


  
 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 176 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri, 
dərəcələri, tətbiq edilmə qaydaları və qeyri-qanuni heyvan ovuna cərimələr"; 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 27 dekabr tarixli 636 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş «Meşə əkinlərinin, meşə bərpa işləri üçün nəzərdə tutulan 
sahələrdə təbii yeniyetmələrin və cücərtilərin məhv edilməsi və ya zədələnməsi 
nəticəsində vurulmuş ziyanın miqdarının hesablanması üçün nırx»;  

 «Meşə tingliklərində, böyütmə və plantasiya sahələrində toxmacar və tinglərin məhv 
edilməsi və ya zədələnməsi nəticəsində vurulmuş ziyanın miqdarının hesablanması 
üçün nırx»;  

 «Meşələrdə və dövlət meşə fondunun meşəsiz torpaqlarında özbaşına ot çalınması, 
mal–qara otarılması, biçənəklərin və otlaq yerlərinin korlanması nəticəsində vurulmuş 
ziyanın miqdarının hesablanması üçün nırx»; 

 «Ağac və kolların boy atmasının dayandırılmasına səbəb olmadan zədələnməsi 
nəticəsində vurulmuş ziyanın miqdarının hesablanması üçün nırx»; 

 «Qadağan edilən, yaxud yalnız meşədən əlavə istifadə biletlərinə əsasən icazə verilən 
sahələrdə özbaşına meşə məhsullarının tədarükü və yığılması nəticəsində meşə 
təsərrüfatına vurulmuş ziyanın hesablanması üçün nırx»; 

 «Meşələrdə məhdudlaşdırıcı nişanların məhv edilməsi və korlanması nəticəsində meşə 
təsərrüfatına vurulmuş ziyanın miqdarının hesablanması üçün nırx» və «Ağacların və 
kolların qanunsuz qırılması və zədələnməsi (boy artımının dayandırılması 
dərəcəsinədək) nəticəsində vurulmuş ziyanın miqdarının hesablanması üçün nırx»;  

 Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin 12.10.2010-cu il  tarixli 90 nömrəli qərarı 
 
          1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı:  
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi.                            . 
 

 1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları:  
                                                          Yoxdur                                                                    m 

elektron xidmətin göstərilməsində iştirak edən digər dövlət orqanlarının və qurumlarının siyahısı  
 

 1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi:  
                                                      qismən                                                                    m 

tam, qismən  

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti:          15 iş günü                              z   
 

 1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi:  
                                            dövlət ekoloji ekspertizası rəyinin verilməsi                            . 

arayış , icazə, xüsusi razılıq (lisenziya), sertifikat, əməliyyat və s. 

 

 
2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi 

 
 2.1. Elektron xidmətin növü:   
                                                           interaktiv                                                         . 

informativ, informativ 

 
 2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş:      □ a) ödənişsiz                   ■ b) ödənişli   



  
 2.2.1. Ödənişlidirsə:  
 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2001-ci il 22 fevral tarixli 41 
nömrəli qərarına əsasən  ekspertiza haqqı layihənin mürəkkəbliyindən asılı olaraq 20-100 
manat arasında dəyişən dövlət rüsumu                                                                       A 

məbləğ və xidmət üçün ödəniş tələb olunmasının hüquqi əsası 

_________________internet ödəmə                                                . 
bank rekviziləri , ödəmə üsulları – internet ödəmə, terminal, nağd və s. 

  
                       
 2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: 
  fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri    

fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, dövlət orqanları, digərləri 

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: 
    www.ekologiya.nakhchivan.az      

elektron xidmətin göstərildiyi internet informasiya ehtiyatının veb ünvanı 

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: 
 ekologiya@nakhchivan.az   tel:(+99436) 545-75-89 fax:(+99436) 545-72-58 

elektron xidmət barədə məlumatın, məsləhətlərin əldə edilə biləcək elektron xidmətlər portalının, dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatının veb 

ünvanı, elektron poçt ünvanı, telefon nömrəsi 

. 
2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim 

olunma forması: 
 

2.6.1. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər dövlət orqanlarının 
informasiya ehtiyatında olduqda : 

Fiziki şəxslər şəxsiyyət vəsiqəsi barədə məlumatlar, hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatı                                                            
.                                       haqqında məlumatlar                                                            . 

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestasiya və s.) nömrəsini və ya onu identikləşdirməyə imkan verən digər rekvizitlər 

 
2.6.2. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan məlumatlar və  sənədlər dövlət 

orqanlarının informasiya ehtiyatında olmadıqda : 
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı  barədə 

                                    şəhadətnamənin surəti                                                              . 
sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, şəhadətnamə, hərbi bilet, attestasiya və s.) elektron formada sürətləri 

 
         3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar 

 
3.1. İnformativ növlü elektron xidmətlər istifadəçilər üçün daim açıqdır və müraciət 

edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz. 
3.2. İnteraktiv elektron xidmətlər uçun sorğu: 
3.2.1. sorğunun formalaşdırılması; 
3.2.2. sorğunun qəbulu. 
3.3. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:    
3.3.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları (tam və qismən 

avtomatlaşdırılmış xidmətlərin uyğun xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla); 
3.3.2. sorğunun qəbulu. 
3.4. Sorğunun icrası: 
3.4.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul şəxs haqqında məlumat; 



3.4.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və/və ya 
maksimal yerinə yetirilmə müddəti; 

3.4.3. inzibati əməliyyatda iştirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat; 
3.4.4. hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası. 
3.5. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət: 
3.5.1. nəzarət forması; 
3.5.2. nəzarət qaydası. 
3.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr: 
3.6.1. istifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat; 
3.6.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya; 
3.6.3. şikayətin baxılma müddəti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


