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Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin  

bir sıra qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin 

tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2020-ci il 24 avqust tarixli 34-VI FR 

nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti qərara alır: 

3. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq 

heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi 

məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 22 

sentyabr tarixli 226 nömrəli qərarı haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 7 oktyabr tarixli 89 nömrəli Qərarında 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

3.1. 3-cü - 5-ci hissələrdə “Naxçıvan Aqrolizinq” sözləri “Naxçıvan 

Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səmdar 

Cəmiyyəti tərəfindən muxtar respublika daxilində və xaricdən satın alınan 

damazlıq heyvanların dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 50 faiz güzəştlə lizinq 

yolu ilə heyvandarlıqla məşğul olan kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 

satılması Qaydaları” üzrə: 

3.2.1. adında, 1.1-ci bənddə və 2-ci hissənin adında “Naxçıvan 

Aqrolizinq” sözləri “Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.2. Qaydalara əlavənin yuxarı və aşağı sağ künclərində “Naxçıvan 

Aqrolizinq” sözləri “Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin; 

çıxarış 
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3.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət vəsaiti hesabına idxal olunan 

mineral gübrələrin güzəştli şərtlərlə buğda istehsalçılarına satılması 

Qaydaları”nın 1.1-ci, 2.1-ci və 2.8-ci bəndlərində “Naxçıvan Aqrolizinq” 

sözləri “Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.4. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Buğda toxumunun istehsalı ilə məşğul 

olan dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatlarına dövlət vəsaiti hesabına idxal 

olunan rayonlaşdırılmış yüksək reproduksiyalı buğda toxumunun güzəştli 

şərtlərlə satılması Qaydaları” üzrə: 

3.4.1. 1.1-ci, 2.1-ci və 2.9-cu bəndlərdə “Naxçıvan Aqrolizinq” sözləri 

“Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.4.2. Qaydalara əlavənin aşağı sağ küncündə “Naxçıvan Aqrolizinq” 

sözləri “Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 8 

dekabr tarixli 103 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin 

Siyahısı”nın 35-ci hissəsində “Naxçıvan Aqrolizinq” sözləri “Naxçıvan 

Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni alınan, 

lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan texnikaya güzəştlərin tətbiq edilməsi 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 2 sentyabr tarixli 77 nömrəli Qərarında 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

5.1. adında və 1-ci - 3-1-ci hissələrində “Naxçıvan Aqrolizinq” sözləri 

“Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səmdar 

Cəmiyyəti tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan 

texnikaya güzəştlərin tətbiq edilməsi Qaydaları”nın adında, 1.1-ci, 2.2-ci, 2.7-

ci və 2.7-1-ci bəndlərində “Naxçıvan Aqrolizinq” sözləri “Naxçıvan 

Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səmdar Cəmiyyətinin 2020-ci ildə yerinə 

yetirəcəyi aqrotexniki xidmətlərin qiymətləri və yanacaq norması”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-

ci il 11 fevral tarixli 31 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

6.1. adında, preambulasında və mətnində “Naxçıvan Aqrolizinq” sözləri 

“Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin; 
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6.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş əlavənin adında “Naxçıvan Aqrolizinq” 

sözləri “Naxçıvan Aqroservis” sözləri ilə əvəz edilsin. 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Baş Naziri 
 

Səbuhi Məmmədov 

 

 

2 sentyabr 2020-ci il 
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