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“Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə 

qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 25 avqust tarixli 

82 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, 

müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının 

təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 18 mart tarixli               

101 nömrəli Qərarına uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının 

təkmilləşdirilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2011-ci il 25 avqust tarixli 82 nömrəli Qərarında aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 1-ci və 2-ci hissələrdə “milli təhlükəsizlik” sözləri “dövlət 

təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. 4-cü hissəyə aşağıdakı məzmunda 4.3-cü bənd əlavə edilsin: 

“4.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlar (hərbi qurumlar, dövlət 

təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq mühafizə və prokurorluq 
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orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) 

tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin satınalınması zamanı istifadə edilmiş 

(istismar olunmuş) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat 

vasitələrinin satınalınmasına yol verilmir.”. 

1.3. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında 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 normaları” üzrə: 

1.3.1. adında, 1-ci və 3-cü hissələrdə “milli təhlükəsizlik” sözləri “dövlət 

təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.3.2. 10.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“10.3. Avtonəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin alınması və cari 

təmir xərcləri - avtonəqliyyat vasitələrinin aylıq yürüş həddinə uyğun olaraq, 

yanacaq sərfinin baza xətt normalarına əsasən hesablanmış yanacaq xərcinin: 

10.3.1. istismar müddəti 5 ilə qədər olduqda - 30 faizi məbləğində; 

10.3.2. istismar müddəti 5 ildən yuxarı olduqda - 40 faizi məbləğində.”. 

2. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Baş naziri 
 

Səbuhi Məmmədov 

 

 

 

Naxçıvan şəhəri, “1” aprel 2022-ci il 

 

№ 88 


