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Нахчыван Мухтар Республикасында дювлят бцдcясиндян
малиййяляшян идаря, мцяссися вя тяшкилатларда няглиййат
васитяляриндян истифадя гайдаларынын тякмилляшдирилмяси

 щаггында

Азярбайcан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2011-cи ил 18 ийул
тарихли 120 нюмряли гярарынын 9-cу бяндинин иcрасы иля ялагядар олараг
мухтар республикада дювлят бцдcясиндян малиййяляшян идаря,
мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян хидмяти миник, хцсуси тяйинатлы вя
диэяр автоняглиййят васитяляринин алынмасы вя истисмары заманы бцдcя
вясаитляринин сямяряли истифадя олунмасыны тямин етмяк, бу сащядя
нязаряти эцcляндирмяк вя норматив щцгуги базаны тякмилляшдирмяк
мягсядиля Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинети гярара алыр:

1. «Нахчыван Мухтар Республикасында дювлят бцдcясиндян
малиййяляшян идаря, мцяссися вя тяшкилатларда (щярби гурумлар, милли
тящлцкясизлик, щцгуг мцщафизя вя прокурорлуг органларында хцсуси
тяйинатлы вя диэяр автоняглиййат васитяляри истисна олмагла) хидмяти
миник, хцсуси тяйинатлы вя диэяр автоняглиййат васитяляри цчцн айлыг
йцрцш щядди вя истисмар хярcляринин нормалары» тясдиг едилсин (1 нюмряли
ялавя).

2. «Нахчыван Мухтар Республикасынын мяркязи иcра щакимиййяти вя
мящкямя органларынын апаратлары (щярби гурумлар, милли тящлцкясизлик,
щцгуг мцщафизя вя прокурорлуг органлары, район (шящяр) мящкямяляри
истисна олмагла), мяркязи иcра щакимиййяти органларынын йерли бюлмяляри,
онларын йанында, табелийиндя олан органлар, мяркязи иcра щакимиййяти
органларынын йанында йарадылан дювлят аэентликляринин, дювлят
хидмятляринин апаратлары вя онларын йерли бюлмяляри цчцн хидмяти миник
автомобилляринин сай щядди (лимити)» тясдиг едилсин (2 нюмряли ялавя).
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3. Район (шящяр) иcра щакимиййяти башчысы, онун мцавинляри, шящяр
цзря нцмайяндяси, гясябя вя кянд нцмайяндяликляри (ящалинин сайы
10 мин няфярдян артыг олан), район (шящяр) мящкямяляринин щяр бири
цчцн хидмяти миник автомобилляринин сай щядди (лимит) бир ядяд мцяййян
едилсин.

4. Мцяййян едилсин ки:
4.1. дювлят органларында хидмяти миник, хцсуси тяйинатлы вя диэяр

автоняглиййат васитяляринин иcаряйя эютцрцлмясиня (бейнялхалг вя
республика ящямиййятли тядбирлярин щяйата кечирилмяси вахты истисна
олмагла) йол верилмир;

4.2. Нахчыван Мухтар Республикасынын даьлыг вя даьятяйи
районларында район иcра щакимиййяти башчысына тящким олунмуш хидмяти
миник автомобили бу гярарын 4-cц бяндинин тялябляри эюзлянилмякля,
йцксяккечидли автомобил категорийасындан ола биляр.

5. Нахчыван Мухтар Республикасынын мяркязи иcра щакимиййяти
органларынын рящбярляриня, район (шящяр) иcра щакимиййятляринин
башчыларына вя мящкямя щакимиййяти органларынын рящбярляриня (бу
бяндин 5.3-cц вя 5.4-cц йарымбяндляриня мцнасибятдя) тювсиййя
едилсин ки:

5.1. рящбярлик етдикляри органларын структуруна дахил олмайан,
табелийиндя олан дювлят бцдcясиндян малиййяляшян гурумларда (идаря,
мцяссися вя тяшкилатларда) хидмяти миник автомобилляринин сай щяддинин
(лимитинин) мцяййян едилмяси барядя тяклифлярини Нахчыван Мухтар
Республикасынын Малиййя Назирлийи иля разылашдырмагла, 2 ай мцддятиндя
Нахчыван Мухтар Республикасынын Назирляр Кабинетиня тягдим етсинляр;

5.2. рящбярлик етдикляри дювлят органларында вя онларын йерли
бюлмяляриндя, дювлят органларынын структуруна дахил олмайан,
табелийиндя олан дювлят бцдcясиндян малиййяляшян гурумларда (идаря,
мцяссися вя тяшкилатларда) бу гярарла мцяййян едилмиш нормалара
cидди риайят олунмасы цзяриндя нязаряти тямин етсинляр;

5.3. хидмяти миник, хцсуси тяйинатлы вя диэяр автоняглиййат
васитяляринин дювлят бцдcясиндя нязярдя тутулмуш вясаитляр
чярчивясиндя алынмасы, тяйинаты цзря истифадяси вя сахланылмасы
сащясиндя нязаряти эцcляндирсинляр вя бу сащядя негатив щаллара йол
верилмясинин гаршысыны алсынлар;

5.4. 2 ай мцддятиндя бу гярарын 2-cи вя 3-cц бяндляринин тятбиг
едилмяси иля ялагядар мцяййян олунмуш сай щяддиндян (лимитдян) артыг
олан хидмяти миник автомобилляринин мювcуд ганунвериcилийя уйьун
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олараг сатылмасы цчцн зярури олан сянядляри Нахчыван Мухтар
Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийиня тягдим етсинляр.

6. «Али вя йерли дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органларынын штат
вя хидмяти миник автомобилляринин сайынын мцяййян едилмяси щаггында»
Азярбайcан Республикасы Назирляр Кабинетинин 1994-cц ил 14 йанвар
тарихли 12 нюмряли гярары барядя» Нахчыван Мухтар Республикасы
Назирляр Кабинетинин 1994-cц ил 24 феврал тарихли 43 нюмряли гярары»
гцввядян дцшмцш щесаб едилсин.

7. Бу гярар имзаландыьы эцндян гцввяйя минир.

Нахчыван Мухтар Республикасынын
               Баш назири: Я.Бахшыйев

25  август  2011-cи ил

№  82
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Нахчыван Мухтар Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2011-cи ил
25 август тарихли 82 нюмряли
гярары иля тясдиг едилмишдир

1 nömrəli əlavə

Нахчыван Мухтар Республикасында dövlət büdcəsindən
maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda (hərbi

qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq
orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri

istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər
avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar

xərclərinin

NORMALARI

1. Нахчыван Мухтар Республикасында dövlət  büdcəsindən
maliyyələşən idarə,  müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar,
milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında
xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla)
xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri
üçün aylıq yürüş həddi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Sıra
№-si

Avtomobilin növц
Aylıq yürüş
həddi (km)

1 Xidməti minik avtomobilləri 2000
2 Yük avtomobilləri 1500
3 Avtobuslar 1500

4

Xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat
vasitələri (təcili tibbi yardım  və
yanğınsöndürən avtomobillərинdən
başqa)

1500

5 Motosiklet və motorollerlər 500

6
Qonaqlara xidmət edən minik
avtomobilləri

1000
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2. Bu Normalar Азярбайcан Республикасынын qanunvericiliйи
иля müəyyən edilmiş tam iş vaxtı üçün nəzərdə tutulur.

3.  Dövlət  büdcəsindən maliyyələşən idarə,  müəssisə və
təşkilatların (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və
prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat
vasitələri istisna olmaqla) balansında olan (istismara yararlı
vəziyyətdə) avtonəqliyyat vasitələrinin sayı mövcud sürücü
ştatlarının sayından çox olduqda, avtonəqliyyat vasitələri onun
təhkim olunduğu  vəzifəli şəxs  tərəfindən  müvafiq qaydada idarə
oluna bilər. Bu zaman həmin avtonəqliyyat vasitəsinə yanacaq
xərci ayrılmış vəsaitlər dairəsində bu нormalara uyğun olaraq
ödənilir.

4. İşin  xüsusiyyətləri  nəzərə alınmaqla, yürüşün aylıq
norması Нахчыван Мухтар Республикасынын I-VI kateqoriyalı dövlət
orqanlarının  rəhbərlərinə və rayon (шящяр) icra hakimiyyəti
başçılarına xidmət edən  nəqliyyat vasitələri üçün 40 faiz, onların
birinci müavinlərinə və müavinlərinə xidmət edən  nəqliyyat
vasitələri üçün 20 faiz artırılır.

Fasiləsiz iş şəraitində işləyən  müəssisələrin avtomobilləri
üzrə yürüşün aylıq norması avtomobillərin  qət etdiyi məsafəyə
uyğun müəyyən edilir.

5. Avtomobillərin bir ədədi üçün 100 km yürüşə görə
yanacaq sərfi norması həmin avtomobillərin texniki göstəricilərinə
əsasən  hər 100 km məsafəyə görə istifadə olunan yanacağın
miqdarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

6. Yanacaq sərfinin xətt normaları (hər  100  km  yürüşə görə
yanacaq sərfi) aşağıdakı hallarda

6.1. artırılır:
a) qış vaxtında işlədiйи vaxt:  - 5 faizə qədər
b) kondisioner istifadə olunduğu hallarda yanacaq sərfi

nəqliyyat vasitəsinin texniki göstəricilərinə əsasən müəyyən edilir;
c) dəniz səviyyəsinə görə yüksəklikdə işlədiyi vaxt:

   1000-dən 1500 metrə qədər - 5 faiz
  1501-dən 2000 metrə qədər - 10 faiz
  2001-dən yuxarı - 15 faiz

ç)  yüklərin daşınması üçün avtomobilin aşağı sürətlə hərəkəti
tələb olunduğu şəraitdə                         - 10 faizə qədər

d) əsaslı təmirdən çıxmış və təzə avtomobillərin istismarı
zamanı birinci 1000 km yürüşə görə         - 5 faizə qədər
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  e) meşə materiallarının daşınması üçün meşə sahələrindən
əsas magistrala qədər hərəkət zamanı - 20 faizə qədər

ə) tez-tez dayanmaq tələb olunan şəhər ərazisində işlədiyi
şəraitdə (ümumi gediş üzrə orta hesabla 1 km yola
1 dayanacaqdan artıq olduqda)                 - 10 faizə qədər.

6.2. azaldılır:
şəhərdənkənar təkmilləşdirilmiş örtüklü yollarda işləyən zaman

                - 15 faizə qədər.
7.  Xüsusi təyinatlı avtomobillərin  işlədiyi vaxt yanacaq

sərfinin xətt norması nəzərdə tutulmuş hər ton çəkinin artması
müqabilində aşağıdakı miqdarda artırılır:

benzin - 2,0 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.
8. Yerinə yetirdiyi işləri ton/km-lə hesablanan avtomobillər  və

avtoqatarlar üçün  hər 100 km-ə əlavə yanacaq aşağıdakı
miqdarda artırılır:

benzin - 2,0 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.
Avtomobillərin qoşqularla işlədiyi vaxt yanacaq sərfinin xətt

norması qoşquların  xüsusi çəkisinin hər 1 tonuna görə aşağıdakı
miqdarda artırılır:

benzin - 2,0 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.

  9.  Yükünü özüboşaldan avtomobillər  və özüboşaldan,
gövdəsi olan avtokarlar üçün əlavə yanacaq sərfi  hər bir yüklü
gedişə görə 0,25 litr miqdarında müəyyən edilir.

Avtomobil özüboşaldıcı qoşqularla işlədiyi vaxt yanacaq
sərfinin xətt norması qoşqu-hərəkət heyətinin ümumi çəkisinin hər
tonuna görə aşağıdakı kimi  artırılır (onun 50 faiz sərfəli
yüklənməsinə):

benzin - 2,0 litr
sıxılmış qaz - 2,5 litr
dizel yanacağı - 1,3 litr.
10. Нахчыван Мухтар Республикасынын dövlət  büdcəsindən

maliyyələşən idarə,  müəssisə və təşkilatlarda avtonəqliyyat
vasitələrinin saxlanılması məqsədi ilə təşkilatların balansında olan
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(istismara yararlı vəziyyətdə) avtonəqliyyat vasitələrinin hər biri
üçün  hər  il  dövlət  büdcəsində vəsaitlər  aşağıdakı qaydada
nəzərdə tutulur:

10.1. avtonəqliyyat vasitələrinə yanacaq xərcləri  -  hər bir
avtonəqliyyat vasitəsinə bu Normaların  tələblərinə uyğun olaraq
hesablanmış yanacaq tələbatının dəyəri həcmində;

10.2. sürtgü materiallarının (mühərrik yağı, əyləc mayesi,
soyuducu və digər mayelər) alınması xərcləri  -  aylıq  yürüş
həddinə uyğun olaraq, yanacaq sərfinin baza xətt normalarına
əsasən nəzərdə tutulmuş yanacaq xərcinin 10 faizi məbləğində;

10.3. avtonəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin alınması
və cari  təmir  xərcləri  -  aylıq  yürüş həddinə uyğun olaraq, yanacaq
sərfinin baza xətt normalarına əsasən hesablanmış yanacaq
xərcinin 30 faizi məbləğində.

11. Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri təqdim olunan
sənədlər əsasında (əsaslı təmirə dayanmanın  səbəbləri haqqında
arayış,  nöqsan aktı,  təmir  işlərini aparmalı olan təmir
müəssisəsindən  müvafiq sənəd  və s.)  dövlət  büdcəsində bu
məqsəd üçün  nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata
keçirilir.
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Нахчыван Мухтар Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2011-cи ил
25 август тарихли 82 нюмряли
гярары иля тясдиг едилмишдир

2 nömrəli əlavə

Нахчыван Мухтар Республикасынын mərkəzi icra hakimiyyəti və
məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, milli

təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları,
rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının yerli  bölmələri, onların yanında,

tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət

xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün
xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)

(ядядля)

Органын ады

Автомобиллярин сай щядди
(лимити)

cями

о cцмлядян

апарат
цзря

йанын-
да

олан
орган-

лар
цзря

ярази вя
йерли

бюлмяля
р цзря

1 2 3 4 5 6

1.
Азярбайcан Республикасы Хариcи Ишляр
Назирлийинин Нахчыван Мухтар
Республикасындакы Идаряси

2 2

2. Нахчыван Мухтар Республикасынын
Игтисади Инкишаф Назирлийи

4 4

3. Нахчыван Мухтар Республикасынын
Ауксион Мяркязи

1 1

4. Нахчыван Мухтар Республикасынын
Малиййя Назирлийи

10 2 8

5. Нахчыван Мухтар Республикасынын
Верэиляр Назирлийи

11 3 8
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1 2 3 4 5 6

6.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Сящиййя Назирлийи

2 2

7.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи

2 2

8.

Нахчыван Мухтар Республикасы Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
йанында Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи
Хидмяти

2 2

9.
Нахчыван Мухтар Республикасы Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
йанында Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти

1 1

10.
Нахчыван Мухтар Республикасы Ямяк
вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи
йанында Дювлят Сосиал Тяминат Хидмяти

7 1 6

11.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Эянcляр вя Идман  Назирлийи

2 2

12.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Рабитя вя Информасийа Технолоэийалары
Назирлийи

3 3

13.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Тящсил Назирлийи

9 2 7

14.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи 4 2 2

15.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи

3 3

16.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи 2 2

17.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Няглиййат Назирлийи

5 5

18.

Азярбайcан Республикасы Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин
Нахчыван Мухтар Республикасы цзря
Идаряси

1 1
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19.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Дювлят Статистика Комитяси

2 2

20.

Нахчыван Мухтар Республикасынын
Дювлят Шящярсалма вя Архитектура
Комитяси

4 4

21.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя
Комитяси

10 3 7

22.
Нахчыван Мухтар Республикасынын Дини
Гурумларла Иш цзря Идаряси

1 1

23.
Нахчыван Мухтар Республикасынын Аиля,
Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитяси

2 2

24.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Сатыналмалар цзря Дювлят Аэентлийи 1 1

25.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Стандартлашдырма, Метролоэийа вя
Патент цзря Дювлят Комитяси

3 3

26.
Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяcлисинин Сядри йанында Дювлят
Гуллуьу Мясяляляри цзря Комиссийа

1 1

27.
Нахчыван Мухтар Республикасы
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмяти

1 1

28.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Дювлят Байтарлыг Хидмяти 2 2

29.
Нахчыван Мухтар Республикасынын Бакы
шящяриндя Даими Нцмайяндялийи 2 2

30.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Мяркязи Сечки Комиссийасы

2 2

31.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Телевизийа вя Радио Шурасы 1 1
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32.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Дювлят Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты
Комитяси

3 3

33.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри
Комитяси

7 7

34.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Дювлят Архив Идаряси

1 1

35.
Нахчыван Мухтар Республикасынын Али
Мящкямяси

2 2

36.
Нахчыван Мухтар Республикасынын Аьыр
Cинайятляр Мящкямяси

1 1

37.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Инзибати-Игтисади Мящкямяси

1 1

38.
Нахчыван Мухтар Республикасынын
Щярби Мящкямяси

1 1

 CЯМИ 119 81 38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


