
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 
 

Q Ə R A R 
 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında uyğunluğu qiymətləndirən 

qurumların akkreditasiyasının həyata keçirilməsinə görə xidmət 

haqqının məbləği”nin və “Naxçıvan Muxtar Respublikasında uyğunluğu 

qiymətləndirən qurumların akkreditasiyasının həyata keçirilməsi üçün 

planlaşdırılan iş həcminin xüsusiyyətləri”nin təsdiq edilməsi barədə 

 

“Uyğunluğu qiymətləndirən qurumların akkreditasiyasının həyata 

keçirilməsinə görə xidmət haqqının məbləği”nin və “Uyğunluğu 

qiymətləndirən qurumların akkreditasiyasının həyata keçirilməsi üçün 

planlaşdırılan iş həcminin xüsusiyyətləri”nin təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 13 iyun tarixli 271 

nömrəli Qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər 

Kabineti qərara alır: 

1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında uyğunluğu qiymətləndirən 

qurumların akkreditasiyasının həyata keçirilməsinə görə xidmət haqqının 

məbləği” təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə). 

2. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında uyğunluğu qiymətləndirən 

qurumların akkreditasiyasının həyata keçirilməsi üçün planlaşdırılan iş 

həcminin xüsusiyyətləri” təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə). 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 

20 oktyabr tarixli 177 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
 

                                            1 nömrəli əlavə 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında uyğunluğu qiymətləndirən 

qurumların akkreditasiyasının həyata keçirilməsinə görə xidmət 

haqqının məbləği 

  

Sıra 

№-si 
Xidmətin adı 

Xidmət haqqının məbləği 

(ƏDV daxil, manatla) 

1. 

Uyğunluğu qiymətləndirən qurumun ilkin 

və təkrar akkreditasiyası, akkreditasiya 

sahəsində dəyişikliklər edilməsi üçün bu 

Qərarla təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavədə 

göstərilən xüsusiyyətlərə (A, B, C) uyğun 

planlaşdırılan iş həcmi nəzərə alınmaqla, 

akkreditasiya prosedurunun xidmət haqqı 

A B C 

 

 

400 

 

 

500 

 

 

750 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il     

20 oktyabr  tarixli 177 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  
 

2 nömrəli əlavə 

 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında uyğunluğu qiymətləndirən 

qurumların akkreditasiyasının həyata keçirilməsi üçün planlaşdırılan iş 

həcminin xüsusiyyətləri 

  

     1. Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının akkreditasiyası üçün 

nəzərə alınan xüsusiyyətlər 

  

Qrup Xüsusiyyətlər 
Qiymətləndirilən 

obyektlərin sayı 

A Sınaq üsulları və ya kalibrləmə obyektləri 1-5 

B Sınaq üsulları və ya kalibrləmə obyektləri 6-20 

C Sınaq üsulları və ya kalibrləmə obyektləri C>20 

 

 2. Malın (xidmətin, işin) sertifikatlaşdırılmasını aparan qurumların 

akkreditasiyası üçün nəzərə alınan xüsusiyyətlər 

  

Qrup Xüsusiyyətlər 
Qiymətləndirilən  

obyektlərin sayı 

A Sertifikatlaşdırılacaq məhsulların sayı 1-5 

B Sertifikatlaşdırılacaq məhsulların sayı 6-10 

C Sertifikatlaşdırılacaq məhsulların sayı C>10 

  

 3. İdarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılmasını aparan qurumun 

akkreditasiyası üçün nəzərə alınan xüsusiyyətlər 

 

 Qrup Xüsusiyyətlər 
Qiymətləndirilən 

obyektlərin sayı 

A Sertifikatlaşdırılacaq standartların sayı 1-2 

B Sertifikatlaşdırılacaq standartların sayı 3-4 

C Sertifikatlaşdırılacaq standartların sayı C>4 
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4. İşçi heyətinin sertifikatlaşdırılmasını yerinə yetirən qurumların 

akkreditasiyası üçün nəzərə alınan xüsusiyyətlər 

  

Qrup Xüsusiyyətlər 
Qiymətləndirilən 

obyektlərin sayı 

A Sertifikatlaşdırılacaq sahələrin sayı 1-2 

B Sertifikatlaşdırılacaq sahələrin sayı 3-4 

C Sertifikatlaşdırılacaq sahələrin sayı C>4 

 

 5. İnspeksiya xidməti göstərən orqanların akkreditasiyası üçün 

nəzərə alınan xüsusiyyətlər 

  

Qrup Xüsusiyyətlər 
Qiymətləndirilən 

obyektlərin sayı 

A İnspeksiya olunan obyektlər 1-5 

B İnspeksiya olunan obyektlər 6-10 

C İnspeksiya olunan obyektlər C>10 

 

6. Etalon material istehsalçılarının akkreditasiyası üçün nəzərə alınan 

xüsusiyyətlər 

 

 Qrup Xüsusiyyətlər 
Qiymətləndirilən 

obyektlərin sayı 

A İstinad materialları 1-2 

B İstinad materialları 3-4 

C İstinad materialları C>4 
 

 


