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“Naxçıvan Muxtar Respublikasında Turizm Reyestrinin aparılma 

Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 26 noyabr tarixli 198 nömrəli  

Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında 

  

“Turizm Reyestrinin aparılma Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 23 yanvar tarixli      

16 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 3 avqust tarixli 278 nömrəli Qərarına uyğun 

olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il                  

26 noyabr tarixli 198 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında Turizm Reyestrinin aparılma Qaydası”nda aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1. 1.2.1 - 1.2.14-cü yarımbəndlər ləğv edilsin. 

2. Aşağıdakı məzmunda 1.2-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“1.2-1. Bu Qaydada istifadə olunan digər anlayışlar qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş mənaları ifadə edir.”. 

3. 1.3-cü bənddə “sənayesinə dair” sözləri “turizm ehtiyatları, turizm 

məhsulları və turizm sənayesi subyektləri haqqında” sözləri ilə əvəz edilsin və 

həmin bəndə “ötürülməsi,” sözündən sonra “həmin məlumatların 

monitorinqi,” sözləri əlavə edilsin. 

4. 1.6-cı bənddə “qanunvericiliklə” sözü “qanunla” sözü ilə əvəz edilsin. 
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5. 2.8-ci bənddə və 3.1.5-ci yarımbənddə “turizm sahəsində” sözləri 

“turizm sənayesi və turizm fəaliyyəti barədə” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. 3.1.3-cü və 3.1.6-cı yarımbəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“3.1.3. turizm sənayesinin subyektləri: 

1. turoperatorlar və turagentlər; 

2. turizm bələdçiləri; 

3. yerləşmə xidmətləri göstərən subyektlər; 

4. ictimai iaşə xidmətləri göstərən subyektlər; 

5. əyləncə xidmətləri göstərən subyektlər; 

6. işgüzar turizm fəaliyyəti göstərən subyektlər; 

7. özündə bir neçə fəaliyyət sahəsini birləşdirən qarışıq tipli turizm 

fəaliyyəti göstərən subyektlər; 

8. turizm nəqliyyat xidməti göstərən subyektlər; 

9. çimərlik xidmətləri göstərən subyektlər; 

10. turizm təhsili və təlimi xidmətləri göstərən şəxslər; 

11. turizm sənayesi assosiasiyaları; 

12. sənətkarlar; 

13. digər turizm xidmətləri göstərən subyektlər; 

3.1.6. turizm sənayesi və turizm fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların 

monitorinqlərinin nəticələri:”. 

7. 3.3.2-ci yarımbənd üzrə: 

7.1. 1-ci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“1. yerləşmə vasitələri üzrə: yerləşmə vasitəsinin növü, otaqların sayı 

(hər bir təsnifat üzrə), çarpayıların sayı, mehmanxanalara (hotellərə) 

münasibətdə, həmçinin ulduz kateqoriyası barədə məlumat;”; 

7.2. 2-ci abzasdan “(olduğu halda)” sözləri çıxarılsın; 

7.3. 4-cü və 5-ci abzaslar ləğv edilsin; 
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7.4. 6-cı abzasda “operatorları” sözü “xidmətləri təqdim edən 

subyektlər” sözləri ilə əvəz edilsin; 

7.5. 7-ci, 9-cu və 11-ci abzaslarda “obyektləri” sözləri “xidmətləri 

göstərən subyektlər” sözləri ilə əvəz edilsin. 
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