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“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 09 avqust tarixli 277 nömrəli Fərmanının 2.3-cü bəndinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
qərara alır:
1. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 2012-ci il 3 sentyabr tarixli 01 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş “Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 2.9-cu bəndin ikinci abzasında “Mərkəzi Orqanlar üzrə Xəzinə İdarəsində” sözləri “Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyində” sözləri ilə əvəz edilsin.
1.2. 2.14.3-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı
məzmunda 2.14.4-cü yarımbənd əlavə edilsin:
“2.14.4. ərizəçi tərəfindən müraciət edildikdə.”.
1.3. aşağıdakı məzmunda 2.21-ci bənd əlavə edilsin:
“2.21. Ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsində müxtəlif xidmətlər üçün üç, dörd və ya beş
rəqəmli bütün qısa nömrələrin Nazirlik tərəfindən ayrılması bu Qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir.”.
1.4. 6.4-cü bənddə “Nömrə mövcud olmadıqda və ya təqdim” sözləri “Təqdim” sözü ilə əvəz edilsin və
“imtinanın” sözündən sonra “əsaslandırılmış” sözü əlavə edilsin.
1.5. 6.5-ci bənddə “Daşınması tələb olunan nömrə mövcud olduqda və nömrə” sözləri “Nömrə” sözü ilə
əvəz edilsin.
1.6. 6.7-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Nömrə daşınması üçün tərtib olunan ərizədə iki və daha çox nömrənin daşınması tələb olunarsa və
həmin nömrələrdən biri və ya bir neçəsi üzrə bu Qaydaların 6.13-cü bəndində qeyd edilən imtina halı (halları)
olarsa, verici operator imtina halı (halları) olan nömrə və ya nömrələr istisna olmaqla digər nömrənin
(nömrələrin) daşınmasından imtina edə bilməz”.
1.7. 6.8-ci bənddə “2 (iki)” sözləri “1 (bir)” sözləri ilə əvəz edilsin.
1.8. 6.10-cu bənddə “2 (iki)” sözləri “1 (bir)” sözləri ilə, “baza sistemi vasitəsi ilə alıcı operatora bildirir”
sözləri “baza sisteminə göndərir” sözləri ilə əvəz edilsin.
1.9. 6.13.3-cü yarımbənddə “olduqda” sözündən sonra “(6.20-ci bənd istisna olmaqla)” sözləri əlavə
edilsin.
1.10. 6.13.5-ci yarımbənddə “(həmin abunəçinin fiziki şəxs olduqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərdə,
hüquqi şəxs olduqda isə hüquqi şəxslərin dövlət reyestrində olan məlumatlarda dəyişiklik edilməsi ilə
əlaqədar müqavilənin yenilənməsi bu bənddə göstərilən müddətin yenilənməsinə səbəb olmur)” sözləri

“(abunəçi ilə eyni nömrə və ya nömrələr üzrə mövcud müqavilənin istənilən səbəbdən yenilənməsi bu
bənddə göstərilən müddətin yenilənməsinə səbəb olmur)” sözləri ilə əvəz edilsin.
1.11. 6.14-cü bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Bu halda verici operator imtinanı (bu Qaydaların 6.13.1-ci yarımbəndində göstərilən əsas istisna
olmaqla) əsaslandıran yazılı məlumatı abunəçinin tələbi əsasında 2 (iki) iş günündən gec olmayaraq
sonuncuya təqdim etməyə borcludur.”.
1.12. 6.19-cu bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“6.19. Nömrə daşınması həyata keçirilən abunəçilərin rabitə kəsintisi 1 (bir) saatdan çox olmamalıdır.”.
1.13. 6.20-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“6.20. Verici operator tərəfindən abunəçiyə təqdim edilmiş və ödənilmiş sonuncu hesab-faktura
tarixindən nömrə daşınması həyata keçirilənədək (habelə, daha sonra) göstərilən xidmətlərə görə abunəçinin
verici operator qarşısında yaranan istənilən borcuna bu Qaydaların 6.13.3-cü yarımbəndinin şərti tətbiq
edilməyərək, imtina üçün əsas hesab olunmur və nömrə daşınması həyata keçirilir. Bu halda verici operator
abunəçiyə hesab-faktura təqdim edir və bu barədə alıcı operatoru da məlumatlandırır.”.
1.14. 6.21-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“6.21. Nömrə daşınması həyata keçirildikdən sonra bu Qaydaların 6.20-ci bəndinə əsasən abunəçiyə
təqdim edilmiş hesab-faktura üzrə borc sonuncu tərəfindən təqdim edildiyi tarixdən 30 (otuz) təqvim günü
ərzində ödənilmədikdə, növbəti 30 (otuz) təqvim günü ərzində verici operator daşınmış nömrəyə göstərilən
xidmətlərin dayandırılması barədə alıcı operatora müraciət edir və həmin müraciətə ödənilməmiş hesabfakturanın surətini əlavə edir. Müraciətdən sonrakı 10 (on) iş günü ərzində ödənişin həyata keçirilməsi barədə
verici operatordan alıcı operatora məlumat daxil olmadıqda alıcı operator tərəfindən abunəçiyə göstərilən
xidmətlər borc məbləği tam ödənilənədək dayandırılır və bu barədə verici operatora məlumat verilir. Növbəti
3 (üç) ay ərzində hesab-faktura üzrə borc ödənildiyi halda verici operator abunəçinin müraciəti əsasında 2 (iki)
iş günündən gec olmayaraq bu barədə alıcı operatora məlumat verir, sonuncu isə öz növbəsində bu
məlumatın ona daxil olduğu vaxtdan 1 (bir) iş günündən gec olmayaraq daşınmış nömrə üzrə göstərilən
xidmətləri bərpa edir. Qeyd olunan 3 (üç) aylıq müddət ərzində hesab-faktura üzrə borc ödənilməzsə, nömrə
verici operatora geri qaytarılır.”.
2. Həmin Qaydalara Əlavə 1 - “Fiziki şəxslər üçün nömrə daşınması barədə Ərizə forması”nın “Abunəçi
barədə məlumatlar” bəndində “Ünvanı” sözü çıxarılsın və “Tarix” sözündən sonra “Alıcı operatorun
nümayəndəsinin adı, soyadı”, “İmza” və “MY” sözləri əlavə edilsin.
3. Həmin Qaydalara Əlavə 2 - “Hüquqi şəxslər üçün nömrə daşınması barədə Ərizə forması”nın
“Abunəçi barədə məlumatlar” bəndində “Ünvanı”, “Bankın adı” və “H/hesab nömrəsi” sözləri çıxarılsın və
“Tarix” sözündən sonra “Alıcı operatorun nümayəndəsinin adı, soyadı”, “İmza” və “MY” sözləri əlavə edilsin.
4. Hüquq və insan resursları şöbəsinə (B.Məmmədov) tapşırılsın ki, bu qərarın Azərbaycan
Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gün müddətində Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.
5. Bu qərar Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin elektron variantında dərc
edildiyi gündən qüvvəyə minir.
6. Sənədlərlə iş və təminat şöbəsinə (İ.Tağıyev) tapşırılsın ki, bu qərarın Azərbaycan Respublikasının
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Aparatının struktur bölmələrinə, onun strukturuna daxil olan
qurumlara və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlara göndərilməsini təmin etsin.
7. Qərarın icrasına nəzarət nazirin birinci müavini İ. Məmmədova, ümumi nəzarət isə Tənzimləmə
şöbəsinin müdiri Ə. Təmirova həvalə edilsin.
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