə 119; 

2016, № 2, maddə 247; 2018, № 1, maddə 38; 2022, № 8, maddə 871) ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyələrin Dövlət 

reyestrinə daxil edilən bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 1.2-ci bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin (bundan sonra – ƏMDK)” sözləri “İqtisadiyyat 

Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – ƏMDX)” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. 4.1-ci bəndin birinci cümləsində, 7.1-ci və 8.4-cü bəndlərdə ismin müvafiq hallarında “ƏMDK” 

akronimi “ƏMDX” akronimi ilə əvəz edilsin; 

1.3. 4.2-ci bəndin birinci cümləsində hər iki halda “ƏMDK-nın” sözü “ƏMDX-nin” sözü ilə, “rayon, 

şəhər şöbəsinin” sözləri “yerli bölməsinin” sözləri ilə və həmin bəndin ikinci cümləsində “ƏMDK-nın 

həmsərhəd rayon, şəhər şöbəsinin” sözləri “ƏMDX-nin həmsərhəd yerli bölməsinin” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4. 4.4-cü bəndin üçüncü cümləsində “ƏMDK-nın rayon (şəhər) şöbəsinin” sözləri “ƏMDX-nin yerli 

bölməsinin” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.5. 5.5-ci bənddə “ƏMDK-nın rayon (şəhər) şöbəsinin” sözləri “ƏMDX-nin yerli bölməsinin” sözləri ilə, 

“ƏMDK-nın həmin rayon (şəhər) şöbəsinin” sözləri “ƏMDX-nin həmin yerli bölməsinin” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

1.6. 5.6-cı bənddə “ƏMDK-nın sədri” sözləri “ƏMDX-nin rəisi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.7. 8.3-cü bənddə (hər iki halda) “ƏMDK-nın” sözü “ƏMDX-nin” sözü ilə əvəz edilsin; 

1.8. 8.8-ci bənddə “ƏMDK” akronimi “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə 

əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 283 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 498) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət əmlakının 

ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışı Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 1.4-cü bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 

Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – Dövlət Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.2. 3.3-cü bəndin beşinci abzasında, 3.8-ci, 4.1-ci bəndlərdə, 4.2-ci bəndin üçüncü – beşinci 

abzaslarında, 6.1-ci bəndin birinci abzasının ikinci cümləsində, 7.1-ci və 7.2-ci bəndlərdə ismin müvafiq 

hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Xidməti” sözləri ilə 

əvəz edilsin; 

2.3. 2.1-ci bəndin birinci abzasında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Dövlət Xidməti” sözləri 

ilə, ikinci abzasında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi mətbu orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində 

dərc olunmasını təşkil edir” sözləri “Dövlət Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirir” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

2.4. 3.2-ci bəndin birinci cümləsində “satıcının” sözü “Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin; 
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2.5. 5.1-ci bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion 

Mərkəzinə (onun zona bölmələrinə)” sözləri “Dövlət Xidmətinin tabeliyində Hərracların Təşkili Mərkəzinə” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.6. 6.2-ci bəndin birinci abzasının birinci cümləsində “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi 

mətbu orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində dərc olunur” sözləri “Dövlət Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilir” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.7. 6.3-cü bəndin birinci cümləsində “Hərracların Təşkili üzrə Auksion” sözləri “Dövlət Xidmətinin 

tabeliyində Hərracların Təşkili” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 284 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 499; 2014, № 11, maddə 1423; 2015, № 9, maddə 

1007; 2016, № 2 (II kitab), maddə 235; 2019, № 5, maddə 826; 2021, № 1, maddə 38) aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

3.1. 2-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

3.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə 

verilməsi Qaydaları” üzrə: 

3.2.1. 1.3-cü bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (bundan sonra – Komitə)” sözləri “İqtisadiyyat 

Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – Dövlət Xidməti)” sözləri ilə və 

“Komitənin rəsmi mətbuat orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində dərc etdirir” sözləri “Dövlət Xidmətinin rəsmi 

internet səhifəsində yerləşdirir” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.2. 1.4-cü bəndin birinci və ikinci abzaslarında, 1.5-ci bənddə (hər iki halda), 2.2-ci bəndin birinci 

abzasının birinci cümləsində, 2.9-cu bəndin birinci cümləsində, 2.10-cu bənddə, 3.1-ci bənddə (hər iki halda), 

3.2-ci bəndin ikinci abzasının ikinci cümləsində, 3.3.4-cü yarımbəndin birinci abzasının ikinci və ikinci 

abzasının birinci cümlələrində, 4.1-ci bəndin birinci abzasında ismin müvafiq hallarında “Komitə” sözü ismin 

müvafiq hallarında “Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.3. 2.1-ci bənd üzrə: 

1. birinci abzasın birinci cümləsində “Komitə” sözü “Dövlət Xidməti” sözləri ilə, ikinci cümləsində 

“Komitənin” sözü “Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə, “yerli (ərazi) şöbəsinin” sözləri “yerli bölməsinin” sözləri ilə 

və üçüncü cümləsində “Komitənin” sözü “Dövlət Xidmətinin” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2. ikinci abzasda “Komitə” sözü “Dövlət Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.4. 2.3-cü bəndin birinci abzasında birinci halda “Komitənin rəsmi mətbuat orqanı olan “Mülkiyyət” 

qəzetində dərc olunur və Komitənin internet saytında” sözləri “Dövlət Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.5. 2.6-cı bəndin ikinci abzasında “Komitə” sözü “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.6. 3.4-cü bəndin birinci cümləsində “Mülkiyyət” qəzetində dərc edilir və Komitənin rəsmi internet 

saytında” sözləri “Dövlət Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 27 iyul tarixli 308 

nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 7, maddə 627; 2013, № 4, 

maddə 373; 2016, № 2 (II kitab), maddə 251) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

4.1. 2-ci hissədə və 3.1-ci bənddə ismin müvafiq hallarında “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri 

ismin müvafiq hallarında “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət 

kadastrının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları” üzrə: 

4.2.1. 1.6-cı bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan 

Reyestri Xidməti” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.2.2. 1.8-ci bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.2.3. 1.10-cu bənddə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi” sözləri ilə 

əvəz edilsin; 

4.2.4. 9.2.2-ci yarımbənddə, 10.2-ci və 10.3-cü bəndlərdə “orqan” sözü “qurum” sözü ilə əvəz edilsin. 

5. “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
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haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli 

Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 5, maddə 522; 2018, № 1, maddə 

39, № 9, maddə 1838; 2019, № 2, maddə 218, № 3, maddə 410, № 4, maddə 618, № 6, maddə 1037; 2020, № 

5, maddə 542; 2021, № 6 (I kitab), maddə 597) 4 – 7-ci hissələri ləğv edilsin. 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 17 iyun tarixli 553 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 6, maddə 709; 2017, № 3, maddə 371; 2018, № 1, maddə 49, 

№ 2, maddə 204; 2019, № 4, maddə 618; 2020, № 8, maddə 1045) ilə təsdiq edilmiş “Torpaq sahəsinin planı və 

ölçüsünün təsviri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

6.1. 1-ci hissədə “Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (bundan sonra – Komitə)” sözləri “İqtisadiyyat 

Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (bundan sonra – Dövlət Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilsin; 

6.2. 2-ci hissədə və 4.20-ci bənddə ismin müvafiq hallarında “Komitənin strukturuna daxil olan qurum” 

sözləri ismin müvafiq hallarında “Dövlət Xidmətinin tabeliyində olan qurum” sözləri ilə əvəz edilsin; 

6.3. 4.1-ci bənddə “Komitənin, habelə onun strukturuna daxil olan, plan və ölçünü verən qurumun” 

sözləri “Dövlət Xidmətinin, habelə onun tabeliyində olan qurumun” sözləri ilə əvəz edilsin; 

6.4. “Torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün təsviri”nə əlavədə hər iki halda “Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi yanında” sözləri “İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində” 

sözləri ilə əvəz edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 21 yanvar 2023-cü il 

 

 


