
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 

 

Q Ə R A R 
 

çıxarış 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 8 may tarixli 

145 nömrəli Qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti qərara alır: 

2. “Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi 

aktların təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 20 oktyabr tarixli 178 nömrəli Qərarında aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 7 nömrəli əlavə - “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında standart nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinin tipinin 

təsdiqi məqsədi ilə sınaqların keçirilməsi, standart nümunələrin və ya ölçmə 

vasitələrinin tipinin təsdiqi, bu barədə sertifikatın verilməsi, ölçmə 

vasitələrinin yoxlamalararası intervalının müəyyən edilməsi və 

dəyişdirilməsi qaydası, standart nümunələrin və ölçmə vasitələrinin tipini 

təsdiq edən nişanlara dair tələblər və həmin nişanların vurulma Qaydası” 

üzrə: 

2.1.1. 1.4.1-ci yarımbənd ləğv edilsin; 

2.1.2. həmin Qaydaya 1 və 2 nömrəli əlavələrdə “standartların və texniki 

şərtlərin işarəsi” sözləri “texniki normativ hüquqi aktların rekvizitləri” 

sözləri ilə, “Normativ sənədlər” sözləri “Texniki normativ hüquqi aktlar” 
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sözləri ilə, “əsas, o cümlədən” sözləri “əsas texniki normativ hüquqi aktlar, 

həmçinin” sözləri ilə və “normativ sənədin tələblərinə uyğunluğu” sözləri 

“texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğu” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

2.1.3. həmin Qaydaya 3 nömrəli əlavənin 5-ci hissəsində “texniki şərtin, 

digər normativ sənədin adı və işarəsi” sözləri “texniki normativ hüquqi aktın 

rekvizitləri” sözləri ilə əvəz edilsin və “Akta əlavələr” hissəsinin 2-ci 

bəndində “texniki sənədlərin (texniki tapşırığın və texniki şərtlərin)” sözləri 

“texniki tapşırığın və texniki normativ hüquqi aktların” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 11 nömrəli əlavə - “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi işlərini yerinə yetirmək, 

kalibrlənmə haqqında sertifikat vermək və ya kalibrlənmə nişanını vurmaq 

hüququnun verilməsi Qaydası və kalibrlənmə işlərinin yerinə yetirilməsinə 

dair Tələblər”in 3.9.1-ci yarımbəndindən “və standartların” sözləri çıxarılsın. 

3. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına 

Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq 

standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən 

olunmuş tələblərə, metroloji qayda və normalara riayət olunmasına dövlət 

nəzarəti aparılarkən, iradnamə və tələbnamələrin verilməsi Qaydası”nın 

təsdiq edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2020-ci il 20 oktyabr tarixli 182 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

3.1. adından və ikinci abzasdan “malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq 

standartda, texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən 

olunmuş tələblərə,” sözləri çıxarılsın; 

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən malların 

(xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər 

normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə, metroloji qayda və 

normalara riayət olunmasına dövlət nəzarəti aparılarkən, iradnamə və 

tələbnamələrin verilməsi Qaydası” üzrə: 
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3.2.1. adından “malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, 

texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş 

tələblərə,” sözləri çıxarılsın; 

3.2.2. 1.1-ci bənddən “malların (xidmətlərin, işlərin) müvafiq standartda, 

texniki reqlamentdə və digər normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş 

tələblərə,” sözləri çıxarılsın; 

3.2.3. 1.3-cü bənddən “müvafiq standartda, texniki reqlamentdə və digər 

normativ hüquqi aktda müəyyən olunmuş tələblərə və” sözləri çıxarılsın; 

3.2.4. 1.5-ci bənddən “və ya qüsurlarının aradan qaldırılması mümkün 

olmayan malların (xidmətlərin, işlərin) istehsalının və ya satışa 

buraxılmasının” sözləri çıxarılsın; 

3.2.5. 2.1.1-ci, 2.2.5-ci, 3.1.1 - 3.1.7-ci, 3.2.6.1-ci yarımbəndlər və 3.3-

cü bənd ləğv edilsin; 

3.2.6. 2.4-cü bənddən “və ya malların (xidmətlərin, işlərin) istehsalının 

və ya satışa buraxılmasının” sözləri çıxarılsın; 

3.2.7. 3.8-ci bənddə “3.1 - 3.7-ci” sözləri “3.1-ci, 3.2-ci, 3.4 - 3.7-ci” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.8. həmin Qaydanın 1 nömrəli əlavəsindən “(təsərrüfat fəaliyyətinin 

obyekti olan malın, xidmətin, işin adı)” sözləri çıxarılsın; 

3.2.9. həmin Qaydaya 2 nömrəli əlavə ləğv edilsin. 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Baş naziri 
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