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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT 

TƏSNİFATI 

 

 

             Xərclərin məqsədlər üzrə təsnifatları 

 

           Consumption classifications on objects  

  

 

                                                                         Tətbiq edilmə tarixi 2002-10-20 

 

 

ÖN SÖZ 

 
 Bu nəşrdə xərclərin məqsədlər üzrə dörd təsnifatı verilmişdir: Dövlət 

idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı (DİOFT), Şəxsi (fərdi) istehlak 

məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı (ŞİMT), 

Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər 

üzrə təsnifatı (QTMT) və Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərclər təsnifatı 

(MİXT). Bu təsnifatlar 1999-cu ilin mart ayında Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Statistika komissiyasının otuzuncu sessiyası tərəfindən təsdiq 

edilmişdir. 

 1995-ci ildə Milli hesablar üzrə Katibliklərarası işçi qrupu İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (İƏKT) 1993-cü ilin Milli Hesablar 

Sisteminə daxil edilmiş məqsədlər üzrə xərclərin dörd təsnifatından üçünün 

yenidən baxılmış variantlarının hazırlanmasını təklif etmişdir. Bunlar Dövlət 

idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı, Şəxsi (fərdi) istehlak 

məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı və Ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər 

üzrə təsnifatıdır. Bununla yanaşı Milli hesablar üzrə katibliklərarası işçi qrupu 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına dördüncü təsnifata, məqsədlər üzrə 

İstehsalçıların xərcləri təsnifatına yenidən baxlmasını təklif etmişdir. Dövlət 

idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı, Şəxsi (fərdi) istehlak 

məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı və Ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər 

üzrə təsnifatının yenidən baxılmış variantları İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatının Statistika idarəsi tərəfindən, Məqsədlər üzrə İstehsalçıların xərcləri 

təsnifatının yenidən baxılmış variantı isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

Statistika şöbəsi tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 

 Yenidən baxılma prosesinin gedişatı zamanı İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatı Avropa Birliyi Staistika Bürosu (Avrostat), Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Statistika şöbəsi və onun üzvü olan dövlətlərin milli statistika 

AZT014-2002 
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orqanları ilə müntəzəm məsləhətləşmələr aparmışdır. Bu təsnifatların əvvəlki 

variantları İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Avrostat və Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyası tərəfindən Lüksemburqda, 

Parisdə və Cenevrədə təşkil edilmiş milli hesablar üzrə mütəxəssislərin 

müxtəlif iclaslarında müzakirə edilmişdir. Bu dörd təsnifatın Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı tərəfindən irad və təkliflərin yığılması məqsədilə yayılmış 

layihələri həmçinin bütün dünyanın milli və beynəlxalq statistika orqanları 

tərəfindən baxılmışdır. 

 Bu nəşrə Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyaları, Şəxsi (fərdi) 

istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı, 

Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər 

üzrə və məqsədlər üzrə İstehsalçıların xərcləri təsnifatlarının kateqoriyaları 

üçün ətraflı izahatlar və qeydlər daxil edilmişdir. Lakin bu qeydlər müxtəlif 

ölkələrdə bütün mümkün olan vəziyyəti və durumları əhatə etmir. Ümid edilir 

ki, bu təsnifatların əməli istifadə təcrübəsi onların yenidən işlənilməsi və 

təkmilləşdirilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu vəziyyəti nəzərə alaraq, İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Avrostat və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

statistika şöbəsi tərəfindən yeni məhsullara və dəyişilmiş vəziyyətlərə 

yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi məqsədilə məsləhətləşmələrin aparılması 

mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. Hər bir konkret hal üzrə təsnifatların əsas 

meyarlarına və  faktiki məlumatlara əsaslanaraq qərarlar qəbul ediləcəkdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Birinci hissə 

 

 

 

  G İ R İ Ş 
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I fəsil. 1993-cü ilin milli hesablar sistemində xərclərin 

məqsədlər üzrə təsnifatı 
 

 

GİRİŞ 

 

1. 1993-cü ilin Milli hesablar sistemi (MHS) məqsədlər üzrə xərclərin 

dörd təsnifatını özündə birləşdirir. Bu nəşrə həmin təsnifatlar aşağıdakı 

adlarla daxil edilmişdir: 

DİOFT: Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı; 

ŞİMT: Şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən 

mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı;  

QTMT Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı; 

MİXT: Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərcləri təsnifatı. 

 

2. DİOFT, ŞİMT, QTMT, MİXT aşağıda verilmiş formada üç 

səviyyəli detallaşmadan ibarətdir: 

01 Bölmə (və ya ikirəqəmli kod səviyyəsi); 

01.1 Qrup (və ya üçrəqəmli kod səviyyəsi); 

01.1.1 Altqrup (və ya dördrəqəmli kod səviyyəsi). 

 

3. Bu təsnifatlar altqrup səviyyəsində, dördrəqəmli kod səviyyəsində 

tərif alır. Bunula yanaşı 1993-cü ilin MHS-də təsnifatların strukturları 

QTMT üçün ikirəqəmli kod səviyyəsində, DİOFT, ŞİMT və MİXT üçün 

isə yalnız üçrəqəmli kod səviyyəsində müəyyənləşmişdir. Bu strukturlar 

əvvəlki təsnifatlara, yəni: 1980-cı ildə nəşr edilmiş Dövlət idarəetmə 

orqanlarının funksiyaları təsnifatı; 1968-ci ildə nəşr edilmiş Ev 

təsərrüfatlarının əmtəə və xidmətlər təsnifatı; 1968-ci il MHS-nin Ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən xüsusi qeyri-kommersiya təşkilatlarının 

məqsədlər üzrə təsnifatı; və 1975-ci ildə nəşr edilmiş Sahələrin məqsədlər 

üzrə xərcləri təsnifatının layihəsinə əsaslanır. 

 

4. Təsnifatların müəyyənləşdirilməsi və strukturuna yenidən 

baxilması vəzifəsini İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏKT) və 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının statistika şöbəsi öz üzərinə götürdü. 

Avropa Birliyi Staistika Bürosu (Avrostat) ilə sıx əlaqədə işləyən İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı DİOFT, ŞİMT və QTMT ilə məşğul 

olurdu. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının statistika şöbəsi isə MİXT-na 

cavabdeh idi. Bu nəşrin ikinci hissəsindən beşinci hissəsinədək DİOFT, 

ŞİMT, QTMT və MİXT-nın ətraflı xarakteristikaları verilmişdir. 
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MƏQSƏD VƏ FUNKSİYA 

 

5. 1993-cü ilin MHS-də «məqsəd» və «funksiya» terminləri öz 

istifadə mənalarına görə qarşılıqlı əlaqədədirlər; 1968-ci ilin MHS-də isə 

«vəzifə» termini işlədilir. Bu üç sözün üçündən də bir mənanın – 

institusional vahidlərin bu və ya digər xərcləri çəkməklə həll etmək 

istədikləri «sosial-iqtisadi məsələlər»in verilməsi üçün istifadə edilir. 

 

6. Adları çəkilən dörd təsnifatın təyinatı hər şeydən əvvəl ev 

təsərrüfatlarının, ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının, dövlət idarəetmə orqanlarının və istehsalçıların həyata 

keçirdikləri və «ödəniş hesabları» bəndinin, yəni gündəlik tələbat 

mallarının və istehal təyinatlı malların əldə edilməsi və ya işçi qüvvəsinin 

tutulması və digər xidmətlərin alınması üçün, həmçinin maliyyə 

aktivlərinin alınması və ya  maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi 

üçün ödənilən və ya ödənilməli olan pul vəsaitlərinin yaranmasına gətirib 

çıxaran əməliyyatların təsnifləşdirilməsidir. Daha konkret olaraq: 

- DİOFT və QTMT son istehlaka, aralıq istehlaka, kapitalın ümumi 

yığımına yönəldilən xərclər, həmçinin müvafiq olaraq dövlət 

idarəetmə orqanlarının və ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-

kommersiya təşkilatlarının əsaslı və cari transferləri daxil olmaqla bir 

sıra əməliyyatların təsnifləşdirilməsi üçün istifadə edilir; 

- ŞİMT xərclərin yalnız bir növünün, yəni ev təsərrüfatlarının, ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının və 

dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi istehlak üçün xərclərin 

təsnifləşdirilməsi üçün istifadə edilir; 

- MİXT aralıq istehlakla bağlı xərclərin və əsasən korporativ qeyri-

maliyyə və maliyyə müəssisələrinin investisiya xərclərinin 

təsnifləşdirilməsi üçün istifadə olunur. 

 

7. İnstitusional sektorların tam müəyyənləşdirilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş bu təsnifatlar 1993-cü ilin MHS-də IV «İnstitusional vahidlər və 

sektorlar» fəslində verilmişdir, ona görə də burada açıqlanmır. 

 

 

MƏQSƏDLƏR ÜZRƏ XƏRCLƏR TƏSNİFATLARININ  

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ 

 

8. 1993-cü ilin MHS-nin XVIII «Funksional təsnifatlar» fəslində bu 

təsnifatların tətbiqinin üç sahəsi şərh edilmişdir. 

 

9. Birinci sahə konkret olaraq DİOFT ilə əlaqəlidir. Ev təsərrüfatları 

dövlət idarəetmə orqanlarının xidmətlərindən fərdi və kollektiv əsaslarda 
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istifadə edə bilərlər. DİOFT dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən 

göstərilən fərdi və kollektiv xidmətlərin fərqləndirilməsi üçün istifadə 

edilir. Fərdi xidmətlərə çəkilən xərclərə natural formada olan sosial 

transferlər kimi baxılır. Dövlət idarəetmə orqanlarının son istehlakının 

faktiki ölçüsünün (və ya kollektiv istehlakın faktiki ölçüsünün) 

müəyyənləşdirilməsi üçün dövlət idarəetmə orqanlarının son istehlaka 

sərf edilən ümumi xərclərindən bu transferlər çıxılır və ev 

təsərrüfatlarının son istehlakının faktiki ölçüsünün (və ya fərdi istehlakın 

faktiki ölçüsünün) müəyyənləşdirilməsi üçün ev təsərrüfatlarının və ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının son 

istehlaka sərf etdikləri xərclərə əlavə edilir. 

 

10. İstifadənin ikinci sahəsi Dövlət idarəetmə orqanlarının, ev 

təsərrüfatlarının, ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının və istehsalçıların xərcləri haqqında geniş statistik 

məlumatların alınmasıdır. Təcrübə göstərir ki, belə məlumatlar böyük 

maraq kəsb edir və onlardan müxtəlif analitik məsələlərin həllində 

istifadə edilir. Məsələn, DİOFT Dövlət idarəetmə orqanlarının səhiyyəyə, 

təhsilə, sosial müdafiəyə və ətraf mühitin mühafizəsinə, həmçinin büdcə-

maliyyə fəaliyyətinə, xarici əlaqələrə, müdafiəyə, ictimai asayişin və 

təhlükəsizliyin təmin edilməsinə sərf etdiyi xərcləri göstərir; ŞİMT ev 

təsərrüfatlarının ərzaq məhsullarına, geyimə, yaşayış yerinə, səhiyyəyə və 

təhsilə sərf etdikləri xərcləri göstərir (bütün bunlar əhalinin həyat 

səviyyəsini səciyyələndirən əsas göstəricilərdir); MİXT işgüzar 

xidmətlərin «eksternalizasiyası» haqqında, yəni istehsalçılar tərəfindən 

kənardan ictimai iaşə, binaların yığışdırılması, nəqliyyat, audit və digər 

sahələrdə xidmətlərin alınmasının inkişaf tendensiyası (əvvəllər belə 

xidmətlər müəssisə daxilində köməkçi fəaliyyət növü kimi həyata 

keçirilirdi) haqqında məlumat mənbəyi kimi çıxış edə bilər. 

 

11. Təsnifatların üçüncü təyinatı istifadəçilərə təhlilin konkret növləri 

üçün Sistemin əsas aqreqatlarının dəyişildirilməsi imkanının verilməsidir. 

Məsələn: 

 

- Əmək məhsuldarlığının təhlili zamanı tədqiqatçılar tərəfindən tez-tez 

«insan kapitalı» göstəricisinə ehtiyac duyulur. Bu göstərici adətən 

keçən dövrlər üzrə təhsil xərcləri haqqında məlumatlara əsasən 

müəyyən edilir. Verilmiş dörd təsnifatda ev təsərrüfatları, ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları, Dövlət 

idarəetmə orqanları və istehsalçılar tərəfindən sərf edilən təhsil 

xərcləri məqsədlər üzrə ayrılır; 

- İqtisadi inkişaf prosesinin öyrənilməsi zamanı bəzən tədqiqatçılar 

tərəfindən elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinə sərf edilən 
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bəzi və ya ümumilikdə bütün xərclərə aralıq istehlak kimi deyil, 

kapital yığımı kimi baxılmasına üstünlük verilir. DİOFT, QTMT və 

MİXT-da elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə (ETTKİ) sərf 

edilən xərclər ayrı-ayrı maddələrdə verilmişdir; 

- Ev təsərrüfatlarının xərclərinin və yığımının təhlili zamanı bəzi 

tədqiqatçılar tərəfindən uzun müddətli istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 

istehlak mallarına sərf edilən xərclərin cari deyil əsaslı xərclərə aid 

edilməsinə üstünlük verilir. ŞİMT-da uzun müddətli istifadə üçün 

nəzərdə tutulmuş mallara sərf edilən xərclər sərbəst kateqoriyaya 

ayrılmışdır; 

- İqtisadi inkişafın ətraf mühitə təsirinin təhlili zamanı tədqiqatçılara 

ətraf mühitə dəyən zərərin aradan qaldırılmasına və ya qarşısının 

alınmasına sərf edilən xərclər haqqında məlumatlar daha tez-tez lazım 

gəlir. Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə maddələr DİOFT, QTMT və 

MİXT-da nəzərdə tutulmuşdur. 

 

ÜMUMİ MƏQSƏDLƏR 

 

12. Aşağıda verilmiş 1.1 cədvəlində adı çəkilən təsnifatlardan iki və ya 

daha çoxu üçün ümumi olan bəzi sosial-iqtisadi məsələlər sadalanır. «x» 

işarəsi bu işarə ilə qeyd edilmiş məqsədin həmin institusional sektor üçün 

aktuallığını göstərir və ona görə də bu sektorun təsnifatında ayrıca 

verilmişdir; «-» işarəsi isə bu işarə ilə qeyd edilmiş məqsədin həmin 

institusional sektor üçün ya aktual olmadığını, ya  da əksər ölkələrdə bu 

kateqoriyalara aid edilən xərclərin həcmi çox kiçik olduğundan onların 

ayrıca verilməsinə ehtiyac olmadığını göstərir. 

 

13. Bu təsnifatlarda xərclərin XX əsrin son illərində əksər ölkələrdə 

mühüm əhəmiyyətə malik olan məqsədləri verilmişdir. Ayrı-ayrı ölkələr 

1.1 cədvəlində verilməmiş digər məqsədləri də əsas hesab edə bilərlər, 

zaman keçdikcə 1.1 cədvəlində adı çəkilən məqsədlərdən bəziləri hazırda 

nəzərə alınması mümkün olmayan yeniləri ilə əvəz edilə bilər. Məqsədlər 

üzrə xərclər təsnifatlarının milli tələblərə uyğunlaşdırılması və şəraitin 

dəyişməsini nəzərə alaraq onların yenidən baxılmasının vacibliyi bütün 

beynəlxalq təsnifatlar üçün xarakterikdir. 
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Cədvəl 1.1  Xərclərin bir neçə təsnifat üçün ümumi olan      

məqsədlərindən nümunələr 

 

 
Məqsədlər üzrə xərclər Ev 

təsərrüfatları 

(ŞİMT) 

Ev təsərrüfatlarına 

xidmət göstərən 

qeyri-kommersiya 

təşkilatları (QTMT) 

Dövlət 

idarəetmə 

orqanları 

(DİOFT) 

Korporativ və 

qeyri-korporativ 

müəssisələr 

(İMXT) 

 

Səhiyyə………………… X X X X 

 

İstirahət………………… X X X X 

 

Mədəniyyət……………. X X X X 

 

Təhsil………………….. X X X X 

 

Sosial müdafiə……….. X X X X 

 

Ətraf mühitin mühafizəsi - X X X 

 

Elmi-tədqiqat və təcrübə – 

konstruktor işləri - X X X 

 

Yaşayış yeri……………. X X X - 

 

Nəqliyyat……………….. X - X X 

 

Rabitə………………….. X - X X 

 

Təbii fəlakət və digər 

bədbəxtliklər zamanı 

yardım………………….. - X X - 

 

Xarici iqtisadi yardım…. - X X - 

 

Din………………………. - X X - 

 

ƏLAQƏLİ TƏSNİFATLAR 

 

14. Bu nəşrdə baxılan məqsədlər üzrə xərclərin dörd təsnifatı bir-biri ilə 

qarşılıqlı əlaqəlidir. Onlar həmçinin DİOFT, ŞİMT, QTMT və MİXT-na 

aid edilmiş fəsillərdə adı çəkilən digər beynəlxalq təsnfatlarla da 

əlaqəlidirlər.  Bu təsnifatlarla əlaqəli olan, lakin həmin fəsillərdə adı 

çəkilməyən beynəlxalq təsnifatlardan biri 1997-ci ilin Beynəlxalq 

standart təhsil təsnifatıdır (ISCED-97). Bununla yanaşı məsləhətləşmələr 

zamanı bir çox ölkələr həmin təsnifatın 1976-cı il variantında (ISCED-

76) olan «Pillələrə bölünməmiş təhsil» qrupunun saxlanmasına tərəfdar 

çıxmışlar və bu qrup dörd təsnifatın hamısında bərpa edilmişdir. 



 11 

II fəsil. Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının 

təsnifatı (DİOFT) 
 

 

 TƏSNİFATIN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ 

 

15. DİOFT-nın əsas tətbiq sahələrindən biri fərdi ev təsərrüfatlarının 

xeyrinə sərf edilən və 1993-cü ilin MHS-nə əsasən ev təsərrüfatlarının 

son istehlakının (və ya fərdi istehlakın) ümumiləşdirilmiş faktiki 

həcminin  alınması üçün ŞİMT-nın 14-cü bölməsinə köçürülən istehlaka 

yönəldilmiş xərclərin müəyyənləşdirilməsidir. Bu təsnifatda belə xərcləri 

özündə birləşdirən bölmələr, qruplar və altqruplar dəqiq verilmişdir. 

 

16. DİOFT həmçinin Dövlət idarəetmə orqanlarının konkret funksiyalar 

və məqsədlər üçün sərf etdikləri xərclərdə zaman keçdikcə baş verən 

tendensiyaları təhlil etməyə imkan verir. Adətən bu məqsədlər üçün 

Dövlət idarəetmə orqanlarının hesabları bir qayda olaraq yaramır, belə ki, 

bu hesablar Dövlət idarəetmə orqanlarının təşkilat strukturlarını 

işıqlandırır və ona görə də təşkilati dəyişikliklər ucbatından dövri 

sıralarda kənarlaşmalar baş verə bilər. Məsələn, əgər Dövlət idarəetmə 

orqanı əvvəllər hər biri ayrı-ayrı departamentlər tərəfindən və ya Dövlət 

idarəetmə orqanlarının müxtəlif səviyyələrində həyata keçirilən bir neçə 

funksiyanı birləşdirən yeni departament yaradarsa, onda bir qayda olaraq 

müəyyən dövr ərzində bu məqsədlər üçün sərf edilən xərclərin müqayisə 

edilməsi üçün Dövlət idarəetmə orqanlarının adi hesablarından istifadə 

edilməsi mümkün olmur. 

 

17. DİOFT-ndan həmçinin iqtisadi və sosial funksiyaların həyata 

keçirilməsində Dövlət idarəetmə orqanlarının iştirak dərəcəsinin 

dövlətlərarası müqayisəsi üçün də istifadə edilir. DİOFT ölkənin Dövlət 

idarəetmə orqanlarında baş verən təşkilati dəyişikliklərin 

neytrallaşdırılmasına kömək etməklə yanaşı, ölkələr arasında təşkilati 

müxtəlifliklərdən asılı deyil. Məsələn, bir ölkədə su təchizatı ilə bağlı 

bütün funksiyaları bir dövlət idarəsi həyata keçirə bilər, digər ölkələrdə 

isə bu fuksiyalar ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə,  yaşayış yerləri 

ilə bağlı məsələlərlə birləşdirilə və ya sənayenin inkişafı məsələləri ilə 

məşğul olan müxtəlif departamentlər arasında bölüşdürülə bilər. 

Məqsədlər üzrə xərclər təsnifatında bütün bu müxtəlif bölmələri «su 

təchizatı» kimi  bir funksiya çərçivəsində birləşdirmək olar. 
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TƏSNİFATIN VAHİDLƏRİ 

 

18. Prinsipcə ayrı-ayrı əməliyyatlar təsnifatın vahidləri hesab edilir. Bu o 

deməkdir ki, hər bir mal alışına, əmək haqqının verilməsinə, transferə, 

borcun qaytarılmasına və digər xərc növlərinə bu əməliyyatın aid olduğu 

funksiyaya uyğun olaraq DİOFT-nın kod indeksi verilməlidir. Əsaslı və 

cari transferlər və maliyyə aktivlərinin xalis alınması ilə bağlı 

məsələlərdə bu prinsipə ciddi əməl edilməsi tövsiyə edilir. Lakin bir 

qayda olaraq, digər əməliyyatların çoxu üçün əməliyyatları təsnifatın 

vahidi kimi qəbul etmək olmur. Belə hallarda DİOFT-nun kod indeksləri 

idarələrə, təşkilatlara, istehsal vahidlərinə, bürolara və Dövlət 

departamentlərinin və ya nazidliklərin oxşar bölmələrinə verilməlidir. 

Onda müəyyən bir bölmənin bütün xərcləri (transferlər və maliyyə 

aktivlərinin xalis alınmasından başqa) həmin bölmənin DİOFT üzrə kod 

indeksi ilə işarə edilməlidir. 

 

19. Təsnifatın vahidi kimi əməliyyatlar deyil dövlət orqanları götürüldüyü 

zaman, Dövlət idarəetmə orqanlarının hesablarında ayrıla bilən çox kiçik 

orqanlar da DİOFT-na uyğun olaraq iki və daha artıq funksiya həyata 

keçirə bilərlər. Bəzən çoxfunksiyalı orqanların xərclərini həmin müxtəlif 

funksiyaların payına düşən iş aylarına uyğun olaraq DİOFT-nın 

funksiyaları üzrə bölüşdürmək mümkün olur. Lakin çox zaman elə olur 

ki, çoxfunksiyalı bölmələrin bütün xərclərini həmin xərclərin ən çox 

hissəsi sərf edilən yalnız bir məqsədə aid etmək mümkün olur. 

 

DÖVLƏT İDARƏETMƏ ORQANLARININ FUNKSİYALARININ 

MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ 

 

20. Dövlət idarəetmə orqanlarının xərclərinin çoxu birmənalı olaraq 

təsnifatda nəzərdə tutulmuş bu və ya digər bir funksiyaya aid edilə bilər, 

lakin elə hallar da olur ki, seçim etmək lazım olur. Əsas çətinliklər kənd 

təsərrüfatı, emal sənayesi və ya xərclərin məqsədlərinə uyğun digər 

kateqoriyalar sahəsində müəssisə və təşkilatlara verilən subsidiyalar və 

kreditlərlə əlaqədar baş verə bilər. Bu cür dövlət yardımının əsas 

məqsədlərindən biri, məsələn, milli müdafiə məsələləri üçün mühüm 

həyati əhəmiyyət kəsb edən hərbi gəmilərin tikintisi imkanının təmin 

edilməsi, və ya əhalinin fermerlər və ya şaxtaçılar kimi mühüm 

qruplarının həyat səviyyəsinə müəyyən dərəcədə kömək göstərilməsi və 

yaxud da xəstəxanaların tam iş günü ilə təmin olunmamış işçiləri üçün 

məşğulluğun təmin edilməsidir. 

 

21. Belə siyasi məsələləri funksiya və məqsədlər terminlərinin hazırki 

nəşrdə verilmiş mənaları ilə qarışdırmaq olmaz.  Ona görə də gəmi 
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tikintisinə dövlət tərəfindən verilən subsidiyalar «Emal sənayesi» 

kateqoriyası; fermerlərə verilən kredit və borclar «Kənd təsərrüfatı» 

kateqoriyası; kömür şaxtalarına verilən subsidiyalar «Kömür və mineral 

yanacağın digər növləri» kateqoriyası; xəstəxanalara verilən dotasiyalar 

isə  «Xəstəxanaların xidmətləri» kateqoriyası üzrə təsnifləşdirilir. Bu 

qayda yalnız ümumilikdə işə düzəlmə imkanlarının genişləndirilməsi 

üçün (məsələn, cinsi əlamətə görə diskriminasiyanın və ya  əlillərə qeyri-

normal münasibətin aradan qaldırılması yolu ilə) nəzərdə tutulmuş 

proqramlar, subsidiyalar, borclar və dotasiyalara aid edilmir. Buraya 

iqtisadi cəhətdən qeyri-münasib və ya zəif inkişaf etmiş regionlarda 

məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə proqramlar da daxildir. Belə 

ki, bu cür proqramlar DİOFT-nda ayrılmış müəyyən sahə ilə 

məhdudlaşdırılmadığı üçün, onlar «İşçi qüvvəsinə aid edilən ümumi 

məsələlər» kateqoriyası üzrə təsnifləşdirilir. 

 

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 

 

22. Ətraf mühitin mühafizəsinə sərf edilən xərclərin müəyyənləşdirilməsi 

zamanı tez-tez praktika xarakterli problemlər ortaya çıxacaq, belə ki, bu 

xərclər tamamilə başqa funksiyaları həyata keçirən inzibati orqanların 

nisbətən ikinci dərəcəli xərclər maddələrində göstərilə bilər. Məsələn, bu 

cür problem kimyəvi gübrələrin ətraf mühitə təsirini öyrənmək üçün 

xüsusi proqram həyata keçirən kənd təsərrüfatı nazirliyi ilə, yeni 

magistralın tikintisinin ətraf mühitə təsiri məsələlərini öyrənən nəqliyyat 

departamenti ilə və yaxud da buxar qazlarının atmosferə buraxılmasının 

təsirinin öyrənilməsi üzrə Yanacaq və energetika nazirliyi ilə əlaqədar 

olaraq qarşıya çıxa bilər. Hal-hazırda bir çox ölkələrdə Dövlət idarəetmə 

orqanlarının ətraf mühitin mühafizəsi xərclərinin ümumi həcmi ehtimal 

ki, çox aşağıdır, lakin gələcək onilliklərdə onların əhəmiyyəti arta 

biləcəyi təqdirdə DİOFT üçün statistik məlumatları hazırlayanlar bu cür 

xərclərin «Ətraf mühitin mühafizəsi» bölməsinə düzgün aid edilməsinə 

xüsusi nəzarət etməlidirlər. 

 

NAZİRLİKLƏRİN XƏRCLƏRİNİN VƏ İNZİBATİ XƏRCLƏRİN 

MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

23. Bir qayda olaraq nazirliklər ümumi siyasətin, planların, proqramların 

və büdcələrin işlənib hazırlanmasına, həyata keçirilməsinə, 

əlaqələndirilməsi və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməsinə; 

qanunvericilik aktlarının hazırlanması və yerinə yetirilməsinə; həmçinin 

ümumi məlumatların, texniki sənədlərin və statistik məlumatların 

hazırlanması və yayılmasına cavabdehdirlər. Bunlar DİOFT-da müxtəlif 

cür öz əksini tapmışlar. Maliyyə və xarici əlaqələrlə bağlı nazirliklər 
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dürüst sərbəst qrupa ayrılmışdır. Müdafiə, ictimai asayişin və 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi,  ətraf mühitin mühafizəsi, mənzil-

kommunal təsərrüfatı, səhiyyə, istirahət, mədəniyyət və din, təhsil və 

sosial müdafiə məsələləri ilə məşğul olan nazirliklər isə uyğun bölmənin 

«digər kateqoriyalara aid edilməyən» altqrupuna düşür. Bir sahə və ya 

altsahə ilə məşğul olan nazirliklər altqruplar üzrə bölüşdürülməmişdir. 

Deməli bu nazirliklərin xərcləri onların tabeçiliyində olan altqruplar üzrə  

bölüşdürülməlidir. Məsələn, nəqliyyat nazirliyinin xərcləri «Avtomobil 

nəqliyyatı», «Su nəqliyyatı», «Dəmir yolu nəqliyyatı», «Hava 

nəqliyyatı», «Boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemləri» kimi 

altqruplar arasında bölüşdürülməlidir. 

 

24. Nazirlik və  ya departamentlər, idarələr, təşkilatlar, istehsal şöbələri, 

bürolar və nazirliklərin daxilində olan oxşar bölmələr tərəfindən həyata 

keçirilən kadr, təchizat, mühasibat uçotu və audit, hesablama texnikası və 

məlumatların işlənməsi kimi ümumi xidmətlərə sərf edilən inzibati 

xərclər maksimum detallaşma səviyyəsində, yəni altqrup və ya dörd 

rəqəmli kod səviyyəsində təsnifləşdirilməlidir. Əgər inzibati xərclər eyni 

vaxtda iki və daha artıq alt qrupa duşursə, onda bütün hallarda bu 

xərclərin müvafiq altqruplar arasında bölüşdürülməsinə çalışmaq 

lazımdır. Əgər bu mümkün olmazsa, bütün xərclər payı ən çox olan 

altqrupa aid edilməlidir. Bu və ya digər altqrupa aid edilə bilinməyən 

xərclər uyğun bölmənin «digər kateqoriyalara aid edilməyən» altqrupuna 

aid edilməlidir. 

 

DİOFT-ı ƏHATƏ EDƏN XƏRCLƏR 

 

25. 2.1 cədvəlində DİOFT-na uyğun olaraq təsnifləşdirilən xərclər 

verilmişdir. Burada əsas yeri son istehlaka yönəldilmiş xərclər (P3) tutur, 

belə ki, fərdi xidmətlərin istehlakına yönəldilmiş xərclər ev 

təsərrüfatlarının son istehlakının faktiki həcminin (və ya fərdi istehlakın 

faktiki həcminin) alınması məqsədi ilə ŞİMT-nın 14-cü bölməsinə 

köçürülür. Ümumi kapital yığımının (P5) təsnifləşdirilməsi də mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. 
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Cədvəl 2.1  DİOFT üzrə təsnifləşdirilən xərclər 

 
 

Xərclər 

MHS-93-də 

əməliyyatların kodu 

Son istehlaka yönəldilən xərclər, o cümlədən…………… P3 

aralıq istehlak…………………………………………….. P2 

işçilərin əmək haqqı……………………………………... D1 

əsas kapitalın istehlakı…………………………………... K1 

bazar istehsalı çıxılmaqla……………………………….. P11 

Ümumi kapital yığımı……………………………………….. P5 

Subsidiyalar…………………………………………………. D3 

Mülkiyyətdən gələn gəlir…………………………………… D4 

Natural formada sosial transfertlərdən başqa sosial 

müavinətlər………………………………………………… 

 

D62 

Digər cari transfertlər……………………………………….. D7 

Əsaslı transfertlər…………………………………………… D9 

Səhmlərdən başqa qiymətli kağızlar……………………… F3 

Kreditlər və borclar………………………………………….. F4 

Səhmlər və kapitalda iştirakın digər formaları…………… F5 

 

26. DİOFT-nı həmçinin dövlət xərclərinin müəyən növünün örtülməsi 

məqsədi ilə gəlirlərin artırılması və ya cəmiyyətin ümumi maraqlarının 

qorunması məqsədi ilə (məsələn, tütün və alkoqoldan istifadənin 

azaldılması və ya ekoloji cəhətdən təmiz istehsal texnologiyalarından 

istifadə edilməsinin həvəsləndirilməsi məqsədi ilə) insanlara təsir etmək 

üçün bu və ya digər konkret məqsəd üçün nəzərdə tutulan sosial ödəmələr 

və vergilərin təsnifləşdirilməsi üçün də istifadə etmək olar. DİOFT-nın 

bölmələri dövlət xidmətində məşğulluğun təsnifləşdirilməsi üçün də 

əhəmiyyətli ola bilər. Lakin hazırkı dövrdə bu cür əlavə məqsədlər üçün 

təsnifatın istifadəsini ölkələrə beynəlxalq hesabatlarda istifadə edilmə 

tövsiyyəsi kimi deyil, yalnız təcrübə aparmaq üçün təklif edilir. 

 

ƏSAS KAPİTALIN İSTEHLAKI 

 

27. Çox ehtimal ki, bir çox ölkələr əsas kapitalın istehlakının məqsədlər 

üzrə bölüşdürülməsi zamanı xüsusi çətinliklərlə üzləşəcəklər. Milli 

hesabların məqsədləri üçün əsas kapitalın istehlakı praktiki olaraq həmişə 

fasiləsiz inventarlaşdırma üsulu ilə hesablanır. Lakin, prinsipcə fasiləsiz 

inventarlaşdırma üsulu ilə hesablamaları detallaşdırılmış funksional 

bölmələr üzrə də aparmaq olar. Təcrübədə bir çox ölkələrdə Dövlət 

idarəetmə orqanlarında əsas fondların və kapitalın istehlakının 

ümumiləşdirilmiş göstəriciləri qurulur. Bu şəraitdə əsas kapitalın 

istehlakının funksiyalar üzrə bölüşdürülməsi üçün yaxınlaşma 

üsullarından istifadə etmək lazım olur. Belə üsullardan biri, əgər Dövlət 

idarəetmə orqanlarının kiçik təşkilati bölmələri üzrə uyğun məlumatları 
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mövcuddursa, əsas kapitalın istehlakının «balans qiymətinin» 

amortizasiyası üzrə bölüşdürülməsidir. Digər üsul isə əsas kapitalın 

istehlakının funksiyalar üzrə əsas kapitalın ümumi yığımın keçmiş bir 

neçə illər ərzində yönəldilmiş xərclərə mütənasib  olaraq 

bölüşdürülməsidir. 

 

SOSİAL MÜDAFİƏ 

 

28. Bu təsnifatda ayrıca verilməsi çətinlik törədən sahələrdən biri də sosial 

müdafiədir. Problem ondadır ki, bu təsnifatın «Sosial müdafiə» bölməsinə 

aid edilən natural formada sosial müavinətlərin bir hissəsi ŞİMT-nın 

digər bölmələrinə düşə bilər. Məsələn, ərzaq talonları birmənalı «Sosial 

müdafiə»yə aiddir. Lakin təhlilin bəzi növləri üçün, onlar haqqında 

məlumatların «Ərzaq məhsulları və spirtsiz içkilər» kateqoriyasına aid 

edilməsi məqsədə uyğundur. Bu, ərzaq məhsulları və spirtsiz içkilərin 

faktiki istehlakının tam qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsinin 

mümkünlüyü üçün lazımdır. Bu cür təhlil üçün məlumatların alınmasının 

ən sadə üsulu böyük xərclərin «Sosial müdafiə» bölməsinə şərti 

kateqoriyalar kimi daxil edilməsidir. Belə şərti kateqoriyalar istifadə 

edilən təsnifləşmədə ŞİMT-nın bölmələri üst-üstə düşə bilər. Məsələn, 

paylanmış ərzaq talonlarının ümumi dəyərini  «Sosial müdafiə» 

bölməsinin «Ərzaq məhsulları və spirtsiz içkilər» qrupunda göstərmək 

olar. Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, fakiki fərdi istehlakın 

təsnifləşdirilməsi ŞİMT üzrə aparıldığı zaman da bu dəyər «Sosial 

müdafiə» bölməsində şərti kateqoriya kimi göstərilir. Bu ərzaq 

talonlarının DİOFT-nın «Sosial müdafiə» bölməsindən ŞİMT-nın «Ərzaq 

məhsulları və spirtsiz içkilər» bölməsinə yenidən təsnifləşdirilməsi 

demək deyildir. 

 

ƏLAQƏLİ TƏSNİFATLAR 

 

29. Bütün növ iqtisadi fəaliyyətin beynəlxalq standart sahə təsnifatı (ISIC) 

istehsal bölmələrinin fəaliyyət növləri üzrə təsnifatıdır. Təcrübədə 

DİOFT-nın onunla çox oxşarlıqları var. Prinsip etibarı ilə DİOFT-da 

istifadə edilən təsnifat vahidi ayrıca əməliyyatdır, lakin, xərclərin bir çox 

növləri üçün belə vahid kimi ISIC təsnifatında olan dövlət bölməsi tez-tez 

çıxış edəcəkdir. Bundan başqa təsnifatın kriteriyaları, DİOFT-da funksiya 

və ISIC-də fəaliyyət növü, konseptual olaraq oxşardır. Buna baxmayaraq  

Dövlət idarəetmə orqanlarının xərclərinin təsnifləşdirilməsi üçün DİOFT 

ISIC-dən daha faydalıdır. Ona görə ki, DİOFT-da funksiyaların ISIC–də 

verilmiş siyahısından daha detallaşdırılmış siyahısı mövcuddur. 
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30. DİOFT müəyyən funksiyalar üzrə xüsusi olaraq bu məqsədlər üçün 

işlənib hazırlanmış təsnifatlara əsaslanmışdır. Bu təsnifatda Ətraf mühitin 

mühafizəsi üzrə funksiyaların bölüşdürülməsi, Ətraf mühit haqqında 

iqtisadi məlumatların yığılmasının Avropa sistemi (SERIEE) tərəfindən 

işlənib hazırlanmış Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət təsnifatına 

(CEPA) əsaslanmışdır. Eyni qayda ilə, sosial müdafiə məsələlərinin 

təsnifləşdirilməsi Sosial müdafiə sahəsində ümumiləşdirilmiş statistik 

məlumatların Avropa sistemi (ESSPROS) əsasında həyata keçirilmişdir. 

Əsaslı tədqiqatlar, tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işləmələr kimi 

anlayışların tərifləri Fraskatinin redaksiyası altında nəşr olunmuş 1993-cü 

ilin metodoloji qaydalarından götürülmüşdür.  

 

31. Qeyd etmək lazımdır ki, «əsasında, əsaslanmışdır» sözləri DİOFT-

ın altqrupları və əlaqəli təsnifatların kateqoriyaları arasında birə-bir 

uyğunluğun olmasına dəlalət etmir. DİOFT, əlaqəli təsnifatların 

detallaşdırılmış maddələri üzrə bölünən toplu altqruplara malikdir. 
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III fəsil. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin                                                     

təsnifatı 
 

Təsnifatın hazırlanması üçün əsaslar 

 

32. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının hazırlanmasında əsas 

kimi aşağıdakılardan istifadə edilmişdir: 

a) “Statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və 

“1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət statistika 

sistemində islahatların aparılmasına dair Dövlət Proqramı”. 

 “Statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və 

“1998-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət statistika 

sistemində islahatların aparılmasına dair Dövlət Proqramı”nda təsnifatlar, 

məlumatlar sisteminin işlənib hazırlanması və ondan istifadə edilməsini 

təmin edən vasitələrdən biri kimi müəyyən edilmişdir.   

b) Vahid təsnifatlar sisteminin inkişafı, texniki-iqtisadi və sosial 

məlumatların kodlaşdırılması işinin aparılması haqqında Əsasnamə (bu 

əsasnamədə sahələr təsnifatının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur). 

v) Ev təsərrüfatları tədqiqatının yenidən aparılması üzrə proqram və 

anlayışlar. 

 

Təsnifatda istifadə edilən əsas terminlər və anlayışlar 

 

33. Ev təsərrüfatı - qohumluq əlaqəsindən asılı olmayaraq, eyni 

yaşayış binasında və yaxud onun bir hissəsində yaşayan, birlikdə özlərini 

ərzaq məhsulları  və  ya  yaşayış  üçün  zəruri  olan digər istehlak malları ilə 

təmin edən, bu məqsədlə də öz vəsaitlərini bütövlükdə və ya qismən 

birləşdirən və sərf edən şəxslərin birliyidir. Ev təsərrüfatı ayrıca yaşayan bir 

nəfərdən də ibarət ola bilər. 

34. Fərdi (şəxsi) istehlak - əhalinin şəxsi istehlakını ödəmək üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətləri özündə əks etdirir. Fərdi istehlakın 

tərkibinə alınmış əmtəələr və xidmətlər, əmək haqqı hesabına alınmış  

məhsullar, şəxsi həyətyanı təsərrüfatda istehsal edilən məhsullar, yardım və 

ianələr hesabına daxil olmuş mal və məhsullar, habelə tədarük edilən yabanı 

meyvə, giləmeyvə və s. daxil edilir. 

35. İstehlak malları - ev təsərrüfatında əhali tərəfindən bir qayda 

olaraq, ümumi ailə və şəxsi istehlak üçün istifadə edilən məhsullardır. 

İstehlak malları uzun müddət istifadə edilən (mebel, televizor, soyuducu, 



 19 

paltaryuyan maşın və s.), orta müddət istifadə edilən (paltar, ayaqqabı, qab-

qacaq və s.) və qısa müddət istifadə edilən (ərzaq məhsulları, spirtsiz içkilər, 

tütün mə’mulatları, ətriyyat - kosmetik mallar və s.) mallara bölünür. 

36. Qısa müddət istifadə edilən mallarla, uzun müddət istifadə 

edilən mallar arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, bu mallar yalnız bir dəfə 

deyil, müəyyən dövrdə, bir ildən xeyli çox vaxtlarda da istifadə edilə bilər. 

Uzun müddət istifadə edilən mallar nisbətən yüksək dəyərə malik olur. Orta 

müddət istifadə edilən mallar uzun müddət istifadə edilən mallardan əsasən 

onunla fərqlənir ki, onların istifadə müddəti bir ili keçdikdən sonra da, 

faktiki olaraq onların istifadə müddəti az olur. 

37. İstehlak xidməti - əhalinin şəxsi istehlakını tə’min edən və 

məhsulda öz ifadəsini tapmayan fəaliyyətin nəticəsidir. İstehlak xidməti 

material və qeyri - material ola bilər. 

 

Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən 

mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının hazırlanmasının  məqsəd və 

vəzifələri . 

 

38. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının işlənib 

hazırlanmasında əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasının milli hesablar 

sistemi metodologiyasına və Avropa statistika komissiyasının ev 

təsərrüfatlarının büdcə tədqiqatlarının harmonizasiya edilməsi üzrə 

tövsiyələrinə (Avropa Statistika Bürosu, 1997) uyğun olaraq statistika 

məlumatlarının toplanması, işlənməsi və təqdim olunması üçün standartlar 

yaratmaqdan ibarətdir.  

39. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının hazırlanmasında əsas 

vəzifələr aşağıdakılardır:  

- ev təsərrüfatının müxtəlif növ mal və xidmətlərinin  istehlakı 

həcminin uçotu sahəsində standartlaşdırmanın inkişafı və təkmilləşdirilməsi;  

- avtomatlaşdırılmış sistemlərdə və məlumat bazalarında məlumatların 

kodlaşdırılması; 

- milli və beynəlxalq səviyyələrdə statistika mə’lumatlarının 

müqayisəliliyi; 

- yeni sosial - iqtisadi şəraitdə ev təsərrüfatlarında istehlakın 

istiqamətlərinin aktuallaşdırılması; 

- istehlak strukturundakı asılılığı nəzərə almaqla müxtəlif növ qruplar 

üzrə mal və xidmətlərə ev təsərrüfatlarının tələbatının, ev təsərrüfatının 

həyat səviyyəsinin öyrənilməsində sistemli yanaşmanın təmin edilməsi. 
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Tətbiq edilmə sahəsi. 

 

40. Mövcud təsnifat Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsi tərəfindən təsis edilmiş normativ akt statusuna malikdir və ev 

təsərrüfatı büdcəsinin statistik tədqiqatının aparılmasında tətbiqi məcburidir. 

Təsnifat Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi  ilə 

razılaşdırılmaqla digər təşkilatlar və fiziki şəxslər tərəfindən onların şəxsi 

məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. 

 

Təsnifatın obyektləri. 

 

41. Təsnifatın obyektləri ev təsərrüfatları tərəfindən mal və 

xidmətlərin fərdi istehlakıdır. Təsnifatda ev təsərrüfatının istehlakının əsas 

istiqamətləri qruplar, siniflər, kateqoriyalar üzrə ardıcıl şəkildə təfsilatı ilə 

göstərilir və onların tərkibinə ev təsərrüfatı tərəfindən şəxsi istehlak üçün 

istehsal edilən və uyğun istifadə sahəsinə aid olan  müvafiq növ əmtəə və 

xidmətlər daxil edilir. 

42. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatında siniflər həmçinin 

məhsulun növü üzrə təsnifləşdirilir və Q (qısa müddətli istifadə), O (orta 

müddətli istifadə) və U (uzun müddətli istifadə) kimi işarə olunur. 

Xidmətləri özündə əks etdirən siniflər X ilə işarə olunur. Əgər sinif eyni 

vaxtda özündə qısa müddətli və orta müddətli istifadə, yaxud orta və uzun 

müddətli istifadəsi olan mal və xidmətləri birləşdirirsə bu cür siniflər 

məhsulun tiplərinə müvafiq olaraq işarə edilir və bu əsas hesab edilir. 

43. Təsnifatda baxılan mal və xidmətlərin tərkibinə ev təsərrüfatı - 

qeyri korporativ müəssisələrin mülkiyyətçiləri tərəfindən istehsalda istifadə 

məqsədilə istifadə etmək məqsədilə alınan mal və xidmətlər, ev təsərrüfatına 

məxsus yaşayış və qeyri - yaşayış binaları dəyərinin artmasına 

istiqamətləndirilən (binanın tikilməsi və əsaslı təmiri üçün tikinti materialları 

və xidmətləri) mal və xidmətlər; həmçinin əsaslı kapital qoyuluşu məqsədilə 

alınan incəsənət əsərləri; antikvar və zərgərlik məmulatları daxil edilmir. 

Əmtəə və xidmətlərin istehlakının müvafiq istiqamətlərinə aid edilməsinin 

konkret göstərişləri mövcud təsnifatın 2-ci bölməsində (sətr 4.) nəzərdə 

tutulmuşdur. 

44. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı sahə şəraitinə uyğun 

kodlaşdırmanı asanlaşdırmaq üçün zəruri olan identifikasiya kodlarını  əhatə 

edir.  
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Təsnifatın quruluşu 

 

45. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının əsasını 1993-cü ilin 

Milli Hesablar Sistemində ifadə olunmuş dörd funksional təsnifatdan biri 

olan məqsədli  fərdi istehlak təsnifatı (MFİT) - Classification of Individual 

Consumption by Purpose (COICOP) təşkil edir. 

46 Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatında ierarxiya model 

təsnifatı qəbul edilmişdir və hazırda ardıcıl kodlaşdırma metodundan istifadə 

edilir. Təsnifatın kodlarla işarələnməsi 7 onluq rəqəmlə ifadə edilir.  

Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə 

edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının kodlarının ümumi quruluşu 

aşağıdakı sxem şəklindədir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin yuxarı təsnifat qrupları  məqsədli  

fərdi istehlak təsnifatının beş dərəcəli kodları (MFİT) əsasında yaradılmışdır. 

Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən 

mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatında təsnifatın obyektlərinin qeyd 

edilməsi  nümunəsi aşağıdakı kimidir: 

 

 

 

 

 

 

Qruplar 

Bölmələr 

Siniflər 

Kateqoriyalar 

Növlər 

Х Х Х Х Х Х Х 
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01.1.1.3.11  Əla növ buğda çörəyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Təsnifat beşpilləli təsnifat bölgüsündən ibarətdir. Ev təsərrüfatı 

istehlakının milli xüsusiyyəti kodun altıncı və yeddinci dərəcələrindəki 

səviyyəsində ifadə olunur. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dərəcəli 

kodlardan sonra təsnifatın səviyyəsini ayıran nöqtə qoyulur. 

 

Təsnifatın aparılma sistemi. 

 

49. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının tətbiqini Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Statistika işlərinin 

əlaqələndirilməsi idarəsi, Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatları 

statistikası şöbəsi, statistik məlumatların Elmi - Tədqiqat və Layihə - 

Texnoloji mərkəzi ilə birlikdə həyata keçirirlər. Statistika işlərinin 

əlaqələndirilməsi idarəsi, Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatları 

statistikası şöbəsi, statistik məlumatların Elmi - Tədqiqat və Layihə - 

Texnoloji mərkəzi ilə birlikdə aşağıdakıları yerinə yetirirlər: 

50. Dövri olaraq Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak 

məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatında 

dəyişikliklərin layihəsini hazırlayır və Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsinin rəhbərliyinə təqdim edir; 

51. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün 

istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatının aparılması 

metodologiyasının təmin edilməsini izləyir. 

Ərzaq məhsulları və 

alkoqolsuz içkilər 
 

Ərzaq məhsulları  
 

Çörək məmulatı və 

yarmalar 
 

Çörək  
 

Buğda çörəyi 

  
 

1 3 1 1 1 0 

 

1 

Əla növ buğda çörəyi 
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IV fəsil. Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı (QTMT) 
 

 

TƏSNIFATIN TƏTBIQ SAHƏLƏRI 

 

52. MHS-93-də ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının bütün xərclərinin fərdi istehlaka aid edilməsi qəbul edilmişdir. 

QTMT-nın əsas məqsədi MHS-1993-ə (bax. bölmə 35 və 36, yuxarı) əsasən ev 

təsərrüfatlarının faktiki son istehlakı (və ya faktiki fərdi istehlakı) üzrə iriləşdirilmiş 

məlumatlar almaq üçün, ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının xərclərini və ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı və dövlət idarəetmə 

orqanlarının məqsədli xərclərinə müvafiq olaraq təsnifləşdirməkdən ibarətdir.  

 

53. QTMT-dən həmçinin ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatları təsnifatının fəaliyyət növlərinin beynəlxalq müqayisəliliyini 

asanlaşdırmaq üçün də istifadə edilə bilər. Bir çox ölkələrdə əhaliyə təhsil, səhiyyə 

və sosial müdafiə sahəsində xidmət göstərilməsi üzrə bu təşkilatların fəaliyyəti 

dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin tamamlayıcısı rolunu oynayır. Bəzi 

ölkələrdə ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının 

təsnifatı ətraf mühit, insan hüquqlarının müdafiəsi və azlıqların müdafiəsi kimi 

sahələrdə istifadə edilməyə başlamışdır. QTMT-da səhiyyə və sosial sahə kimi 

daha ənənəvi sahələrlə yanaşı bu yeni məqsədlərdə ayrılır. 

 

TƏSNIFAT VAHIDLƏRI 

 

54. Prinsipcə, QTMT-da ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının məqsədlər üzrə ayrı-ayrı xərcləri təsnifləşdirilir. Bununla yanaşı bir 

çox ölkələrdə ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- kommersiya təşkilatlarının 

fəaliyyəti haqqında informasiya azdır, ona görə də təsnifatın vahidləri kimi ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- kommersiya təşkilatlarının özləri çıxış 

edirlər. Əksəriyyəti olmasa da, bəzi ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-

kommersiya təşkilatlarının əsas bir məqsədi var və onlar adları çəkilən təsnifat 

məqsədlərindən birinə aid edilə bilərlər. Əgər ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən 

bu və ya digər qeyri- kommersiya təşkilatı iki və daha artıq funksiya yerinə 

yetirirsə (məsələn, məktəb və xəstəxananı maliyyələşdirən dini təşkilatlar), hər 

funksiyaya görə ayrı vahidləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Əgər hər funksiyaya 

görə ayrı vahidi müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmə göstəricisi çıxarmaq 

mümkün olmazsa, o halda mövcud ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 
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kommersiya təşkilatlarını bütövlüklə məşğulluq amilinə və ya ümumi xərc həcminə 

əsasən müəyyənləşdirmək lazımdır.  

   

55. Yuxarıda göstərilənlərdən iki və daha artıq istiqamətdə olan elmi tədqiqat 

fəaliyyətini maliyyələşdirən xeyriyyə fondları və təşkilatları əsas sayılır. Bu cür 

tədqiqatlara xərcləri iş fəaliyyətinə aid etməyərək, müvafiq funksiyalar üzrə ayrı 

yerləşdirmək lazımdır.  

 

QTMT TƏRƏFINDƏN ƏHATƏ OLUNAN XƏRCLƏR 
  

56. 4.1 cədvəlində göstərilən xərclər prinsipcə QTMT əsasında təsnifləşdirilə 

bilər. Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları təsnifatında  

statistik məlumatların az olması və aşağıdakı cədvəldə göstərilən xərclərin QTMT 

əsasında təsnifatlaşdırılması bir çox ölkələrdə inandırıcı görünmür. Xərclər 

təsnifatında əsasən son istehlaka (P3) arxalanmaq lazımdır. Belə ki, ev 

təsərrüfatlarının  faktiki son istehlakının (və ya faktiki fərdi istehlak) daxil edilməsi 

üçün bu göstəricini ŞİMT - nın 13-cü bölməsinə daxil etmək lazımdır. 

  

Cədvəl 4.1.  QTMT üzrə təsnifləşdirilən xərclər 

 

Xərclər 
MHS-93-də 

əməliyyatların kodları 

Son istehlaka yönəldilmiş xərclər, onlardan: P3 

   Aralıq istehlak xərcləri P2 

   İşçilərin əməyinin ödənişi D1 

   Əsas kapitalın istehlakı K1 

   Bazar istehsalı istisna olmaqla    P11 

   Ümumi kapital yığımı P5 

   Subsidialar D3 

   Mülkiyyətdən gəlir D4 

   Natural formada sosial transferlərdən başqa sosial         

   Müavinətlər D62 

   Digər cari transferlər  D7 

   Kapital transferləri D9 

   Səhmlərdən  başqa, qiymətli kağızlar F3 

   Kreditlər və borclar F4 

   Səhmlər  və kapitalda digər iştirak formaları F5 

 

ƏLAQƏLİ TƏSNİFATLAR 

 

57. Con Hopkins adına universitetin siyasi tədqiqatlar institutunda qeyri 

kommersiya təşkilatlarının beynəlxalq təsnifatı hazırlanmışdır (QKBT). Təsnifat 
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QTMT bölmələrinin analoqu olan 12 tam qrupdan, "Mədəniyyət və istirahət", 

"Təhsil və tədqiqat", "Səhiyyə", "Sosial xidmətlər", "Ətraf mühit", "Dini fəaliyyət" 

və s. kimi qruplardan ibarətdir.  Bununla yanaşı QKBT fəaliyyətin məqsədi deyil, 

növü üzrə olan bir təsnifatdır. Məsələn, qeyri- kommersiya təşkilatlarının 

beynəlxalq təsnifatında bütün tədqiqatlar, məqsədlər üzrə bölünməyərək, qeyri-

kommersiya təşkilatlarının məqsədləri təsnifatında olduğu kimi bir altqrupa aid 

edilmişdir. Ona görə də qeyri- kommersiya təşkilatlarının beynəlxalq təsnifatının 

məlumatlarını, qeyri- kommersiya təşkilatlarının təsnifatına çevirdikdə bir qədər 

təshih etmək lazım gəlir.   
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V fəsil. Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərcləri təsnifatı 

(MİXT) 
  

 MİXT-nın ƏHATƏ SAHƏSİ 

 

58. MİXT-nın əhatə sahəsi, təsnifatın adından göründüyü kimi, 

istehsalçıların, əsasən də korporativ (maliyyə və qeyri-maliyyə) sektorun 

bazar  istehsalçılarının (MHS-93 bənd 18.14) xərcləridir. MİXT Dövlət 

idarəetmə orqanlarının, ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-

kommersiya təşkilatlarının və ev təsərrüfatlarının özlərinin istehsalla 

əlaqədar xərclərinin təsnifləşdirilməsi üçün praktiki olaraq istifadə edilə 

bilməz. Belə ki, bu sektorlarda istehsalın əsas həcmi son istehlaka 

yönəldilən xərclərə aid edimişdir ki, bunlar da öz növbəsində DİOFT, 

ŞİMT və QTMT-nın köməyi ilə çox yaxşı təhlil edilə bilirlər. 

 

59. Müəssisələrin məqsədlər üzrə xərcləri aşağıda verilmiş 5.1 

cədvəlindəki kimi cari xərclərə və kapital qoyuluşuna bölüşdürülə bilər. 

Kapital qoyuluşuna kapitallaşdırılmış cari xərclər (MHS-93-də ümumi 

kapital yığımı kimi verilmişdir), istehsal aktivlərinə investisiyalar (MHS-

93-də həmçinin ümumi kapital yığımı kimi verilmişdir) və qeyri-istehsal 

aktivlərinə investisiyalar daxildir. Cari əməliyyat xərclərinə aralıq əmtəə 

və xidmətlərə yönəldilmiş xərclər, işçilərin əmək haqqları, subsidiyalar 

çıxılmaqla istehsala olan digər vergilər, kapitalın istehlakı və mənfəət aid 

edilir. Kapitallaşdırılmış cari xərclər müəssisələrin, məsələn, proqram 

təminatının işlənməsi, yolların tikintisi və ya iri təmir işlərinin aparılması 

və istehsal vasitələrinin modernləşdirilməsi kimi xərclərdir. 

 

60. Müəssisələrin məqsədlər üzrə xərcləri toqquşa bilərlər. Əgər istifadəçi 

variantların müxtəlifliyi ilə qarşılaşmaq istəmirsə, onda xərclərin əsas bir 

məqsəd üzrə təsnifləşdirilməsi tövsiyə edilir. Məsələn, məlumatların idarə 

edilməsi xərcləri müəssisənin istənilən funksiyasının həyata keçirilməsinə 

(məsələn, marketinqə, elmi-tədqiqi və təcrübi-konstruktor işlərinə və cari 

istehsal proqramlarına) yönəldilə bilər. Əgər bu xərclərin əsas məqsədi 

məlumatların idarə edilməsidirsə, onda bu xərcləri bütün digər 

funksiyalardan ayırıb «Məlumatın idarə edilməsi xərcləri» maddəsinin bir 

hissəsi kimi təsnifləşdirmək lazımdır. 

 

MİXT-nın ANALİTİK İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ 

 

61. MİXT və məqsədlər üzrə digər təsnifatlar təhlildə iki müxtəlif rol 

oynayırlar. Birinci rol xərclərin sektorlar arası təhlilinin, ikincisi isə 

sektordaxili təhlilinin təmin edilməsindən ibarətdir. Birinci halda 

məqsədlər üzrə təsnifatlar köməkçi təhlillərin müxtəlif növlərinin həyata 
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keçirilməsi zamanı istifadə edilir və yalnız iqtisadi siyasət məsələlərinin 

həll edilməsində əsas rol oynayan kapitallaşdırılmamış cari əməliyyat 

xərclərinə tətbiq edilir (yuxarıda verilmiş 59-cu maddədə müəyyən 

olunduğu kimi). Bu rolda MİXT istehsalçıların kapitallaşdırılmamış cari 

əməliyyat xərclərinə, DİOFT, ŞİMT və QTMT isə müvafiq olaraq Dövlət 

idarəetmə orqanlarının, ev təsərrüfatlarının və ev təsərrüfatlarına xidmət 

göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının son istehlaka yonəldilən 

xərclərinə tətbiq edilir. İstehsalçıların kapitallaşdırılmamış cari əməliyyat 

xərclərinə əlavə təhlil zamanı ayrıca bölmə kimi baxılan köməkçi 

fəaliyyətin nəticəsi olan məhsulun şərti hesablanmış istehsalının aralıq 

istehlakı daxil olacaqdır. 

 

Cədvəl 5.1  MİXT üzrə təsnifləşdirilən xərclər 

 
Xərclər Kapitallaşdırıl-

mamış cari 

əməliyyat 

xərcləri

 

Kapital qoyuluşu 

Kapitallaşdırılmış 

cari xərclər

 

Əsas fondlara 

investisiyalar

 

01 İnfrastruktura yonəldilən xərclər……. X X X 

01.1 Yolların tikintisinə və torpaqların 

meliorasiyasına yönəldilən xərclər  X X X 

01.2 Mühəndis-texniki işlərə yönəldilən 

xərclər……………………………… X  X 

01.3 Məlumatların idarəedilməsinə 

yönəldilən xərclər………………… X X X 

01.3.1 Məlumatların idarəedilməsinin 

operativ məqsədlərinə yönəldilən 

xərclər ………. X  X 

01.3.2 Proqram təminatının işlənib 

hazırlanmasına yönəldilən xərclər 

………………………….  X X 

02 Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor 

işlərinə yönəldilən xərclər…………… X  X 

03 Ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilən 

xərclər…………………….. X  X 

04 Marketinq xərcləri…………………….. X  X 

05 Əmək ehtiyatlarına yönəldilən xərclər. X  X 

06 Cari istehsal proqramlarına, inzibati-

təsərrüfat fəaliyyətinə və idarəetməyə 

yönəldilən xərclər……... X  X 

 

62. Məqsədlər üzrə xərclər təsnifatlarının ikinci təyinatı sektordaxili 

təhlilin həyata keçirilməsidir. Xərclərin sektordaxili təsnifləşdirilməsi 

zamanı müxtəlif mexanizmlər aşkar edirlir ki, bunların da köməyi ilə 

müəyyən sektor siyasi problemləri iqtisadi üsullarla həll edilir. Belə ki, 

DİOFT-nı tətbiq etməklə Dövlət son istehlaka, kapital yığımına, cari və 

əsaslı transferlərə yönəldilən xərclər və ya digər sektorlara kreditlər və 

                                      
 бу термин адятян коммерсийа ямялиййатлары учоту заманы тятбиг едилир 
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borclar verilməsi vasitəsilə siyasi məqsədlərə nail ola bilər. Ev 

təsərrüfatları sektorunda son istehlaka yönəldilən xərclərin, mülkiyyətdən 

və cari transferlərdən gələn gəlirin  sektordaxili təhlili üçün ŞİMT-nı 

tətbiq edilə bilər. Digər nümunə  təhsilə verilən subsidiyalar və ya 

istehsalçılar tərəfindən öz işçilərinə təhsil sahəsində digər yardımın 

göstərilməsinə aiddir. Bu xərclərə müəyyən şəraitdə işçilərin əmək 

haqlarının bir hissəsinin natura formasında ödənilməsi kimi baxıla və ev 

təsərrüfatlarının son istehlakına yönəldilmiş xərclərinə aid edilə bilər. Bu 

cür xərclər MİXT-nda işçilərin konkret fəaliyyət növünə aid edilən 

məqsəd kateqoriyaları üzrə təsnifləşdirilə bilər və bu, bir çox hallarda 

«Təhsil» kateqoriyası olmayacaq. Bu nümunələrdən görmək olar ki, 

sektorlararası ümumiləşdirmə aparmaq olmaz, belə ki, bu hal xərclərin 

müxtəlif sektorlarda və müxtəlif məqsəd kateqoriyaları üzrə aparılan ikili 

uçotuna gətirib çıxara bilər. 

 

63. MİXT və məqsədlər üzrə xərclərin digər təsnifatları sektordaxili təhlil 

zamanı MHS-93-ün XVIII fəslində («Funksional təsnifatlar») hər bir 

sektor üzrə müəyyən edilmiş xərclərin növünə tətbiq edilir. Sektordaxili 

təhlili həyata keçirən zaman çeviklik göstərilməlidir, bu o deməkdir ki, 

müəyyən şəraitdə belə təhlil gəlir və xərclərin ayrı-ayrı maddələrini əhatə 

edə bilər. Belə ki, istehsalçılar üçün MİXT-nda təkcə «Elmi-tədqiqat və 

təcrübi-konstruktor işlərinə yönəldilən xərclər», «Ətraf mühitin 

mühafizəsinə yönəldilən xərclər»,  «İnfrastruktura yonəldilən xərclər»in 

bir hissəsi olan yolların tikintisinə yönəldilən xərclər kimi xərclərin 

verilməsi deyil, həmçinin bu kateqoriyalara həmin xərclərin 

maliyələşdirilməsi üçün istehsalçıların ala biləcəkləri əsaslı transferlərin 

və kreditlərin də aid edilməsi müəyyən maraq kəsb edir. 

 

KÖMƏKÇİ FƏALİYYƏT 

 

64. Sektorlararası təhlil üçün MİXT-dan istifadə edərkən təsnifat vahidi 

kimi ya aralıq xərclərin konkret məqsədlər üçün əldə edilmiş məhsullar 

kimi ayrı-ayrı elementləri və yaxud da «vektorlar» çıxış edir. Bu 

«vektorlar» məcmu halında müəyyən konkret məqsədə nail olunmasına 

xidmət edir və onlar, aralıq istehlaka aid edilən və  köməkçi fəaliiyətin 

nəticəsi olan məhsulun şərti hesablanmış istehsalına daxil edilir. 

 

65. Əlavə təhlil zamanı köməkçi fəaliyyət ayrıca bölmə kimi ayrılır. Belə 

ayrılma üçün əlavə statistik məlumatlar tələb olunur. Belə ki, MHS-93-də 

köməkçi fəaliyyət müstəqil bölmə kimi izah edilmir. MHS-93-ün 5.13 

bəndində verildiyi kimi «köməkçi fəaliyyətin yeganə təyinatı onun bağlı 

olduğu əsas və ya əlavə fəaliyyət növünə yardımın təmin edilməsidir». 

Köməkçi fəaliyyətin tipik növləri daşınma, anbara yığma, satış, maliyyə 
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və işgüzar xidmətlərin müxtəlif növləri, hesablama texnikasından istifadə, 

rabitənin təmin edilməsi, personalın hazırlanması, mühafizə, texniki 

xidmət və s. (tipik nümunələr MHS-93-ün 5.9 bəndində verilmişdir).  

MHS-nin mərkəzi strukturu üçün köməkçi fəaliyyət üzrə məlumatlar 

tələb edilməsə də, köməkçi fəaliyyətin müəyyən rol oynadığı xüsusi əlavə 

təhlillərin həyata keçirilməsində belə məlumatlara ehtiyac vardır. Tipik 

nümunə kimi ETTKİ, ətraf mühit, təhsil, səhiyyə və s. sahələrdə 

tədqiqatların həyata keçirilməsini göstərmək olar (MHS-93, XXIi fəsil, 

«Köməkçi təhlil və hesablar»). Daha bir nümunə üçün «məlumat 

texnologiyalarının» istehsala təsirinin təhlilini göstərmək olar ki, bu 

zaman köməkçi fəaliyyətin tipik növü kimi məlumatların işlənməsi və 

ötürülməsi çıxış edir (MHS-93, bənd 5.16). 

 

66. Köməkçi fəaliyyət haqqında məlumatları müəssisənin istehsal uçotu 

sistemindən əldə etmək olar. Bunula yanaşı köməkçi fəaliyyətin onun 

əlaqəli olduğu əsas və ya əlavə fəaliyyətlə müqayisədə xarakteri və 

həcmini nəzərə alaraq təcrübədə bu fəaliyət haqqında müvafiq 

məlumatların alınması böyük çətinliklər törədir. Köməkçi fəaliyyətin bu 

cür ayrılması xərc və buraxılışın təhlili zamanı həmcins istehsal 

vahidlərinin (bu vahidlərdə MHS-93-ün 15.14-cü bəndində göstərildiyi 

kimi «yalnız bir növ istehsal (qeyri-köməkçi) fəaliyyəti həyata keçirilir») 

ayrılmasından da çətin ola bilər. MHS-93-ün 5.47-ci bəndində təklif 

olunur ki, köməkçi fəaliyyət haqqında göstəricilərı, həmcins istehsal 

vahidləri haqqında məlumatlarda olduğu kimi, «müəssisələrin 

məlumatları əsasında müxtəlif ehtimallara və hipotizalara əsaslanaraq 

hesablansın». 

 

MİXT-nın XARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ONUN DİGƏR 

TƏSNİFATLARLA ƏLAQƏSİ 

 

67. MİXT üçün iki meyar mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bunlardan 

birincisi iqtisadi siyasət sahəsində MİXT tətbiq edilə bilən tədqiqat 

növünün (məsələn, iqtisadi inkişafın öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar, ətraf 

mühitə təsirin öyrənilməsi üzrə tədqiqatlar və s.) qiymətləndirilməsinə 

əsaslanır. Belə qiymətləndirmə zamanı köməkçi fəaliyyətin ayrıca bölmə 

kimi baxıldığı əlavə təhlillər həyata keçirilərkən MİXT-nın istifadəsi 

nəzərə alınmalıdır. İkinci meyar Beynəlxalq iqtisadi və sosial təsnifatlar 

üzrə mütəxəssis qrupunun göstərişlərinə cavab verir. Bu qrup öz 

məruzəsində MİXT-nın digər təsnifatlarla, əsasən də məqsəd üzrə 

xərclərin digər üç təsnifatı, həmçinin fəaliyyət növləri və məhsul 

təsnifatları ilə hormonizə edilməsini tövsiyə etmişdir. 
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68. Bu təsnifatın çoxməqsədli xarakteri ümumilikdə digər təsnifatların da 

istifadə edildiyi bir sıra tədqiqatlarda tətbiqini asanlaşdırmalıdır. Bununla 

yanaşı siyasət sahəsində müxtəlif məsələlərin eyni vaxtda uçotu xərclərin 

MİXT-nın ayrı-ayrı kateqoriyalarına aid edilməsində kənarlaşmalara 

gətirib çıxara bilər. Bunun baş verməməsi üçün uçotun aydın qaydaları 

olmalıdır ki, hər bir kateqoriyanın əhatə dairəsinin digər kateqoriyalarla 

münasibətdə izah edilməsində istifadəçiyə yardım etsin. Bundan əlavə 

xırdalanmış altkateqoriyalar olmalıdır ki, ayrı-ayrı kateqoriyaların siyasət 

sahəsində alternativ tədqiqatların məqsədlərinə uyğun olaraq yenidən 

təsnifləşdirilməsi mümkün olsun. 

 

MİXT-nın MƏQSƏDLƏR ÜZRƏ DİGƏR TƏSNİFATLARLA 

ƏLAQƏSİ 

 

69. MİXT-na məqsədlər üzrə digər təsnifatlarla yanaşı baxıldıqda görmək 

olar ki, MİXT-nın kateqoriyaları korporativ sektorun bütün 

kateqoriyalarını əhatə edə bilmir və konkret məsələlərin həlli üçün digər 

sektorlara məqsədlər üzrə xərclər təsnifatları cəlb edilməlidir. Belə ki, 

DİOFT, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı kimi, 

işçilərin sosial problemlərinin təhlilinin həyata keçirilməsinə və 

müəssisələrin qarşılaşdıqları infrasruktur problemlərinin həllində yardım 

edir. Həm Dövlət idarəetmə orqanlarının, həm də ev təsərrüfatlarının 

iştirak etdiyi ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilən xərclər üçün də bu 

sözləri demək olar. Bunları DİOFT, ŞİMT və MİXT-nın eyni zamanda 

istifadəsi ilə təhlil etmək olar. 

 

70. Ona görə də MİXT-nın DİOFT, ŞİMT və QTMT-nın iqtisadi siyasət 

sahəsində Dövlətin maraqlarını və müəssisələrin maraqları ilə kəsişən ev 

təsərrüfatları ilə əlaqədar maraqları əks etdirən bölmələrin hormonizə 

edilməsinə çalışmaq lazımdır. Məsələn, bu dörd sektorun hər birinin 

məşğul olduğu «Təhsil» və «Səhiyyə» kateqoriyalarına aiddir. Bununla 

yanaşı belə məsələlərin həllində müəssisələrin, həmçinin Dövlət 

idarəetmə orqanlarının və ev təsərrüfatlarının dayaq nöqtəsi müxtəlif ola 

bildiyindən, bu xərclər bütün təsnifatlarda eyni dərəcədə xırdalanma 

səviyyəsində göstərilməməlidir. Bir halda xərclər (məsələn, «Marketinq 

xərcləri») MİXT-nın bölmə səviyyəsində (digər təsnifatlarda göstərilmir) 

göstərilir. Digər halda «Müdafiə», «İctimai asayiş və təhlükəsizlik» və s. 

maddələr DİOFT-nın bölmə səviyyəsində (ŞİMT və ya MİXT-da 

göstərilmir) göstərilir. Digər xərclər (məsələn, «Ətraf mühitin 

mühafizəsinə yönəldilən xərclər») MİXT və DİOFT-nın bölmə 

səviyyəsində və ŞİMT-nın yalnız qeyri-altqrup səviyyəsində göstərilir. 
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71. Bütün məqsədlər üzrə təsnifatların birlikdə baxılmasının bir səbəbi də 

MHS-93-ə yeni konsepsiyanın, faktiki istehlakın (MHS-93, bənd 9.72), 

daxil edilməsidir. Bu konsepsiyanın daxil edilməsinin məqsədlər üzrə 

xərclər təsnifatları üçün bir başa nəticəsi ev təsərrüfatları tərəfindən 

Dövlət idarəetmə orqanlarından və ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən 

qeyri-kommersiya təşkilatlarından alınan natura formasında transfertlərə 

aid edilən bütün xərclər üzrə DİOFT, ŞİMT və QTMT-ın hormonizə 

edilməsinə tələbat oldu. MHS-93 də verilmiş anlayışlar baxımından bu 

yeni konsepsiya MİXT-nın strukturuna toxunmamışdır. Lakin, əgər ev 

təsərrüfatlarının həyat səviyyəsinin təmin edilməsində təkcə Dövlət 

idarəetmə orqanları və ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-

kommersiya təşkilatları deyil, həmçinin müəssisələrin də əməyinin olması 

qəbul edilərsə, vəziyyət dəyişilə bilər. 

 

72. MHS-93-də müəssisələrin ev təsərrüfatlarının həyat səviyyəsində 

iştirakı aralıq istehlak və ya əmək haqqı və natural formasında əmək 

haqqı şəklində öz əksini tapmışdır. «İşlə təmin edənlər tərəfindən işçilərin 

öz vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün onlara  təqdim edilməli olan 

əmtəə və ya xidmətlər aralıq istehlaka aid edilmir» (MHS-93, bənd 7.39). 

MHS-93-ün 6.155-ci bəndində bu əmtəə və xidmətlərin ayrı-ayrı 

nümunələri verilmişdir. «Natural formada haqq … iş üçün vacib olan 

əmtəə və xidmətlərdən ibarətdir və işçilər onlardan iş vaxtından kənarda 

öz ixtiyarları ilə şəxsi tələbatlarının və həmçinin öz ev təsərrüfatlarının 

digər üzvlərinin tələbatlarının təmin edilməsi üçün istifadə edə bilərlər» 

(MHS-93, bənd 7.39). Bu xərclər natural formada haqq kimi izah 

olunduğu halda nəticədə onlar ev təsərrüfatlarının son istehlakına düşür 

və sonra da MİXT əsasında məqsədlər üzrə təsnifləşdirilir. MHS-93-ün 

7.40 bəndində natural formada haqqa aid edilə bilən bir çox əmtəə və 

xidmətlər verilmişdir. Ev təsərrüfatlarının həyat səviyyəsinin təmin 

edilməsində müəssisələrin əməyinin təkcə əmək haqqı  və natural 

formada haqq şəklində deyil, həmçinin natural formada mədəni 

transferlər də daxil edilməklə sosial transferlərin bütün növləri şəklində 

işıqlandırılması üçün MİXT-nın kateqoriyalarının əlavə təhlildə 

(müəssisələrin xərclərinin kateqoriyalarının köməkçi fəaliyyət şəklində 

ayrılması üçün) istifadəsi təklif olunur. Yuxarıda verilmiş 

terminalogiyalardan istifadə edərək demək olar ki, bu xərclər insan 

kapitalına investiyalar xarakteri daşıyacaq və müəssisələrin işçilərin 

təhsilinə və ya peşə hazırlığına (məsələn, hazırlıq kurslarına, texniki-peşə 

hazırlığına), tibbi xidmətə (tibbi müayinəyə – peşə yararlılığının müəyyən 

edilməsi məqsədi ilə olan məcburi müayinələrdən başqa, 

immunizasiyasını) və s. yönəltdikləri xərcləri özündə birləşdirə bilər. Bu 

məqsədlər üçün MİXT-nın istifadə edilməsi onun kateqoriyalarının 

ŞİMT-nın və məqsədələr üzrə xərclərin digər təsnifatlarının 
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kateqoriyaları ilə uzlaşdırılması tələb olunur. Bu, onun üçün tələb olunur 

ki, bütün sektorlar üzrə aralıq və son istehlak xərclərinin uyğun 

gələnlərinin aqreqasiyalaşdırılmasının həyata keçirilməsi mümkün olsun. 

 

MİXT və onun fəaliyyət və məhsul növləri 

təsnifatları ilə əlaqəsi 

 
73. MİXT-nin hazırlanması zamanı nəzərə alınmışdır ki, o, əsasən 

təşkilatlar tərəfindən müəyyənləşdirilən istehsal məlumatlarını, kapital 

yığımı və digər istehsalla bağlı məlumatların təsnifatlaşdırılması üçün 

istifadə ediləcəkdir. Nəzərə alsaq ki, belə məlumatlar ISIC-in 

kateqoriyaları  tərəfindən də təsnifatlaşdırılır, o halda MİXT, ISIC  və 

eləcədə əsas məhsul təsnifatı olan CPC arasında sıx əlaqəni 

müəyyənləşdirmək lazım gələcəkdir. Belə ki, MİXT əsasən milli 

hesabların əsas təhlilində təşkilatlara aid edilməyən müəssisələrin 

köməkçi fəaliyyəti üzrə istehsala aid olan məlumatların müəyyən 

edilməsi üçün istifadə ediləcəkdir. Lakin köməkçi hesablarda ətraf 

mühitin mühafizəsi, səhiyyə və təhsil kimi məsələlər ayrıca vahidlərlə 

verilməlidir. Digər tərəfdən, qeyd edildiyi kimi, MİXT yalnız istehsalın 

xərcləri təsnifatı kimi deyil, eləcədə digər məlumatların, kreditlərin və 

borcların, kapital transferlərinin, istehsal fəaliyyətinin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı investisiyaların cəlb edilməsi və faizlərin 

verilməsi kimi məsələlərin təsnifatlaşdırılması üçün də istifadə edilə bilər. 

Buna görə də CPC və ISIC - in əsas kateqoriyalarının hamısı MİXT 

altbölmələrində əks olunmamalıdır. Yalnız onlardan bəziləri MİXT-nin 

altqruplarına aid edilə bilər.   

 

74. MİXT kateqoriyasını ISIC-in təkrar baxılmış üçüncü variantında və 

CPC-nin 1.0 variantında asan ayırmaq mümkündür. Ümumi götürdükdə 

isə ISIC-ə nisbətən CPC çox xırda detalizasiyaya malikdir. Misal üçün 

ISIC 73 altbölməsində ETTKİ "tədqiqatlar və işləmələr" iki tədqiqat 

sahəsi üzrə təsnifləşdirilir: birincisi – təbiət elmləri və mühəndislik, digəri 

– ictimai və humanitar elmlər. CPC-nin 81 (tədqiqatlar və işləmələr 

sahəsində xidmətlər) altbölməsində isə 12 müxtəlif ETTKİ kateqoriyaları 

ayrılır. Hər iki təsnifatda onlar tədqiqat sahəsində bölünürlər. Bu isə o 

deməkdir ki, MİXT-da da TMXT-da edildiyi kimi tədqiqat mərhələləri 

(əsaslı tədqiqatlar, tətbiqi tədqiqatlar və s.) üzrə deyil, tədqiqat sahələri 

üzrə altbölmələr olmalıdır.  

 

75. MİXT 01 "infrastruktura xərcləri" altbölməsini ISIC-nin 64 "Poçt və 

rabitə" altbölməsi, 72 "kompüter və qarışıq fəaliyyət" altbölməsi və 742 

"arxitektura, mühəndislik və digər texniki fəaliyyət sahəsində fəaliyyət"  
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altbölməsi üzrə təsvir etmək mümkündür. Onu həmçinin CPC-nin uyğun 

xidmətlər kateqoriyası vasitəsi ilə də təsvir etmək olar. Misal üçün CPC 

1.0 variantında 83 "Digər peşəkar, elmi və texniki xidmətlər" altbölməsi 

ilə birlikdə, kompüterlə məsləhət xidmətləri, arxitektura xidmətləri, 

mühəndis və digər texniki xidmətlər də qruplaşdırılır. Bu MİXT 

altbölməsi də həmçinin CPC 841 "rabitə xidmətləri" qrupuna aid edilə 

bilər. 

 

76. Təkrar baxılması nəticəsində MİXT cədvəl 5.2-də verildiyi kimi 

əvvəlki variantda ayrılmış doqquz altbölməyə uyğun gələn altı 

altbölmələrə bölünmüşdür.  

 

Cədvəl 5.2. MİXT və TMXT arasında olan uyğunluq 

 

MİXT TMXT 

  

01 infrastruktura xərcləri 2
* 
texniki xidmət və təmir xərcləri 

 3 mühəndis-texniki işləri xərcləri 

02 elmi-tədqiqat və təcrübi- 

konstruktor işlərinə sərf olunan 

xərclər 

2
*
 texniki xidmət və təmir xərcləri 

 4 elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor 

işlərinə çəkilən xərclər 

03 ətraf mühitin mühafizəsinə 

çəkilən xərclər 

2
*
 texniki xidmət və təmir xərcləri 

 5 ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı 

mübarizə və çirklənmənin səviyyəsinə 

nəzarət xərcləri  

04 Marketinq xərcləri 2
*
 texniki xidmət və təmir xərcləri 

 6 satışın genişləndirilməsinə çəkilən 

xərclər 

05 əmək ehtiyatlarının inkişafına 

xərclər 

2
*
 texniki xidmət və təmir xərcləri 

 8 normal iş fəaliyyətinin yaradılması üzrə 

sosial kömək və tədbirlərə çəkilən xərclər 

06 Cari istehsal proqramlarına, 

inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə və 

idarəetməyə çəkilən xərclər 

1 Cari istehsal proqramlarına çəkilən 

xərclər 

 2
*
 Texniki xidmət və təmir xərcləri 

 7 Xarici nəqliyyat xidməti xərcləri 

 9 Ümumi inzibati-təsərrüfat fəaliyyəti 

xərcləri 
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Qeyd: (
*
) işarəsi qismən uyğunluğu göstərir, yəni «texniki xidmətə və 

təmirə sərf olunan xərclər» kateqoriyası MİXT-nin bütün altı altbölməsi 

arasında paylanır, belə ki, artıq tam kateqoriya hesab edilmir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci hissə 

 

 

 

DÖVLƏT İDARƏETMƏ ORQANLARININ  

 

FUNKSİYALARININ TƏSNİFATI 

 

(DİOFT) 
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Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının 

təsnifatı 
 

Bölmələr  
 

 

01 Ümumi təyinatlı dövlət idarələri 

02 Müdafiə 

03 İctimai asayiş və təhlükəsizlik 

04 İqtisadi məsələlər 

05 Ətraf mühitin mühafizəsi 

06 Mənzil və kommunal xidmətləri 

07 Səhiyyə 

08 İstirahət, mədəniyyət və din 

09 Təhsil  

10 Sosial müdafiə 
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Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı 
 

Bölmələr və qruplar üzrə bölünmə 
 

01 Ümumi təyinatlı dövlət idarələri 

 

01.1 İcra və qanunverici orqanlar, büdcə-maliyyə məsələləri, beynəlxalq 

münasibətlər 

01.2 Xarici iqtisadi yardım 

01.3 Ümumi xidmətlər 

01.4 Əsaslı tədqiqatlar 

01.5 Ümumi təyinatlı dövlət xidmətləri ilə əlaqədar ETTKİ 

01.6 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ümumi təyinatlı dövlət 

xidmətləri 

01.7 Dövlət borcları ilə əlaqədar əməliyyatlar 

01.8 Müxtəlif səviyyəli dövlət idarəetmə orqanları arasında ümumi 

xarakterli transferlər 

 

02 Müdafiə 

 

02.1 Silahlı qüvvələr 

02.2 Mülki müdafiə 

02.3 Xarici hərbi yardım 

02.4 Müdafiə sahəsində ETTKİ 

02.5 Digər kateqoriyalara aid edilməyən müdafiə məsələləri 

 

03 İctimai asayiş və təhlükəsizlik 

 

03.1 Polis xidmətləri 

03.2 Yanğından mühafizə 

03.3 Məhkəmələr 

03.4 Həbsxanalar  

03.5 İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar ETTKİ 

03.6 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ictimai asayiş və təhlükəsizlik 

məsələləri 

 

04 İqtisadi məsələlər 

 

04.1 Ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri və işçi qüvvəsinə aid 

olan məsələlər 

04.2 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq 

04.3 Yanacaq və energetika 

04.4 Mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi və tikinti 
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04.5 Nəqliyyat 

04.6 Rabitə 

04.7 Digər sahələr 

04.8 İqtisadi məsələlərlə əlaqədar ETTKİ 

04.9 Digər kateqoriyalara aid edilməyən iqtisadi məsələlər 

 

05 Ətraf mühitin mühafizəsi 

 

05.1 Tullantıların yığılması və təmizlənməsi 

05.2 Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi 

05.3 Ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə 

05.4 Biomüxtəlifliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi 

05.5 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ETTKİ 

05.6 Ətraf mühitin mühafizəsinin digər kateqoriyalarına daxil 

edilməyən məsələləri 

 

06 Mənzil və kommunal xidmətləri 

 

06.1 Mənzil tikintisi 

06.2 Kommunal inkişaf 

06.3 Su təchizatı 

06.4 Küçələrin işıqlandırılması 

06.5 Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində ETTKİ 

06.6 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən mənzil və kommunal 

xidmətləri  

 

07 Səhiyyə 

 

07.1 Səhiyyədə istifadə edilən tibbi məhsullar, avadanlıq və məmulatlar 

07.2 Ambulator xidmətləri 

07.3 Xəstəxanaların xidmətləri 

07.4 Səhiyyə sahəsində xidmətlər 

07.5 Səhiyyə sahəsində ETTKİ 

07.6 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən səhiyyə məsələləri   

 

08 İstirahət, mədəniyyət və din 

 

08.1 İstirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində xidmətlər 

08.2 Mədəniyyət sahəsində xidmətlər 

08.3 Radio, televerilişlər və nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlər 

08.4 Dini və digər ictimai xidmətlər 

08.5 İstirahət, mədəniyyət və din sahəsində ETTKİ 
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08.6 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən İstirahət, mədəniyyət və din 

məsələləri 

 

09 Təhsil 

 

09.1 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil 

09.2 Orta təhsil 

09.3 Üzadılmış orta təhsil 

09.4 Ali təhsil 

09.5 Pillələrə bölünməmiş təhsil 

09.6 Təhsil sistemində köməkçi xidmətlər 

09.7 Təhsil sahəsində ETTKİ 

09.8 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən təhsil məsələləri 

 

10 Sosial müdafiə 

 

10.1 Xəstəliklər və əmək qabiliyyətini itirmə 

10.2 Qocalıq 

10.3 Ailə başçısından məhrum olmuş öhdədə olanlar 

10.4 Ailə və uşaqlar 

10.5 İşsizlik 

10.6 Yaşayış yeri 

10.7 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial acizlik məsələləri 

10.8 Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ 

10.9 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial müdafiə məsələləri 
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Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı 

  

Altruplar üzrə bölünmə 
 

Qeyd: CS və IS işarələri müvafiq olaraq kollektiv və fərdi xassəli 

xidmətləri göstərir 

 

01 ÜMUMI TƏYINATLI DÖVLƏT IDARƏLƏRI 

 

01.1 İcra və qanunverici orqanlar, büdcə-maliyyə məsələləri, 

beynəlxalq münasibətlər 

 

01.1.1 İcra və qanunverici orqanlar (CS) 

 

- icra və qanunverici orqanlara rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi. 

 

Daxildir: bütün inzibati səviyyələrdə icra hakimiyyəti 

başçısının dəftərxanası – monarxın, general-qubernatorun, 

prezidentin, baş nazirin, qubernatrun, merin və s. 

dəftərxanası; bütün inzibati səviyyələrdə qanunverici 

orqanlar – parlamentlər, deputat palataları, senatlar, 

assambleyalar, bələdiyyələr və s.; belə icra dəftərxanalarına 

və qanunverici orqanlara xidmət göstərən məsləhətçi, 

inzibati və siyasi işçilər; əsasən icra və qanunverici 

hakimiyyət orqanlarına xidmət göstərən kitabxana və digər 

məlumat idarələri; ali icra və qanunverici hakimiyyətin 

nümayəndələrinin və onların köməkçilərinin sərəncamına 

verilmiş maddi vəsaitlər; ali icra və qanunverici hakimiyyət 

nümayəndələri tərəfindən yaradılmış və ya onların adından 

hərəkət edən daimi və ya xüsusi komissiya və komitələr. 

 

Daxil deyil: konkret funksiyalar həyata keçirən təsisat 

orqanları, yerli hakimiyyət orqanlarının şöbə rəislərinin 

dəftərxanaları, idarələrarası komitələr və s. (həyata 

keçirdikləri funksiyalara uyğun olaraq təsnifləşdirilirlər). 

 

01.1.2 Büdcə-maliyyə məsələləri (CS) 

 

- büdcə-maliyyə fəaliyyətinə və bununla bağlı xidmətlərə 

rəhbərlik; dövlət fondlarının sərf edilməsi və dövlət 

borclarının idarə edilməsi; vergi sisteminin idarə edilməsi; 
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- xəzinədarlıq və maliyyə nazirliyinin, büdcə idarələrinin, 

dövlət gəlirlərinin yığılmasının daxili sisteminin, gömrük 

orqanlarının, mühasibatlığın və auditor  xidmətinin idarə 

edilməsi; 

- ümumi səpkili məlumatların, texniki sənədləşmənin 

hazırlanması və yayılması, büdcə-maliyyə məsələləri və 

bununla əlaqədar xidmətlər üzrə statistik məlumatların 

yığılması. 

 

Daxildir: bütün inzibati səviyyələrdə büdcə-maliyyə məsələləri 

və bununla bağlı xidmətlər. 

 

Daxil deyil: dövlət istiqrazları üçün zəmanətlərə görə və ya 

onların yerləşdirilməsi üçün xərclər və istiqrazların faizlərinə 

görə ödəmələr (01.7.0); bank sisteminə nəzarət (04.1.1). 

 

01.1.3 Beynəlxalq münasibətlər (CS) 

 

- beynəlxalq münasibətlərlə bağlı məsələlərə rəhbərlik və 

bunula əlaqədar xidmətlər; 

- xarici işlər nazirliyinin və xaricdə və beynəlxalq 

təşkilatlarda yerləşdirilmiş diplomatik və konsulluq 

missiyalarının idarə edilməsi; xarici fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi üçün təsis edilmiş məlumat və mədəniyyət 

xidmətlərinin idarə edilməsi və ya onlara köməklik 

göstərilməsi; xaricdə yerləşən kitabxanaların, oxu zallarının 

və məlumat xidmətlərinin idarə edilməsi və ya onlara 

kömək göstərilməsi; 

- beynəlxalq təşkilatların ümumi cari xərclərinin təminatı 

üçün vaxtaşırı yazılma və xüsusi ödənişlər. 

 

Daxil deyil: inkişaf etməkdə olan və iqtisadiyyatları keçid 

dövrünü yaşayan ölkələrə iqtisadi kömək (01.2.1); iqtisadi 

kömək göstərilmə məsələləri üzrə xarici hökumətlərin 

yanında akkreditə olunmuş səfərlər (01.2.1); beynəlxalq və 

ya dini təşkilatların həyata keçirdikləri kömək proqramlarına 

ödənişlər (01.2.2); xaricdə yerləşdirilmiş hərbi hissələr 

(02.1.0); digər ölkələrə hərbi yardım (02.3.0); ümumi xarici 

iqtisadi və kommersiya məsələləri (04.1.1); turizmlə bağlı 

məsələlər və bununla əlaqədar xidmətlər (04.7.3). 
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01.2 Xarici iqtisadi yardım 

 

01.2.1 İnkişaf etməkdə olan və iqtisadiyyatları keçid dövrünü yaşayan 

ölkələrə iqtisadi yardım (CS) 

 

- İnkişaf etməkdə olan və iqtisadiyyatları keçid dövrünü 

yaşayan ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə 

rəhbərlik; 

- iqtisadi yardım göstərilməsi üzrə xarici hökumətlərin 

yanında akkreditə olunmuş missiyaların idarə edilməsi; 

təqaüdlərin verilməsi proqramları və ya kadrlara köməklik 

göstərilməsi də daxil olmaqla texniki yardım və kadrların 

hazırlanması proqramlarının idarə edilməsi; 

- qaytarılmayan borclar (maliyyə və maddi formada) və ya 

kreditlər (onlara görə alınan faizlərdən asılı olmayaraq) 

şəklində iqtisadi yardım. 

 

Daxil deyil: beynəlxalq və regional təşkilatların iqtisadi inkişaf 

fondlarına ödənişləri (01.2.2); digər dövlətlərə hərbi yardım 

(02.3.0). 

 

01.2.2 Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə göstərilən iqtisadi yardım (CS) 

 

- Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə göstərilən iqtisadi yardımla 

bağlı məsələlərə rəhbərlik; 

- Beynəlxalq, regional və ya digər çoxmillətli təşkilatların 

iqtisadi inkişaf fondlarına maliyyə və maddi formada edilən 

ödənişlər. 

Daxil deyil: sülhün saxlanılması üzrə beynəlxalq əməliyyatlara 

köməklik göstərilməsi (02.3.0). 

 

01.3 Ümumi xidmətlər 

 

Bu qrup bir qayda olaraq idarəetmənin müxtəlif 

səviyyələrində olan mərkəzi orqanlar tərəfindən göstərilən, 

konkret funksiyanı həyata keçirməklə əlaqədar olmayan 

xidmətləri əhatə edir. O, həmçinin belə mərkəzi orqanların 

göstərdiyi konkret funksyaların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

xidmətləri də əhatə edir. Məsələn, buraya iqtisadi fəaliyyətin 

sahələri, ətraf mühitin qorunması, səhiyyə və ya təhsil üzrə 

statistik məlumatların mərkəzi statistika orqanları tərəfindən 

yığılması da daxildir. 
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01.3.1  Kadrlar sahəsində xidmətlərlə bağlı ümumi məsələlər (CS) 

 

- ümumi kadr siyasəti və işçilərin seçilməsi və onların 

vəzifələrinin qaldırılması, vəzifələrin tarifləşdirilməsi, 

müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi və 

təsnifləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə, dövlət mülki 

xidmətini tənzimləyən normalara riayət edilməsinə nəzarəti 

və s. əhatə edən üsulların işlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi də daxil olmaqla, kadrlar sahəsində xidmətlərlə 

bağlı ümumi məsələlərə rəhbərlik və onun idarə edilməsi. 

 

 Daxil deyil: kadrlar sahəsində fəaliyyət və konkret funksiyanın 

həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xidmətlər (həyata keçirilən 

funksiyaya uyğun olaraq təsnifləşdirilir). 

 

01.3.2 Planlaşdırma xidmətləri və ümumi təyinatlı statistika xidmətləri 

(CS) 

 

- iqtisadi və sosial, həmçinin ümumi təyinatlı statistik plan və 

proqramların işlənib hazırlanması, onların əlaqələndirilməsi 

və həyata keçirilməsinə daimi nəzarət də daxil olmaqla, 

iqtisadi və sosial planlaşdırma idarələrinə və ümumi 

təyinatlı statistika idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi. 

 

 Daxil deyil: konkret funksiyanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

iqtisadi və sosial planlaşdırma idarələri və statistika idarələri 

(həyata keçirdikləri funksiyaya uyğun olaraq təsnifləşdirilir). 

 

01.3.3  Digər ümumi idarələr (CS) 

  

- mərkəzləşdirilmiş tədarük və təchizat idarələri, dövlət 

sənədlərinin və arxivlərin uçotu və saxlanması, hökumətə 

mənsub olan və ya onun yerləşdiyi binaların, mərkəzi 

avtoparkların, dövlət mətbəələrinin istismarı, 

mərkəzləşdirilmiş kompüter xidmətləri və məlumatların 

işlənməsi üzrə xidmətlər və s. kimi digər ümumi idarələrə 

və xidmətlərə rəhbərlik və onların idarə edilməsi. 

 

Daxil deyil: konkret funksiyanın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 

digər ümumi idarələr (həyata keçirdikləri funksiyaya uyğun 

olaraq təsnifləşdirilir). 
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01.4 Əsaslı tədqiqatlar 

 

Əsaslı tədqiqatlar – bu, əsas hadisələr və müşahidə olunan 

faktlar haqqında yeni biliklərin alınması üçün həyata keçirilən, 

hər hansı konkret tətbiqi və ya təcrübi məqsəd güdməyən 

eksperimental və ya nəzəri fəaliyyətdir. 

 

01.4.0 Əsaslı tədqiqatlar (CS) 

 

- əsaslı tədqiqatlarla məşğul olan dövlət idarələrinə rəhbərlik 

və onların idarə edilməsi; 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən əsaslı tədqiqatlara 

yardım məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi; 

 

Daxil deyil: tətbiqi və eksperimental işləmələr (həyata 

keçirdikləri funksiyaya uyğun olaraq təsnifləşdirilir). 

 

01.5 Ümumi təyinatlı dövlət xidmətləri ilə əlaqədar ETTKİ 

 

Tətbiqi tədqiqatlar – bu, əsasən konkret praktiki məqsədlərə 

nail olunması üçün yönəldilmiş yeni biliklərin əldə edilməsi 

sahəsində həyata keçirilən xüsusi tədqiqat fəaliyyətidir. 

Təcrübi işləmələr – bu, elmi tədqiqatlar və praktiki təcrübə 

nəticəsində əldə olunmuş biliklərin istifadəsinə əsaslanan, yeni 

materialların, məmulat və qurğuların yaradılmasına, yeni 

proseslərin, sistemlərin və xidmətlərin tətbiqinə və ya artıq 

mövcud olan materialların, məmulatların və qurğuların yaxud 

proseslərin, sistemlərin və xidmətlərin xeyli 

təkmilləşdirilməsinə yönəldilən sistematik işdir. 

 

01.5.0 Ümumi təyinatlı dövlət idarələri ilə əlaqədar ETTKİ (CS) 

 

- ümumi təyinatlı dövlət idarələri ilə əlaqədar tətbiqi 

tədqiqatlarla və təcrübi işləmələrlə məşğul olan dövlət 

idarələrinə rəhbərlik və onların idarə edilməsi; 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən ümumi təyinatlı 

dövlət idarələri ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi 

işləmələrə yardım məqsədilə qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 
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Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

01.6 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ümumi təyinatlı dövlət 

xidmətləri 

 

01.6.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ümumi təyinatlı dövlət 

xidmətləri (CS) 

 

- seçicilərin qeydiyyatı, seçkilərin və referendumların 

keçirilməsi, həmçinin özü-özünü idarə etməyən və 

qəyyumluq altında olan ərazilərin işləri və s., və ya onlara 

kömək göstərilməsi kimi məsələlərlə məşğul olan ümumi 

təyinatlı dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi. 

 

Daxildir: (01.1), (01.2), (01.3), (01.4) və ya (01.5) qruparına 

aid edilə biləcək ümumi təyinatlı dövlət idarələri. 

 

Daxil deyil: dövlət borcları ilə əlaqədar əməliyyatlar (01.7); 

müxtəlif səviyyəli dövlət idarəetmə orqanları arasında 

ümumi xarakterli transferlər (01.8). 

 

01.7 Dövlət  borcları ilə əlaqədar əməliyyatlar 

 

01.7.0 Dövlət borcları ilə əlaqədar əməliyyatlar (CS) 

 

- dövlət istiqrazlarının zəmanətləri və ya onların 

yerləşdirilməsi ilə əlaqədar faizlərin və məsariflərin 

ödənilməsi. 

 

 Daxil deyil: dövlət borclarının idarəedilməsi ilə əlaqədar 

inzibati xərclər (01.1.2). 

 

01.8 Müxtəlif səviyyəli dövlət idarəetmə orqanları arasında 

ümumi xarakterli transferlər 

 

01.8.0 Müxtəlif səviyyəli dövlət idarəetmə orqanları arasında ümumi 

xarakterli transferlər (CS) 

 

- müxtəlif səviyyəli dövlət idarəetmə orqanları arasında 

ümumi xarakter daşıyan və konkret funksiyaya aid edilə 

bilməyən transferlər. 
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02 MÜDAFIƏ 

 

02.1 Silahlı qüvvələr 

 

02.1.0 Silahlı qüvvələr (CS) 

  

- silahlı qüvvələr və müdafiə sahəsində məsələlər və 

xidmətlərə rəhbərlik; 

- quru, dəniz, hava və kosmik hücumlardan müdafiə 

qüvvələrinin idarə edilməsi; mühəndis və nəqliyyat 

qovşaqlarının, rabitə qoşunlarının, kəşfiyyatın, kadrlar 

xidmətinin və digər qeyri-nizami xidmətlərin idarə edilməsi; 

ehtiyatda olanların və müdafiə məqsədli köməkçi qüvvələrin 

idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi. 

 

 Daxildir: xaricdə olan hərbi attaşelərin aparatları; səhra 

hospitalları. 

 

 Daxil deyil: hərbi yardımın göstərilməsi üzrə missiyalar 

(02.3.0); köçürmə hospitalları (07.3); dərs proqramları mülki 

məktəblərin proqramlarına uyğun olan hərbi məktəblər, 

baxmayaraq ki, orada təhsil alanlar yalnız hərbiçilər və 

onların ailə üzvləri ilə məhdudlaşa bilər [(09.1), (09.2), 

(09.3) və ya (09.4)]; hərbiçilərin təqaüd təminatı proqramları 

(10.2). 

 

02.2 Mülki müdafiə 

 

02.2.0 Mülki müdafiə (CS) 

 

- mülki müdafiə məsələləri və bununla bağlı xidmətlərə 

rəhbərlik; müxtəlif şəraitdə hərəkət planlarının işlənib 

hazırlanması; mülki idarələrin və əhalinin cəlb edilməsi ilə 

təlimlərin keçirilməsi; 

- mülki müdafiə qüvvələrinin idarə edilməsi və ya onlara 

köməklik göstərilməsi. 

 

 Daxil deyil: mülki əhalinin qorunması xidmətləri (03.2.0); 

əmin-amanlıq dövründə fövqəladə vəziyyətlərdə istifadə 

üçün ərzaq, avadanlıq və digər ehtiyatların alınması və 

saxlanması (10.9.0). 
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02.3 Xarici hərbi yardım 

 

02.3.0 Xarici hərbi yardım (CS) 

 

- hərbi yardım məsələlərinə rəhbərlik və xarici dövlətlərin 

hökumətləri yanında akkreditə olunmuş və ya beynəlxalq 

hərbi təşkilatlara və ya ittifaqlara verilmiş, hərbi yardım 

göstərilməsi üzrə missiyaların idarə edilməsi; 

- qaytarılmayan borclar (maliyyə və maddi formada), 

kreditlər (onlara görə tutulan faizlərdən asılı olmayaraq) 

şəklində hərbi yardım və ya qaytarılmaq şərti ilə 

avdanlıqların borc verilməsi; hərbi kontingentlərin verilməsi 

də daxil olmaqla, sülhün qorunması üzrə beynəlxalq 

qüvvələrin saxlanmasında iştirak.  

 

02.4 Müdafiə sahəsində ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işləmələrin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

02.4.0 Müdafiə sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- müdafiə ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işləmələr 

həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi. 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən müdafiə ilə əlaqədar 

tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işləmələrin həyata 

keçirilməsi üçün qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

02.5 Digər kateqoriyalara aid edilməyən müdafiə məsələləri 

 

02.5.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən müdafiə məsələləri (CS) 

 

- müdafiə ilə əlaqədar ümumi siyasətin, planların, 

proqramların və büdcələrin işlənib hazırlanması, onlara 

rəhbərlik, onların əlaqələndirilməsi və onların həyata 

keçirilməsinə nəzarət kimi fəaliyyət növlərinə rəhbərlik, 

onların idarə edilməsi və onlara köməklik göstərilməsi; 

müdafiə ilə əlaqədar qanunların işlənib hazırlanması və 
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onlara əməl olunmasının təmin edilməsi; müdafiə məsələləri 

üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması və yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; və s. 

 

Daxildir: (02.1), (02.2), (02.3) və (02.4) qruplarına aid edilə 

bilinməyən müdafiə məsələləri və bunlarla əlaqədar 

xidmətlər. 

 

Daxil deiyl: müharibə veteranlarının işlərinin idarə edilməsi 

(10.2).  

 

03 İCTIMAI ASAYIŞ VƏ TƏHLÜKƏSIZLIK 

 

03.1 Polis xidmətləri  

 

03.1.0 Polis xidmətləri (CS) 

 

- xaricilərin qeydiyyatı, mühacirlərə işçi və yol sənədlərinin 

verilməsi, məhbuslarla əlaqədar və polisin işi ilə bağlı 

statistika ilə əlaqədar sənədləşmənin  aparılması, yol 

hərəkətinin nizamlanması və ona nəzarət, qaçaqmalçılıq 

fəaliyyətinin qarşısının alınması, və dənizdə və okeanda 

balıq ovuna nəzarət də daxil edilməklə polisin fəaliyyəti və 

bununla əlaqədar xidmətlərə rəhbərlik.  

- dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən saxlanılan nizami və 

köməkçi polis qüvvələrinin, liman, sərhəd və sahil 

mühafizəsinin və digər xüsusi polis qüvvələrinin idarə 

edilməsi; kriminalist laboratoriyaların idarə edilməsi; polis 

üçün kadr hazırlığı proqramlarının idarə edilməsi və onlara 

yardım edilməsi. 

 

Daxildir: yol hərəkəti müfəttişləri. 

 

Daxil deyil: peşəkar hazırlıqla yanaşı ümumi təhsil verən polis 

kollecləri [(09.1), (09.2), (09.3) və ya (09.4)]. 

 

03.2 Yanğından mühafizə 

 

03.2.0 Yanğından mühafizə (CS) 

 

- yanğınla mübarizə və onun qarşısının alınması üzrə 

fəaliyyətə və bununla əlaqədar xidmətlərə rəhbərlik; 
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- dövlət hakimiyyəti orqanları tərəfindən saxlanılan nizami və 

köməkçi yanğınsöndürmə komandalarının və yanğınla 

mübarizə və onun qarşısının alınması üzrə digər xidmətlərin 

idarə edilməsi; yanğınla mübarizə və onun qarşısının 

alınması üzrə kadr hazırlığı proqramlarının idarə edilməsi və 

onlara yardım edilməsi. 

 

 Daxildir: dağda xilasetmə xidməti, çimərliklərə nəzarət 

xidməti, su basmış ərazilərdən əhalinin köçürülməsi və s. 

kimi mülki əhalinin qorunması xidmətləri. 

 

 Daxil deyil: mülki müdafiə (02.2.0); meşə yanğınları ilə 

mübarizə və onların qarşısının alınması üçün xüsusi 

hazırlanmış və təchiz olunmuş komandalar (04.2.2). 

 

03.3 Məhkəmələr 

 

03.3.0 Məhkəmələr (CS) 

 

- məhkəmələrin qərarı ilə cərimələrin alınması və məhkəmə 

qərarlarının yerinə yetirilməsi, və ya ona köməklik 

göstərilməsi, vaxtından qabaq şərti olaraq azadlığa 

buraxılma və şərti mühakimə sistemlərinin idarə edilməsi də 

daxil olmaqla mülki və cinayət məhkəmələrinə və məhkəmə 

sistemlərinə rəhbərlik və onların idarə edilməsi; 

- hökumət tərəfindən maliyələşə və təchiz olunarsa, hökumət 

və ya başqa orqanlar adından hüquqi nümayəndəlik və 

məsləhətlər xidmətləri. 

 

 Daxildir: inzibati tribunallar, ombudsmenlər və s. 

 

 Daxil deyil: təcridxanalara rəhbərlik (03.4.0). 

 

03.4 Həbsxanalar 

 

03.4.0 Həbsxanalar (CS) 

 

- həbsxanalar və həbsxana-fermalar, həbsxana-emalatxanalar, 

islah evləri, borstal müəssisələr, islah əmək müəssisələri, ruhi 

xəstə olan cinayətkarlar üçün xəstəxanalar və s. kimi digər 

təcrid və ya cinayət törətmiş şəxslərin islaholunma yerlərinə 

rəhbərlik və onların idarə edilməsi, və ya onlara köməklik 

göstərilməsi. 
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03.5 İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar 

ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işləmələrin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

03.5.0 İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar ETTKİ 

(CS) 

 

- ictimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar tətbiqi 

tədqiqatlar və təcrübi işləmələr həyata keçirən dövlət 

idarələrinə rəhbərlik və onların idarə edilməsi; 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən, ictimai asayiş və 

təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatların və 

təcrübi işləmələrin həyata keçirilməsi üçün qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

03.6 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ictimai asayiş və 

təhlükəsizlik məsələləri 

 

03.6.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ictimai asayiş və 

təhlükəsizlik məsələləri (CS) 

 

- İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar 

ümumi siyasətin, planların, proqramların və büdcələrin 

işlənib hazırlanması, onlara rəhbərlik, onların 

əlaqələndirilməsi və onların həyata keçirilməsinə nəzarət 

kimi fəaliyyət növlərinə rəhbərlik, onların idarə edilməsi və 

onlara köməklik göstərilməsi; İctimai asayiş və təhlükəsizlik 

məsələləri ilə əlaqədar qanun və normativ sənədlərin işlənib 

hazırlanması və onlara əməl olunmasının təmin edilməsi; 

İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması və 

yayılması və statistik məlumatların yığılması. 

 

Daxildir: (03.1), (03.2), (03.3), (03.4) və (03.5) qruplarına aid 

edilə bilinməyən İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri və 

bunlarla əlaqədar xidmətlər. 

 



 51 

04. İQTISADI MƏSƏLƏLƏR 

 

04.1 Ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri və işçi qüvvəsinə 

aid olan məsələlər 

 

04.1.1 Ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri (CS) 

 

- Ümumi xarici iqtisadi və kommersiya məsələləri də daxil 

edilməklə ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri və 

xidmətlərinə rəhbərlik; ümumi iqtisadi və kommersiya 

siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

müxtəlif dövlət idarələri arasında və hökumətlə işgüzar 

dairələr arasında əlaqələrin təmin edilməsi; 

- ümumi idxal və ixrac, əmtəə və qiymətli kağız bazarları, 

gəlirlərə ümumi nəzarət, ticarətin inkişafına  yardımla bağlı 

ümumi məsələlər, inhisarların fəaliyyətinin, ticarətin və 

bazara daxilolma münasibətlərinin digər məhdudiyyətlərinin 

ümumi tənzimlənməsi və s. kimi ümumi iqtisadi və 

kommersiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ya onlara 

köməklik göstərilməsi; 

- patentlərin və əmtəə nişanlarının verilməsi, müəllif 

hüquqları ilə bağlı məsələlər, şirkətlərin qeydiyyatı, hava 

proqnozu, standartlar, hidroloji tədqiqatların və geodezi 

axtarışların həyata keçirilməsi və s. ilə məşğul olan 

idarələrin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- ümumi iqtisadi və kommersiya siyasətinin və 

proqramlarının həyata keçirilməsinə yardım məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

Daxildir: istehlakçıların maarifləndirilməsi və müdafiəsi. 

 

Daxil deyil: konkret sahəyə aid olan iqtisadi və kommersiya 

məsələləri [müvafiq olaraq (04.2)-(04.7) qruplarına aid 

edilmişdir]. 

 

04.1.2        İşçi qüvvəsinə aid edilən ümumi məsələlər (CS) 

 

- İşçi qüvvəsinə aid edilən ümumi məsələlər və xidmətlərə 

rəhbərlik; işçi qüvvəsi sahəsində ümumi siyasətin işlənib 

hazırlanması və həyata keçirilməsi; əmək şərtlərinə (iş 

gününün müddəti, əmək haqqının məbləği, təhlükəsizlik 

texnikası və s.) nəzarət və onların tənzimlənməsi; müxtəlif 



 52 

dövlət idarələri arasında və hökumət və bütün sənaye, 

sahibkar və həmkarlar ittifaqı təşkilatları arasında əlaqələrin 

təmin edilməsi; 

- İşçi qüvvəsinin çevikliyinin artırılması, cins, irq, yaş və 

digər əlamətlərə görə diskriminasiyaların azaldılmasına, 

iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş və və ya əlverişsiz 

vəziyyətdə olan rayonlarda işsizlik səviyyəsinin aşağı 

salınmasına, işsizlik səviyyəsinin yüksək olması ilə 

səciyyələnən binəsib və əhalinin digər qruplarında 

məşğulluğa yardım edilməsinə və s. yönəldilmiş ümumi 

proqram və planların idarə edilməsi və ya onlara köməklik 

göstərilməsi; əmək birjasının fəaliyyət göstərməsi; arbitraj 

və vasitəçilik xidmətlərinin idarə edilməsi və ya onlara 

köməklik göstərilməsi; 

- İşçi qüvvəsinə aid edilən məsələlər və xidmətlər üzrə 

ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması və yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; 

- İşçi qüvvəsi ilə əlaqədar ümumi siyasətin və proqramların 

həyata keçirilməsinə yardım məqsədilə qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: konkret sahəyə aid olan işçi qüvvəsi məsələləri 

[müvafiq olaraq (04.2)-(04.7) qruplarına aid edilmişdir]; 

işsizlərin pul və natura formasında müavinətlər şəklində 

sosial müdafiə ilə təmin edilməsi (10.5.0).  

 

04.2 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq 

 

04.2.1      Kənd təsərrüfatı (CS) 

 

- kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsələlər və xidmətlərə rəhbərlik; 

şumluq torpaqların sahələrinin saxlanması, meliorasiyası və 

ya artırılması; aqrar islahat və torpaqların 

məskunlaşdırılması; kənd təsərrüfatı istehsalına nəzarət və 

onun tənzimlənməsi; 

- bu işlərin aparılması üçün qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi də daxil edilməklə 

daşqınlarla mübarizə sistemlərinin, süni suvarma (irriqasiya) 

və drenaj sistemlərinin tikintisi və istismarı; 

- kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin və fermerlərin 

gəlirlərinin sabitləşdirilməsi və ya qaldırılması 

proqramlarının və planlarının idarə edilməsi və ya onlara 
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göməklik göstərilməsi; fermerlərə göstərilən aqrotəbliğat 

sahəsində və ya baytarlıq xidmətlərinin, kənd təsərrüfatı 

ziyanvericiləri ilə mübarizə, toxumun keyfiyyətinin 

yoxlanması və sortlara ayrılması xidmətlərinin idarə 

edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi; 

- kənd təsərrüfatı  ilə bağlı məsələləri və xidmətləri üzrə 

ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması və yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; 

- konkret bitkilərin istehsalının məhdudlaşdırılması və ya 

həvəsləndirilməsi və ya torpaqların əkilməməsi üçün 

ödənişlər də daxil olmaqla kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə 

əlaqədar olaraq fermerlərə kompensasiyaların, 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxil deyil: çoxməqsədli inkişaf layihələri (04.7.4). 

 

04.2.2       Meşə təsərrüfatı (CS) 

 

- meşə təsərrüfatı ilə bağlı məsələlərə və xidmətlərə rəhbərlik; 

meşə ehtiyatlarının saxlanması, genişləndirilməsi və 

səmərəli istifadəsi; meşə ehtiyatlarının istismarına nəzarət 

və ağacların kəsilməsinə lisenziyaların verilməsi və onların 

tənzimlənməsi; 

- meşə bərpası üzrə işlərin, ziyanvericilərlə və xəstəliklərlə 

mübarizə üzrə xidmətlərin, meşə yanğınlarının  qarşının 

alınması və onlarla mübarizə üzrə xidmətlərin və meşə 

təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslərə və təşkilatlara verilən 

biliklərin yayılması üzrə xidmətlərin idarə edilməsi, və ya 

onlara köməklik göstərilməsi; 

- meşə təsərrüfatı  ilə bağlı məsələlər və xidmətlər üzrə 

ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması və yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; 

- meşə təsərrüfatı sahəsində kommersiya fəaliyyətinə 

köməklik göstərilməsi üçün qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxildir: oduncağın tədarükünə əlavə olaraq meşə bitkiləri 

məhsulunun yığılması.  
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04.2.3       Balıqçılıq və ovçuluq (CS) 

 

Bu altqrup həm kommersiya, həm də idman məqsədilə 

balıqçılıq və ovçuluğu əhatə edir. Balıqçılıq və ovçuluq 

sahəsində aşağıda sadalanan məsələ və xidmətlər təbiət 

parklarının və qoruqların ərazilərindən kənarda həyata keçirilən 

fəaliyyət növlərinə aiddir. 

  

- balıqçılıq və ovçuluqla bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; 

balıq ehtiyatlarının və vəhşi heyvanların qorunması, 

çoxaldılması və səmərəli istifadəsi; çay, sahil və dəniz 

sularında balıq ovuna, balığın çoxaldılmasına, vəhşi 

heyvanların ovlanmasına və balıq ovuna və ovçuluğa  

verilən lisenziyalara nəzarət və onların tənzimlənməsi; 

- balıq yetişdirmə məntəqələrinin, biliklərin yayılması üzrə 

xidmətlərin, ərazilərin heyvanlarla məskunlaşdırılması və ya 

seleksiya məqsədli ovun və s. idarə edilməsi və ya onlara 

köməklik göstərilməsi; 

- balıqçılıq və ovçuluq ilə bağlı məsələ və xidmətlər üzrə 

ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması və yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; 

- balıq yetişdirmə məntəqələrinin yaradılması və saxlanması 

da daxil olmaqla, kommersiya məqsədli balıqçılıq və 

ovçuluğa kömək göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: dəniz və okeanlarda balıq ovuna nəzarət (03.1.0); 

təbii parklara və qoruqlara rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi və ya onlara köməklik göstərilməsi (05.4.0). 

 

04.3 Yanacaq və energetika 

 

04.3.1       Kömür və digər bərk mineral yanacaq növləri (CS) 

 

  Bu altqrup hasilat və zənginləşdirmə üsulundan asılı 

olmayaraq kömür, qonur kömür və torfun bütün növlərini, 

həmçinin yanacağın bu növlərinin koks və ya qaz kimi digər 

növlərinə çevrilməsini əhatə edir. 

  

- bərk mineral yanacaqla bağlı məsələ və xidmətlərə 

rəhbərlik; bərk mineral yanacaq ehtiyatlarının saxlanması, 

kəşfiyyatı, işlənməsi və səmərəli istifadəsi; bərk mineral 
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yanacağın hasilatına, emalına, bölüşdürülməsinə və 

istifadəsinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi; 

- bərk mineral yanacaqla bağlı məsələ və xidmətlər üzrə 

ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması, yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- bərk mineral yanacağın istehsalı, koks və briketlərin və ya 

sənaye qazının istehsalına köməklik göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

Daxil deyil: bərk mineral yanacağın nəqli ilə bağlı məsələlər 

(04.5 qrupunun müvafiq sinfinə aid edilmişdir). 

 

04.3.2       Neft və təbii qaz (CS) 

 

  Bu altqrup təbii qazı, təbii və ya neft emalından alınan maye 

qazı, həmçinin quyulardan və ya bituminoz minerallar kimi 

digər mənbələrdən hasil edilən nefti, və paylanılan qazın 

tərkibindən asılı olmayaraq şəhərdaxili qaz təchizatı 

şəbəkəsinin idarə edilməsi məsələlərini əhatə edir. 

 

- neft və  təbii qazla əlaqədar məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; 

neft və qaz ehtiyatlarının saxlanması, kəşfiyyatı, işlənməsi 

və səmərəli istifadəsi; neft və təbii qazın hasilatına, emalına, 

bölüşdürülməsinə və istifadəsinə nəzarət və bu məsələlərin 

tənzimlənməsi; 

- neft və təbii qazla bağlı məsələ və xidmətlər üzrə ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması və 

yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- neft hasilatı sahəsinə və  xam neftin və maye və qazşəkilli 

məhsulların təmizlənməsi sahələrinə kömək göstərilməsi 

məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: neft və ya qazın nəqli ilə bağlı məsələlər (04.5 

qrupunun müvafiq sinfinə aid edilmişdir). 

 

04.3.3       Nüvə yanacağı (CS) 

 

- nüvə yanacağı ilə bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; 

nüvə yanacağı ehtiyatlarının saxlanması, kəşfiyyatı, 

işlənməsi və səmərəli istifadəsi; nüvə yanacağı xammalının 

hasilatı və emalına, həmçinin nüvə yanacağı elementlərinin 
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istehsalı, bölüşdürülməsi və istifadəsinə nəzarət və bu 

məsələlərin tənzimlənməsi; 

- nüvə yanacağı ilə bağlı məsələ və xidmətlər üzrə ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, 

yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- nüvə materiallarının hasilatı sahəsinə və  belə materialların 

emalı sahələrinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxil deyil: nüvə yanacağının nəqli ilə bağlı məsələlər (04.5 

qrupunun müvafiq sinfinə aid edilmişdir); radioaktiv 

tullantıların basdırılması (05.1.0). 

 

04.3.4      Digər yanacaq növləri (CS) 

 

- spirt, oduncaq və ağac tullantıları, baqas və yanacağın digər 

qeyri-kommersiya növləri kimi yanacaqla bağlı məsələ və 

xidmətlərə rəhbərlik; 

- yanacağın bu növlərinin mövcudluğu, istehsalı və istifadəsi 

haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması, yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- enerjinin istehsalı üçün yanacağın bu növlərindən istifadə 

edilməsinə kömək göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: meşə təsərrüfatının idarə edilməsi (04.2.2); külək 

və günəş istilik enerjisi [(04.3.5) və ya (04.3.6)]; geotermal 

ehtiyatlar (04.3.6). 

 

04.3.5       Elektrik enerjisi (CS) 

 

  Bu qrup elektrik enerjisinin həm istilik və su elektrik 

stansiyaları kimi ənənəvi mənbələrini, həm də külək və günəş 

istilik enerjisi kimi yeni mənbələrini əhatə edir. 

 

- elektrik enerjisi ilə bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; 

elektrik enerjisi ehtiyatlarının saxlanması, işlənməsi və 

səmərəli istifadəsi; elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi 

və bölüşdürülməsinə nəzarət və bu məsələlərin 

tənzimlənməsi; 

- elektrik enerjisi təchizatının qeyri-kommersiya sistemlərinin 

tikintisi və ya istismarı; 
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- elektroenergetika ilə bağlı məsələ və xidmətlər üzrə ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, 

yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- əsasən elektrik enerjisinin istehsalı üçün təsis edilmiş 

bəndlərin və digər qurğuların tikilməsi xərcləri də daxil 

edilməklə elektroenergetikaya kömək göstərilməsi 

məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: külək və günəş enerjisindən istifadə edilməklə 

alınan elektrik enerjisi istisna edilməklə, qalan enerji növləri 

(04.3.6). 

 

04.3.6       Elektrik enerjisi istisna edilməklə, enerji (CS) 

 

- elektrik enerjisi istisna edilməklə energetika sahəsində 

əsasən, buxar, isti su və ya isti hava şəklində istiliyin 

istehsalı, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə bağlı məsələ və 

xidmətlərə rəhbərlik;  

- elektrik enerjisi təchizatı istisna edilməklə enerji 

təchizatının qeyri-kommersiya sistemlərinin tikintisi və ya 

istismarı; 

- elektrik enerjisi istehsal edilməklə enerjinin mövcudluğu, 

istehsalı və istifadəsi haqqında ümumi xarakterli 

məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması və yayılması 

və statistik məlumatların yığılması; 

- elektrik enerjisi istisna edilməklə enerjinin istifadə 

edilməsinə yardım edilməsi məqsədilə qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxildir: geotermik ehtiyatlar, külək və günəş enerjisindən 

istifadə edilməklə alınan elektrik enerjisi istisna edilməklə, 

enerji. 

 

04.4 Mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi və tikinti 

 

04.4.1       Mineral yanacaq istisna olmaqla mineral ehtiyatların hasilatı 

(CS) 

 

 Bu altqrup tərkibində metal olan mineralların, qum, gil, daş, 

kimyəvi xammal və gübrələrin, duz, qiymətli daşların, asbest, 

gips və s. hasilatı ilə bağlı məsələləri əhatə edir. 
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- mədənçıxarma  sənayesi və mineral ehtiyatlarla bağlı məsələ 

və xidmətlərə rəhbərlik; mineral ehtiyatların saxlanması, 

kəşfiyyatı, işlənməsi və səmərəli istifadəsi; mineral 

ehtiyatların kəşfiyyatına, hasilatına, satışına və hasilatın 

digər amillərinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi; 

- mədənçıxarma sənayesi və mineral ehtiyatlarla bağlı məsələ 

və xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki 

sənədlərin hazırlanması və yayılması və statistik 

məlumatların yığılması; 

- mineral ehtiyatların hasilatı üzrə kommersiya fəaliyyətinə 

kömək göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxildir: lisenziyaların verilməsi, icarə müqavilələrinin 

bağlanması, hasilatın tempinin tənzimlənməsi, şaxtaların 

təhlükəsizlik texnikası qaydalarına cavab verməsi 

baxımından təftişi və s. 

 

 Daxil deyil: kömür və bərk yanacağın digər növləri (04.3.1) və 

nüvə yanacağı (04.3.3). 

 

04.4.2      Emal sənayesi (CS) 

 

- emal sənayesi ilə bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; emal 

sənayesinin inkişafı, genişləndirilməsi və ya 

təkmilləşdirilməsi; emal sənayesi müəssisələrinin tikintisinə 

və istismarına nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi; 

hazır sənaye məhsullarının istehsalı ilə bağlı məsələ və 

xidmətlərlə məşğul olan istehsalçılar assosiasiyaları və digər 

təşkilatlarla əlaqələrin təmin edilməsi;   

- emal sənayesi və bu sahənin məhsulları haqqında ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, 

yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- emal sənayesinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxildir: emal sənayesi müəssisələrinin istehsal sahələrinin 

təhlükəsizlik texnikası qaydalarına cavab verməsi 

baxımından təftişi, istehlakçının təhlükəli məhsulların 

almasından qorunması və s. 
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 Daxil deyil: kömürün zənginləşdirilməsi sahəsi ilə bağlı məsələ 

və xidmətlər (04.3.1), neft emalı (04.3.2) və ya nüvə 

yanacağının istehsalı (04.3.3). 

 

04.4.3       Tikinti (CS) 

 

- tikinti ilə bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; tikinti 

sənayesinə nəzarət; tikinti standartlarının işlənib 

hazırlanması və onlara riayət olunmasına nəzarət;  

- tikinti ilə bağlı məsələ və xidmətlər üzrə ümumi xarakterli 

məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və 

statistik məlumatların yığılması; 

 

 Daxildir: icarə hüququnu təsdiqləyən şəhadətnamələrin 

verilməsi, tikinti meydançalarının təhlükəsizlik texnikası 

qaydalarına cavab verməsi baxımından təftişi və s. 

 

Daxil deyil: yaşayış yerlərinin, sənaye binalarının, kommunal 

müəssisələrin, mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, küçələrin 

salınması və s. üçün qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi (həyata keçirilən funksiyalara uyğun 

olaraq təsnifləşdirilir); yaşayış yerləri ilə bağlı məsələr üzrə 

standartların işlənib hazırlanması və onlara riayət 

olunmasına nəzarət (06.1.0) 

. 

04.5    Nəqliyyat 

 

04.5.1         Avtomobil nəqliyyatı (CS) 

 

- avtomobil nəqliyyatı sistemləri və müvafiq qurğuların 

(yollar, körpülər, tunellər, dayanacaqlar, avtovağzallar və s.)  

istismarı, istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti və təmiri ilə 

bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik;  

- avtomobil nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətlərinə nəzarət 

və bu məsələlərin tənzimlənməsi (avtomobillərin qeydiyyatı 

və sürücülük vəsiqələrinin verilməsi, avtomobillərin texniki 

vəziyyətlərinin yoxlanılması, sərnişin və yük avtomobil 

nəqliyyatları üçün ölçülərin və yüklənmənin xüsusiyyətləri, 

şəhərlərarası avtobusların və yük avtomobillərinin 

sürücüləri üçün iş günü müddətinin təyin edilməsi və s.); 

avtomobil nəqliyyatı sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin 

tənzimlənməsi (imtiyazların verilməsi, yükdaşımaların 

tariflərinin və sərnişin nəqliyyatında gediş haqqlarının, 
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nəqliyyatın hərəkət qrafiklərinin və intervallarının təyin 

edilməsi və s.); yolların tikintisinə, texniki xidmətinə və 

təmirinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi; 

- avtomobil nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı 

sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların tikintisi və 

istismarı; 

- avtomobil nəqliyyatı sistemlərinin işi və yol tikintisi 

haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması, yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- avtomobil nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən 

qurğuların istismarı, tikintisi, texniki xidməti və təmiri və ya 

təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxildir: magistrallar, şəhərdaxili yollar, küçələr, 

velosipedçilər və piyadalar üçün yollar. 

 

 Daxil deyil: yol hərəkətinə nəzarət (03.1.0); avtomobil 

nəqliyyatı vasitələrinin istehsalçılarına qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi (04.4.2); 

küçələrin təmizlənməsi (05.1.0); şəhər avtomagistrallarının 

xüsusi səsboğucu materiallarla ortülməsi də daxil edilməklə, 

səsi izolyasiya edən torpaq tökümlərinin, hasarların və digər 

qurğuların qurulması (05.3.0); küçələrin işıqlandırılması 

(06.4.0). 

 

04.5.2          Su nəqliyyatı (CS) 

 

- daxili, sahilyanı və dəniz su nəqliyyatı sistemləri və onlara 

aid edilən qurğuların (limanlar, doklar, naviqasiya vasitələri 

və avadanlıqları, kanallar, körpülər, tunellər, farvaterlər, 

dalğaqıranlar, pirslər, tərsanələr, terminallar və s.)  istismarı, 

istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti və təmiri ilə bağlı məsələ 

və xidmətlərə rəhbərlik;  

- su nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətlərinə nəzarət və bu 

məsələlərin tənzimlənməsi (gəmilərin və komandaların 

qeydiyyatı, lisenziyalaşdırılması və təftişi, sərnişin və 

yüklərin təhlükəsizliyi qaydaları və s.); su nəqliyyatı 

sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin tənzimlənməsi 

(imtiyazların verilməsi, yük və sərnişin daşımaların 

tariflərinin, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətlərinin vaxtı və 

reyslərin tezliyinin və s. təyin edilməsi); su nəqliyyatı 
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qurğularının tikintisinə, texniki xidmətinə və təmirinə 

nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi; 

- su nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı sistemlərinin və 

vasitələrinin (məsələn, bərələrin) tikintisi və ya istismarı; 

- su nəqliyyatı sistemlərinin işi və su nəqliyyatı qurğularının 

tikintisi haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki 

sənədlərin hazırlanması,  yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; 

- su nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların 

istismarı, tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya 

təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxildir: radio və peyk naviqasiya sistemləri; qəza-xilas 

xidməti və yedəyə alma xidməti. 

 

 Daxil deyil: gəmi inşaatçılarına qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi (04.4.2); 

 

04.5.3       Dəmir yolu nəqliyyatı (CS) 

 

- dəmir yolu nəqliyyatı sistemləri və onlara aid edilən 

qurğuların (dəmir yolları, vağzallar, tunellər, körpülər, 

torpaq tökümləri, dəmir yollarının salınması üçün qazma 

işləri və s.)  istismarı, istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti və 

təmiri ilə bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik;  

- dəmir yolu nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətlərinə nəzarət 

və bu məsələlərin tənzimlənməsi (qatarların və dəmir 

yollarının vəziyyəti, sərnişinlərin və yüklərin təhlükəsizliyi 

və s.); dəmir yolu nəqliyyatı sistemlərinin işinə nəzarət və 

bu işin tənzimlənməsi (imtiyazların verilməsi, yük və 

sərnişin daşımalarının tariflərinin, nəqliyyat vasitələrinin 

hərəkətlərinin vaxtı və reyslərin tezliyinin və s. təyin 

edilməsi); dəmir yollarının tikintisinə, texniki xidmətinə və 

təmirinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi; 

- dəmir yolu nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı 

sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların tikintisi və ya 

istismarı; 

- dəmir yolu nəqliyyatı sistemlərinin işi və dəmir yollarının 

tikintisi haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki 

sənədlərin hazırlanması,  yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; 
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- dəmir yolu nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən 

qurğuların istismarı, tikintisi, texniki xidməti və təmiri və ya 

təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxildir: uzaq məsafələrə şəhərlərarası dəmir yolu daşımaları, 

yüksəksürətli şəhərdaxili tranzit xidməti və tramvay 

şəbəkələri ilə əlaqədar dəmir yolu nəqliyyatı sistemləri; 

qatarların alınması, qatarlara texniki xidmət və onların 

təmiri. 

 

 Daxil deyil: qatarların istehsalçılarına qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi (04.4.2); dəmir 

yollarının xüsusi səsboğucu materiallar istifadə edilməklə 

dəyişdirilməsi də daxil edilməklə, səsi izolyasiya edən torpaq 

tökümlərinin, hasarların və digər qurğuların qurulması 

(05.3.0); 

 

04.5.4        Hava nəqliyyatı  (CS) 

 

- hava nəqliyyatı sistemləri və onlara aid edilən qurğuların 

(hava limanları, uçuş-eniş zolaqları, hava vağzalları, 

anqarlar, hava naviqasiya vasitələri və avadanlıqları, 

uçuşlara nəzarət vasitələri və s.)  istismarı, istifadəsi, 

tikintisi, texniki xidməti, təmiri ilə bağlı məsələ və 

xidmətlərə rəhbərlik;  

- hava nəqliyyatı istifadəçilərinin fəaliyyətlərinə nəzarət və bu 

məsələlərin tənzimlənməsi (hava nəqliyyatı vasitələrinin, 

pilotların, ekipajların və yerdəki komandanın qeydiyyatı, 

lisenziyalaşdırılması və təftişi, sərnişinlərin təhlükəsizlik 

qaydaları, hava nəqliyyatında baş verən hadisələrin istintaqı 

və s.); hava nəqliyyatı sistemlərinin işinə nəzarət və bu işin 

tənzimlənməsi (istiqamətlərin bölüşdürülməsi, hava 

nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşımaların tariflərinin, 

reyslərin tezliyinin və xidmətin səviyyəsinin və s. təyin 

edilməsi); hava nəqliyyatı qurğularının tikintisinə, texniki 

xidmətinə və təmirinə nəzarət və bu məsələlərin 

tənzimlənməsi; 

- ictimai hava nəqliyyatının qeyri-kommersiya təyinatlı 

xidmətlərinin və qurğularının tikintisi və ya istismarı; 

- hava nəqliyyatı sistemlərinin işi və hava nəqliyyatına aid 

edilən qurğuların tikintisi haqqında ümumi xarakterli 
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məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması,  yayılması və 

statistik məlumatların yığılması; 

- hava nəqliyyatı sistemlərinin və onlara aid edilən qurğuların 

istismarı, tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya 

təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxildir: radio- və peyk naviqasiya vasitələri; qəza-xilas 

xidmətləri; hava nəqliyyatı ilə müntəzəm və qeyri-müntəzəm 

yük və sərnişin daşımaları;  fərdi şəxslər tərəfindən həyata 

keçirilən uçuşların tənzimlənməsi və nəzarəti. 

 

 Daxil deyil: təyyarə istehsalçılarına qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi (04.4.2); 

 

04.5.5      Boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemləri (CS) 

 

- boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemlərinin 

(funikulyorlar, kanat yolları və asma yollar və s.)  istismarı, 

istifadəsi, tikintisi, texniki xidməti və təmiri ilə bağlı məsələ 

və xidmətlərə rəhbərlik;  

- boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemləri istifadəçilərinin 

fəaliyyətlərinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi 

(qeydiyyat, lisenziyaların verilməsi, avadanlığın 

yoxlanılması, operatorların təsnifləşdirilməsi və onların 

hazırlaşdırılması, texniki təhlükəsizlik qaydaları və s.); boru 

kəmərləri və digər nəqliyyat sistemlərinin işinə nəzarət və 

bu işin tənzimlənməsi (imtiyazların verilməsi, xidmətin 

tariflərinin, tezliyinin və səviyyəsinin və s. təyin edilməsi); 

boru kəmərlərinin və digər nəqliyyat sistemlərinin 

tikintisinə, texniki xidmətinə və təmirinə nəzarət; 

- qeyri-kommersiya təyinatlı boru kəmərlərinin və digər 

nəqliyyat sistemlərinin tikintisi və ya istismarı; 

- boru kəmərlərinin və digər nəqliyyat sistemlərinin istismarı 

və tikintisi haqqında ümumi xarakterli məlumatların, texniki 

sənədlərin hazırlanması,  yayılması və statistik məlumatların 

yığılması; 

- boru kəmərlərinin və digər nəqliyyat sistemlərinin istismarı, 

tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə 

kömək göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, 

kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 
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04.6 Rabitə 

 

04.6.0 Rabitə (CS) 

 

- rabitə sistemlərinin (poçt, telefon, teleqraf, simsiz və peyk 

rabitəsi sistemlərinin) tikintisi, genişləndirilməsi, 

təkmilləşdirilməsi, istismarı, texniki xidməti, təmiri ilə bağlı 

məsələ və xidmətlərə rəhbərlik;  

- rabitə sistemlərinin işinin tənzimlənməsi (imtiyazların 

verilməsi, tezliklərin verilməsi, xidmət edilən bazarların və 

təyin edilən tariflərin və s. müəyyənləşdirilməsi);  

- rabitə sahəsi ilə bağlı məsələ və xidmətlər üzrə ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, 

yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- rabitə sistemlərinin tikintisi, istismarı, texniki xidməti,  

təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi 

məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: su və hava nəqliyyatları üçün radio- və peyk 

naviqasiya vasitələri [müvafiq olaraq (04.5.2) və (04.5.4)]; 

radio- və televeriliş sistemləri (08.3.0). 

 

04.7 Digər sahələr 

 

04.7.1       Topdan və pərakəndə ticarət, saxlama və anbara yığma (CS) 

 

- topdan və pərakəndə ticarət, saxlama və anbara yığma ilə 

bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik;  

- topdan və pərakəndə ticarətə nəzarət və onların 

tənzimlənməsi (lisenziyaların verilməsi, ticarət qaydaları, ev 

təsərrüfatları tərəfindən istehlak olunan qablaşdırılmış ərzaq 

və digər malların markalanması, tərəzilərin və digər çəkici 

qurğuların yoxlanılması və s.); saxlama və anbara yığmaya 

nəzarət və bu işlərin tənzimlənməsi (lisenziyaların verilməsi 

və dövlət gömrük anbarlarının fəaliyyətinə nəzarət də daxil 

edilməklə); 

- daxil edilmiş əmtəələrdən və ya ehtimal edilən istehlakçıdan 

asılı olmayaraq pərakəndə və topdan satış ticarət 

səviyyəsində tətbiq edilən qiymətlərə və rasion tətbiq etmə 

sxemlərinə nəzarət; ərzaq subsidiyaları və digər oxşar 

subsidiyalar və onların geniş əhali təbəqələrinə verilməsi  

məsələlərinin idarə edilməsi; 
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- qiymətlər, əmtəələrin mövcudluğu, pərakəndə və topdan 

satış ticarətin digər amilləri, həmçinin saxlama və anbara 

yığma haqqında məlumatların hazırlanması və ticarət 

müəssisələri və ictimaiyyət arasında yayılması; topdan və 

pərakəndə satış ticarət, saxlama və anbara yığma üzrə 

statistik məlumatların yığılması və nəşri; 

- topdan və pərakəndə satış ticarət, saxlama və anbara 

yığmaya kömək göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: istehsalçıya tətbiq edilən qiymət nəzarəti və 

nəzarətin digər növləri üzrə məsələlərin idarə edilməsi 

(həyata keçirilən funksiyaya uyğun olaraq təsnifləşdirilir); 

əhalinin müəyyən qrupları və ya ayrı-ayrı şəxslərə verilən 

ərzaq subsidiyaları və digər oxşar subsidiyalar (10). 

 

04.7.2         Mehmanxana və restoranlar (CS) 

 

- mehmanxana və restoranların tikintisi, genişləndirilməsi, 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, istismarı, saxlanması və 

təmiri ilə bağlı məsələ və xidmətlərə rəhbərlik;  

- mehmanxana və restoranların fəaliyyətlərinə nəzarət və bu 

işlərin tənzimlənməsi (qiymətləri tənzimləyən qaydalar, 

sanitar normaları və xidmət qaydaları, mehmanxana və 

restoranların saxlanması üçün lisenziyaların verilməsi və s.);  

- mehmanxana və restoranların saxlanması ilə bağlı məsələ və 

xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki 

sənədlərin hazırlanması və yayılması və statistik 

məlumatların yığılması; 

- mehmanxana və restoranların tikintisi, istismarı, texniki 

xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

 

04.7.3         Turizm (CS) 

 

- turizm sahəsində məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; turizmin 

reklamı və inkişafı; turizmdən gəlir əldə edən nəqliyyat 

müəssisələri, mehmanxana, restoranlar və digər sahələrlə 

əlaqələrin təmin edilməsi; 

- ölkə daxilində və xaricdə yerləşən turist bürolarının idarə 

edilməsi və s.; reklam və buna oxşar ədəbiyyatın yayılması 

da daxil edilməklə, reklam kompaniyalarının təşkili;  
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- turizm üzrə statistik məlumatların yığılması və nəşri; 

- mehmanxana və restoranların tikintisi, istismarı, texniki 

xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

 

04.7.4        Çoxməqsədli inkişaf layihələri (CS) 

 

  Çoxməqsədli inkişaf layihələri bir qayda olaraq, elektrik 

enerjisinin istehsalı, daşqınlarla mübarizə, irriqasiya, 

naviqasiya və istirahətin təşkili üçün kompleks vasitələri 

özündə birləşdirir. 

 

- çoxməqsədli inkişaf layihələrinin qurulması, 

genişləndirilməsi, istismarı və texniki xidməti ilə bağlı 

məsələ və xidmətlərə rəhbərlik;  

- çoxməqsədli inkişaf layihələri ilə bağlı məsələ və xidmətlər 

üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması, yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- çoxməqsədli inkişaf layihələrinin qurulması, istismarı, 

texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: qalan funksiyaları ikinci dərəcəli olmaqla bir əsas 

funksiyalı layihələr (əsas funksiyaya uyğun olaraq 

təsnifləşdirilir). 

 

04.8 İqtisadi məsələlərlə əlaqədar ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işləmələrin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

 

04.8.1       Ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri və işçi qüvvəsi 

məsələləri ilə əlaqədar ETTKİ (CS) 

 

- ümumi iqtisadi və kommersiya və işçi qüvvəsi məsələləri ilə 

əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işləri həyata keçirən 

dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə edilməsi;  

- ümumi iqtisadi və kommersiya və işçi qüvvəsi məsələləri ilə 

əlaqədar, elmi-tədqiqat institutları və universitetlər kimi 

qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi 
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tədqiqatlar və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

04.8.2      Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq 

sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluqla 

əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər həyata keçirən 

dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə edilməsi;  

- kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq 

sahəsində elmi-tədqiqat institutları və universitetlər kimi 

qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi 

tədqiqatlar və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

04.8.3      Yanacaq və energetika sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- yanacaq və energetika ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və 

təcrübi işlər həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və 

onların idarə edilməsi;  

- yanacaq və energetika sahəsində elmi-tədqiqat institutları və 

universitetləri kimi qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən 

həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlərə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

 

04.8.4       Mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi və tikinti ilə əlaqədar 

ETTKİ (CS) 

 

- mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi və tikinti ilə 

əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər həyata keçirən 

dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə edilməsi;  

- mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi və tikinti ilə 

əlaqədar, elmi-tədqiqat institutları və universitetlər kimi 
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qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi 

tədqiqatlar və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

04.8.5       Nəqliyyat sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- nəqliyyatla əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər 

həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi;  

- nəqliyyat sahəsində elmi-tədqiqat institutları və 

universitetləri kimi qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən 

həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlərə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

 

 

04.8.6       Rabitə sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- rabitə ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər həyata 

keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi;  

- rabitə sahəsində elmi-tədqiqat institutları və universitetləri 

kimi qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən 

tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi 

məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

04.8.7      Digər sahələrlə əlaqədar ETTKİ (CS) 

 

- iqtisadiyyatın digər sektorları ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar 

və təcrübi işlər həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik 

və onların idarə edilməsi;  

- iqtisadiyyatın digər sektorları ilə əlaqədar, elmi-tədqiqat 

institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət təşkilatları 

tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi 
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işlərə kömək göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

04.9 Digər kateqoriyalara aid edilməyən iqtisadi məsələlər 

 

04.9.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən iqtisadi məsələlər (CS) 

 

- (04.1), (04.2), (04.3), (04.4), (04.5), (04.6), (04.7) və ya 

(04.8) qruplarına aid edilə bilən ümumi iqtisadi məsələlər və 

iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarına aid olan məsələlərlə 

əlaqədar fəaliyyətə rəhbərlik, onun idarə edilməsi və ona 

kömək göstərilməsi. 

 

05 ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ 

 

  Ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinin bölgüsü Avropa 

Birliyi Statistika Bürosunun (Avrostat) Ətraf mühit haqqında 

iqtisadi məlumatların yığılmasının Avropa sistemi (SERIEE)  

tərəfindən işlənib hazırlanmış Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə 

fəaliyyət təsnifatına (CEPA) əsaslanır.  

 

05.1 Tullantıların yığılması və təmizlənməsi 

 

Bu qrup, tullantıların yığılması, emalı və təmizlənməsi 

məsələlərini əhatə edir. 

 

Tullantıların yığılmasına küçələrin, meydanların, yolların, 

bazarların, şəhər bağlarının, parkların və s. yığışdırılması; 

tipinə görə həm çeşidlənən və həm də çeşidlənməyən 

məhsulların bütün növ tullantılarının yığılması, onların emal və 

ya təmizlənmə yerinə nəqli daxildir. 

 

Tullantıların emalına, onların neytrallaşdırılması, sağlamlıq 

üçün təhlükəsiz edilməsi, nəqli üçün daha təhlükəsiz edilməsi, 

istifadə edilməsi, saxlanılması və ya həcminin kiçildilməsi 

məqsədilə, istənilən tullantıların fiziki, kimyəvi və ya bioloji 

xassələrinin dəyişdirilməsi üçün istifadə edilən istənilən üsul və 

ya proses daxildir. 

 

Tullantıların təmizlənməsindən gələcəkdə bir daha istifadə 

ediləcəyi nəzərdə tutulmayan tullantıların zibilxanaya 
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aparılması, konteynerlərə doldurulması, torpağa basdırılması, 

dənizə atılması yolu ilə və ya digər təmizləmə üsulunun köməyi 

ilə birdəfəlik yerləşdirilməsi daxildir. 

 

05.1.0      Tullantıların yığılması və təmizlənməsi (CS) 

 

- tullantıların yığılması, emalı və təmizlənməsi, təftişi, 

istismarı, onlara nəzarət edilməsi və ya təsir göstərilməsi 

üzrə sistemlərin idarə edilməsi; 

- bu sistemlərin istismarı, tikintisi, texniki xidməti və ya 

təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

Daxildir: nüvə tullantılarının yığılması, emalı və basdırılması. 

 

 

05.2 Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi 

 

Bu qrup, kanalizasiya və çirkab suların emalı sistemlərinin 

istismarı məsələlərini əhatə edir. 

 

Kanalizasiya sisteminin istismarına, istənilən çirkab suların 

(yağış, məişət və digər suların) onların yaranma yerlərindən ya 

çirkab suların təmizlənmə stansiyalarınadək və ya bu suların 

tullanacağı yerüstü su hövzələrinədək (və ya çaylaradək) və ya 

belə sistemlərin qurğularınadək çəkilib axıdılmasına xidmət 

edən  kollektorlar sisteminin, boru kəmərlərinin, arxların və 

nasosların idarə edilməsi daxildir.  

 

Çirkab suların emalına, bu suların qəbul edilmiş ekoloji 

standartlara və ya digər normalara uyğunluğunun təmin 

edilməsi məqsədi ilə təmizlənməsi və ya təmizləmənin 

tamamlanması üçün istifadə edilən istənilən mexaniki, bioloji 

və ya digər qabaqcıl proseslər daxildir. 

 

05.2.0 Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi (CS) 

 

- kanalizasiya  və çirkab suların emalı sistemlərinin idarə 

edilməsi,  yoxlanması, istismarı, onlara nəzarət edilməsi 

və ya kömək göstərilməsi; 

- bu sistemlərin istismarı, tikintisi, texniki xidməti və ya 

təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi məqsədilə 
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qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

05.3 Ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə 

 

Bu qrup havanın və iqlimin mühafizəsi, torpağın və yeraltı 

suların qorunması, səs və titrəyişlərlə mübarizə və radiasiyadan 

qorunma ilə əlaqədar fəaliyyətin müxtəlif növlərini əhatə edir. 

 

  Belə fəaliyyət növlərinə monitorinq sistemləri və 

stansiyalarının (meteoroloji stansiyalardan başqa) yaradılması, 

texniki xidməti, təmiri və istismarı; şəhər avtomagistrallarının 

və dəmir yollarının xüsusi səsboğucu materiallarla örtülməsi də 

daxil edilməklə, səs əleyhinə torpaq töküntülərinin, hasarların 

və digər səsdən qoruyucu qurğuların qurulması; su hövzələrinin 

çirkləndirici maddələrdən  təmizlənməsi tədbirdləri; havanın 

keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən buxar qazlarının və 

çirkləndirici maddələrin havaya buraxılmasına nəzarət üzrə və 

ya onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər; çirklənmiş 

torpaqların təmizlənməsi üçün olan qurğuların və çirkləndirici 

maddə və materialların saxlanması üçün olan tikililərin tikintisi, 

texniki xidməti, təmiri və istismarı; belə maddə və materialların 

nəqli daxildir. 

 

05.3.0 Ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə (CS) 

 

- ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə və çirklənmənin 

səviyyəsinə nəzarət üzrə fəaliyyətə rəhbərlik,  bu fəaliyyətə 

nəzarət, onun yoxlanması, idarə edilməsi və ya ona təsir 

göstərilməsi; 

- ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə və çirklənmənin 

səviyyəsinə nəzarətlə əlaqədar fəaliyyətə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

. 

05.4 Biomüxtəlifliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi 

 

Bu qrup bitki və heyvan növlərinin (nəsli kəsilmiş növlərin 

reintroduksiyası və nəsli kəsilməkdə olan növlərin bərpa 

edilməsi də daxil edilməklə) qorunması, bunların mövcudluğu 

üçün yararlı olan yerlərin (təbii parkların və qoruqların səmərəli 

istifadəsi də daxil edilməklə) qorunması və landşaftların estetik 

dəyərinin saxlanması məqsədi ilə onların mühafizəsi ilə 
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(korlanmış landşaftların estetik dəyərinin artırılması məqsədi 

ilə onların  bərpa edilməsi və atılmış şaxtalar və karxanaların 

tutduğu ərazilərin bərpa edilməsi də daxil edilməklə) əlaqədar 

fəaliyyətin müxtəlif növlərini əhatə edir.  

 

05.4.0 Biomüxtəlifliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi (CS) 

 

- biomüxtəlifliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi ilə 

əlaqədar fəaliyyətə rəhbərlik,  bu fəaliyyətə nəzarət, onun 

yoxlanması, idarə edilməsi və ya ona kömək göstərilməsi; 

- biomüxtəlifliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi ilə 

əlaqədar fəaliyyətə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

05.5 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işlərin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

05.5.0 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar tətbiqi tədqiqatlar və 

təcrübi işlər həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və 

onların idarə edilməsi;  

- ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində elmi-tədqiqat institutları 

və universitetlər kimi qeyri-dövlət təşkilatları tərəfindən 

həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlərə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

05.6 Ətraf mühitin mühafizəsinin digər kateqoriyalarına daxil 

edilməyən məsələlər 

 

05.6.0 Ətraf mühitin mühafizəsinin digər kateqoriyalarına daxil 

edilməyən məsələlər (CS) 

 

- Ətraf mühitin mühafizəsinə yardım məqsədi ilə ümumi 

siyasətin, planların, proqramların və büdcələrin işlənib 

hazırlanması kimi fəaliyyətə rəhbərlik, onun idarə edilməsi, 

tənzimlənməsi, nəzarəti, həyata keçirilməsi və ona kömək 
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göstərilməsi; ətraf mühitin mühafizəsi xidmətlərinin işini 

tənzimləyən qanun və normativ sənədlərin işlənib 

hazırlanması və onlara əməl olunmasının təmin edilməsi; 

ətraf mühitin mühafizəsi üzrə ümumi xarakterli 

məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və 

statistik məlumatların yığılması. 

 

Daxildir: ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində (05.1), (05.2), 

(05.3), (05.4) və ya (05.5) qruplarına aid edilməyən məsələ 

və xidmətlər. 

 

06 MƏNZİL VƏ KOMMUNAL XİDMƏTLƏRİ 

 

06.1 Mənzil tikintisi 

 

06.1.0 Mənzil tikintisi (CS) 

 

- mənzil tikintisi sahəsində məsələ və xidmətlərə rəhbərlik; 

dövlət hakimiyyəti orqanlarının himayəsi ilə aparılıb-

aparılmamasından asılı olmayaraq mənzil tikintisi sahəsində 

fəaliyyətin inkişafına yardım, ona nəzarət və onun 

qiymətləndirilməsi; mənzil məsələləri üzrə standartların 

işlənib hazırlanması və bu standartlara nəzarət; 

- mənzil tikinisi ilə əlaqədar xarabalıqlarda evlərin sökülməsi; 

yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin alınması; 

əhalinin geniş təbəqələri və ya xüsusi tələbatları olan şəxslər 

üçün yaşayış evlərinin tikintisi və ya alınması və yenidən 

qurulması;  

- mənzil tikintisi sahəsində məsələ və xidmətlər üzrə ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, 

yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

- mənzil fondunun genişləndirilməsi, vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması və saxlanılmasına kömək göstərilməsi 

məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: tikinti standartlarının işlənib hazırlanması və 

onlara riayət edilməsinə nəzarət (04.4.3); mənzil xərclərinin 

ödənilməsində ev təsərrüfatlarına yardım göstərilməsi üçün 

pul şəklində və ya natural formada müavinətlərin verilməsi. 
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06.2 Kommunal inkişaf 

 

06.2.0 Kommunal inkişaf (CS) 

 

- kommunal  inkişaf məsələlərinə və bununla bağlı xidmətlərə 

rəhbərlik; rayonlaşdırmanı tənzimləyən qanunvericiliyə, 

torpaqdan istifadə və tikinti normaları və qaydaları haqqında 

əsasnamələrə əməl edilməsinə nəzarət; 

- yeni yaşayış rayonlarının salınmasının və köhnələrinin 

yenidən qurulmasının planlaşdırılması; yaşayış rayonlarında 

yaşayış evləri, sənaye binaları, kommunal müəssisələri, 

səhiyyə, təhsil, mədəniyyət obyektləri, istirahət yerləri və s. 

kimi tikililərin təkmilləşdirilməsi və tikintisi; planlaşdırılan 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsi proqramlarının işlənib 

hazırlanması; 

- kommunal inkişaf sahəsində məsələ və xidmətlər üzrə 

ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması, yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

 

Daxil deyil: planların həyata keçirilməsi, yaşayış evlərinin və 

sənaye binalarının, küçələrin, kommunal müəssisələrin, 

mədəniyyət obyektlərinin və s. faktiki tikintisi (həyata 

keçirilən funksiyaya uyğun olaraq təsnifləşdirilir); aqrar 

islahatlar və torpaqların məskunlaşdırılması (04.2.1); tikinti 

standartlarının və mənzil məsələləri üzrə standartlara əməl 

olunmasına nəzarət [müvafiq olaraq (04.4.3) və (06.1.0)]. 

 

06.3 Su təchizatı 

 

06.3.0 Su təchizatı (CS) 

 

- su təchizatı məsələlərinə rəhbərlik; gələcək tələbatın 

qiymətləndirilməsi və mövcud imkanların belə 

qiymətləndirmə nöqeyi-nəzərindən müəyyənləşdirilmə-si; 

suyun təmizliyi, qiyməti və keyfiyyətinə nəzarət də daxil 

edilməklə, su təchizatının bütün  amillərinə nəzarət və 

onların tənzimlənməsi; 

- qeyri-kommersiya təyinatlı su təchizatı sistemlərinin 

tikintisi və istismarı;  

- su təchizatı sahəsində məsələ və xidmətlər üzrə ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, 

yayılması və statistik məlumatların yığılması; 
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- su təchizatı sistemlərinin istismarı, tikintisi, texniki xidməti, 

təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi 

məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: irriqasiya sistemləri (04.2.1); çoxməqsədli 

layihələr (04.7.4); çirkab suların yığılması və təmizlənməsi 

(05.2.0). 

 

06.4 Küçələrin işıqlandırılması 

 

06.4.0 Küçələrin işıqlandırılması (CS) 

 

- küçələrin işıqlandırılması məsələlərinə rəhbərlik; küçələrin 

işıqlandırılması üzrə standartların işlənib hazırlanması və 

onlara əməl olunmasına nəzarət; 

- küçələrin işıqlandırılması üçün olan vasitələrin qurulması, 

istismarı, saxlanılması, təkmilləşdirilməsi və s. 

 

 Daxil deyil: avtostradaların tikintisi və istismarı ilə əlaqədar 

işıqlandırma sahəsinə dair məsələ və xidmətlər (04.5.1). 

 

06.5 Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işlərin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

06.5.0 Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 

və təcrübi işlər həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik 

və onların idarə edilməsi;  

- mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində, elmi-tədqiqat 

institutları və universitetlər kimi qeyri-dövlət təşkilatları 

tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi 

işlərə kömək göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan 

borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0); tikinti üsulları və 

tikintidə istifadə edilən materiallar sahəsində tətbiqi 

tədqiqatlar və təcrübi işlər (04.8.4). 
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06.6 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən mənzil və kommunal 

xidmətləri  

 

06.6.0 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən mənzil və kommunal 

xidmətləri (CS) 

 

- mənzil və kommunal xidmətlərə aid edilən ümumi siyasətin, 

planların, proqramların və büdcələrin işlənib hazırlanması, 

onların idarə edilməsi, əlaqələndirilməsi, və həyata 

keçirilməsinə nəzarət kimi fəaliyyətə rəhbərlik, bu 

fəaliyyətin idarə edilməsi və ona kömək göstərilməsi; 

mənzil və kommunal xidmətlərə aid qanun və standartların 

işlənib hazırlanması və onlara əməl olunmasının təmin 

edilməsi; mənzil və kommunal xidmələrə aid ümumi 

xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, 

yayılması və statistik məlumatların yığılması. 

 

Daxildir: mənzil və kommunal xidmələrlə əlaqədar və (06.1), 

(06.2), (06.3), (06.4) və ya (06.5) qruplarına aid edilməyən 

fəaliyyətə rəhbərlik və onun idarə edilməsi və ya bu 

fəaliyyətə kömək göstərilməsi. 

 

07 SƏHİYYƏ 

 

  Dövlətin səhiyyə xərcləri fərdi əsaslarla şəxslərə göstərilən 

xidmətlərə çəkilən xərcləri və kollektiv xidmətlərə çəkilən 

xərcləri özündə birləşdirir. Fərdi xidmətlər (07.1)-(07.4) 

qruplarına, kollektiv xidmətlər isə (07.5)-(07.6) qruplarına aid 

edilmişdir. 

 

  Səhiyyə sahəsində kollektiv xidmətlər Dövlət siyasətinin 

müəyyən edilməsi və onun həyata keçirilməsinə rəhbərlik; tibbi 

və paratibbi personal və xəstəxanalar, klinikalar, tibb 

məntəqələri və s. üçün standartların işlənib hazırlanması və 

onlara əməl olunmasının təminatı; səhiyyə sahəsində xidmət 

göstərənlərin fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi və 

lisenziyalaşdırılması; həmçinin tibb və sağlamlığın qorunması 

sahəsində tədbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər kimi məsələləri 

özündə cəmləşdirir. Lakin xəstəxanalar, klinikalar, tibb 

məntəqələri və s. qrupların idarə edilməsi və ya onların 

fəaliyyəti ilə əlaqədar qaimə xərcləri, fərdi xidmətlərə çəkilən 

xərclər kimi hesab edilir və müvafiq olaraq (07.1)-(07.4) 

qruplarına aid edilmişdir. 
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07.1 Təbabətdə istifadə edilən tibbi məhsullar, avadanlıq və 

məmulatlar 

 

Bu qrup ayrı-ayrı şəxslər və ya ev təsərrüfatları tərəfindən 

apteklərdən, əszaçılıq şirkətlərindən və ya tibb avadanlığı ilə 

təhciz edənlərdən resept üzrə və ya reseptsiz alınan dava-

dərmanları, protezləri, tibbi avadanlıq və aparatları və 

təbabətdə istifadə edilən digər məmulatları əhatə edir. Bunlar, 

tibb mərkəzləri və müəssisələrindən kənarda istehlak və ya 

istifadə edilməlidir. Ambulator xəstələrə tibbi, diş həkimləri və 

paratibbi personal tərəfindən, stasionar xəstələrə isə 

xəstəxanalar və oxşar müəssisələr tərəfindən  verilən belə 

məmulatlar bu təsnifatın ambulator xidmətlər (07.2) və ya 

xəstəxanaların xidmətləri (07.3) qruplarına daxil edilmişdir. 

 

07.1.1       Əczaçılıq məhsulları (IS) 

 

- tibbi preparatlar, dərman vasitələri, patentlənmiş dərman 

preparatları, zərdablar və vaksinlər, vitaminlər və mineral 

maddələr, balıq yağı (treska və paltusun qara ciyərindən 

alınmış), oral konrtaseptivlər kimi  əczaçılıq məhsulları ilə 

təminat; 

- əczaçılıq məhsulları ilə təminat məsələlərinə rəhbərlik və bu 

məsələlərin idarə edilməsi və ya belə məhsullarla təminata 

yardım edilməsi. 

 

07.1.2         Digər tibbi məmulatlar (IS) 

 

- tibbi istilikölçənlər (termometrlər), yapışqanlı plastırlar 

(leykoplastırlar) və adi sarğı materialları, dərialtı 

inyeksiyalar üçün şprislər, ilk yardım üçün dərman qutuları, 

qrelkalar və buz üçün kisəciklər, müalicəvi corab 

məmulatları (məsələn, elastik corablar və dizliklər), 

hamiləliyin müəyyən edilməsi üçün testlər, prezervativlər və 

hamiləliyin qarşısını alan digər mexaniki  vasitələr kimi  

tibbi məmulatlar ilə təminat; 

- həkim tərəfindən təyin edilən digər tibbi məmulatlar ilə 

təminat məsələlərinə rəhbərlik və bu məsələlərin idarə 

edilməsi və ya belə məmulatlarla təminata yardım edilməsi. 
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07.1.3         Müalicə avadanlığı və aparatları (IS) 

 

- görmə qabiliyyətini düzəldən eynəklər və kontakt linzaları, 

eşitmə aparatları, göz protezləri, süni ətraflar və digər protez 

qurğuları, ortopedik aparatlar və dayaqlar, ortopedik 

ayaqqabılar, cərrahiyə bandajları, dəbəlik kəmərləri və 

korsetləri, boyun üçün korsetlər, tibbi masaj üçün avadanlıq 

və fizioterapiya lampaları,   mexaniki və əllə idarə edilən 

kreslolar və əlil arabaları, xüsusi kreslo-çarpayılar, qoltuq 

ağacları, qan təzyiqinin ölçülməsi üçün elektron və digər 

cihazlar və s. kimi  müalicə avdanlığı və aparatları ilə 

təminat; 

- həkim tərəfindən təyin edilən müalicə avdanlığı və 

aparatları ilə təminat məsələlərinə rəhbərlik və bu 

məsələlərin idarə edilməsi və ya belə məmulatlarla təminata 

yardım edilməsi. 

 

07.2 Ambulator xidmətləri 

 

Bu qrup praktik işləyən həkimlər, diş həkimləri və paratibbi 

personal və onların köməkçiləri tərəfindən ambulator xəstələrə 

göstərilən tibbi, stomatoloji və paratibbi xidmətləri əhatə edir. 

Bu xidmətlər evlərdə, tibbi məsləhətxanalarda fərdi qaydada və 

qruplar şəklində, xəstəxanaların yanında olan dispanserlərdə və 

ya poliklinikalarda və s. göstərilə bilər. 

Ambulator xidmətlərlə praktik işləyən həkimlər, diş 

həkimləri, paratibbi personal və onların köməkçiləri tərəfindən 

ambulator xəstələrə bilavasitə verilən dava-dərmanlar, 

protezlər, tibbi avadanlıq, aparatlar və təbabətdə istifadə edilən 

digər məmulatlar daxildir. 

Stasionar xəstələrə xəstəxanalar və digər oxşar müəssisələr 

tərəfindən göstərilən tibbi, stomatoloji və paratibbi xidmətlər 

bu təsnifatın xəstəxana xidmətləri qrupuna (07.3) aid edilmişdir  

 

07.2.1       Ümumi profilli tibbi xidmətlər (IS) 

 

 Bu altqrup ümumi profilli tibbi klinikalar (poliklinikalar) və 

ümumi profilli həkimlər tərəfindən göstərilən xidmətləri əhatə 

edir. 

Ümumi profilli poliklinikalar, əsasən müəyyən tibbi 

ixtisaslaşma ilə məhdudlaşmayan və ixtisaslı həkimlər 

tərəfindən həyata keçirilən ambulator xidmətləri göstərən 
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müəssisələr kimi müəyyən edilir. Ümumi profilli həkimlər 

ixtisaslaşmaya malik olmur. 

 

- ümumi profilli tibbi xidmətlərin göstərilməsi; 

- ümumi profilli tibbi xidmətlərə rəhbərlik, onların təftişi, 

idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi. 

 

 Daxil deyil: tibbi tədqiqat laboratoriyalarının və rentqen 

kabinələrinin xidmətləri (07.2.4). 

 

07.2.2       Xüsusiləşdirilmiş  tibbi xidmətlər (IS) 

 

Bu altqrup xüsusiləşdirilmiş tibbi klinikalar (poliklinikalar) 

və həkim-mütəxəssislər tərəfindən göstərilən xidmətləri əhatə 

edir. 

Xüsusiləşdirilmiş poliklinikalar və həkim-mütəxəssislər 

ümumi profilli poliklinikalar və ümumi profilli həkimlərdən 

fərdi göstərdikləri xidmətlərin müəyyən vəziyyətdə olan, 

müəyyən xəstəiliklərə düçar olmuş, müəyyən tibbi prosedura 

qəbul edən və ya müəyyən kateqoriyaya aid olunan xəstələrin 

müalicə edilməsi ilə məhdudlaşmasıdır. 

  

- xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmətlərin göstərilməsi; 

- xüsusiləşdirilmiş poliklinikalar və həkim-mütəxəssislər 

tərəfindən həyata keçirilən xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmətlərə 

rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara yardım 

edilməsi. 

 

 Daxildir: stomatoloq-ortodontların xidmətləri. 

 

 Daxil deyil: stomatoloji poliklinikalar və diş həkimləri (07.2.3); 

tibbi tədqiqat laboratoriyalarının və rentqen kabinələrinin 

xidmətləri (07.2.4). 

 

07.2.3       Stomatoloji xidmətlər (IS) 

 

Bu altqrup ümumi profilli və xüsusiləşdirilmiş stomatoloji 

poliklinikalar və diş həkimləri, ağız boşluğunun gigiyenası 

sahəsində mütəxəssislər və diş müalicəsinin digər köməkçi 

personalı tərəfindən həyata keçirilən xidmətləri əhatə edir. 

Stomatoloji poliklinikalar ambulator xidmətlər göstərir. 

Onlara diş həkimləri tərəfindən nəzarət edilməsi və ya onların 

bu həkimlərlə komplektləşdirilməsi vacib deyil; bu 
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poliklinikalara ağız boşluğu sahəsində mütəxəssislər və ya diş 

müalicəsinin digər köməkçi personalı tərəfindən nəzarət edilə 

və ya bu poliklinikalar həmin personallarla komplektləşdirilə 

bilər. 

 

- ambulator xəstələrə stomatoloji xidmətlərin göstərilməsi; 

- ümumi təyinatlı stomatoloji poliklinikalar və ya 

xüsusiləşdirilmiş stomatoloji poliklinikalar və diş həkimləri, 

ağız boşluğu sahəsində mütəxəssislər və ya diş müalicəsinin 

digər köməkçi personalları tərəfindən həyata keçirilən 

stomatoloji xidmətlərə rəhbərlik, onların təftişi, idarə 

edilməsi və ya onlara yardım edilməsi. 

 

 Daxildir: diş protezlərinin uyğunlaşdırılmasına çəkilən xərclər. 

 

 Daxil deyil: diş protezləri (07.1.3); stomatoloq-ortodontların 

xidmətdləri (07.2.2); tibbi tədqiqat laboratoriyalarının və 

rentqen kabinələrinin xidmətləri (07.2.4). 

 

07.2.4       Paratibbi xidmətlər (IS) 

 

- ambulator xəstələrə paratibbi xidmətlərin göstərilməsi; 

- tibb bacıları, mamalar, fizioterapevtlər, əmək terapiyası 

sahəsində mütəxəssislər, loqopedlər və ya digər paratibbi 

personal tərəfindən nəzarət edilən  klinikaların həyata 

keçirdikləri tibbi xidmətlərə, həmçinin tibb bacıları, 

mamalar və paratibbi personal tərəfindən qəbul kabinetləri 

olmayan yerlərdə, xəstələrin evlərində və ya digər qeyri-

səhiyyə müəssisələrində həyata keçirilən xidmətlərə 

rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara yardım 

edilməsi. 

 

 Daxildir: akupunktura sahəsində mütəxəssislər, ayaq dırnaqları 

üzrə mütəxəssislər, xiropraktiklər, optometristlər, ənənəvi 

tibb sahəsində mütəxəssislər və s.; tibbi tədqiqat 

laboratoriyalarının və rentqen kabinələri; müalicə 

avadanlığının kirayəsi; həkim tərəfindən təyin olunmuş 

bədən quruluşuna düzəliş verən müalicəvi gimnastika; 

bolneoloji ambulator müalicə və ya dəniz suyu ilə  müalicə; 

xəstəxanalara məxsus olmayan təcili yardım xidmətləri. 

 

 Daxil deyil: səhiyyə sahəsində xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar 

laboratoriyalar (07.4.0); diaqnostik laboratoriyalar (07.5.0). 
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07.3 Xəstəxanaların xidmətləri 

 

Xəstəxanaya yerləşdirmə xəstənin bütün müalicə müddətinə 

müvafiq müəssisəyə yerləşdirilməsi kimi müəyyən edilir. 

Buraya gündüz stasionarında müalicə və evdə stasionar 

müalicə, həmçinin müalicəsi mümkün olmayan xəstələr üçün 

xospislər aiddir. 

 

Bu qrup ümumi təyinnatlı xəstəxanaların və 

xüsusiləşdirilmiş xəstəxanaların xidmətlərini, əsasən stasionar 

xəstələrə xidmət göstərən tibb mərkəzlərinin, doğum evlərinin, 

sanatoriyaların və sağalmaqda olanlar üçün evlərin 

xidmətlərini,  göstərdikləri xidmətlərin vacib  elementi  tibbi 

müayinə olan hərbi köçürmə hospitallarının, yaşlı şəxslərə 

xidmət göstərən müəssisələrin xidmətlərini və stasionar tibbi 

yardım göstərən və bərpa terapiyası ilə məşğul olan, həmçinin 

xəstələrə uzunmüddətli  dayaq verilməsindən çox onların 

müalicə edilməsi məqsədi güdən sağlamlığın bərpa 

mərkəzlərinin xidmətlərini  əhatə edir. 

 

Xəstəxanalar, stasionar xəstələrin ixtisaslı həkimlərin 

bilavasitə müşahidəsi altında müalicəsi üçün təsis edilmiş 

müəssisələr kimi müəyyən edilir. Tibb mərkəzləri, doğum 

evləri, sanatoriyalar və sağalmaqda olanlar üçün evlər də 

həmçinin stasionar müalicə xidmətləri göstərir, lakin bu halda 

həmin xidmətlərə ixtisaslaşması həkimlərdən aşağı olan işçilər 

tərəfindən nəzarət edilir. 

 

Bu qrupa səhra hospitalları (02.1), yalnız ambulator yardım 

göstərilməsi üçün nəzərdə tutulan tibb məntəqələri, 

poliklinikalar və dispanserlər (07.2), fəaliyyəti əsasən 

uzunmüddətli dayaq verməkdən ibarət olan əlillər üçün 

xüsusiləşdirilmiş müəssisələr və sağlamlığın bərpa edilməsi 

mərkəzləri (10.1.2), qocalar evləri (10.2.0) daxil deyil. Bu qrup 

həmçinin xəstəxanaya yerləşdirilmə nəticəsində gəlirlərini 

itirmiş xəstələrə verilən ödəmələri (10.1.1) də əhatə etmir.  

 

Xəstəxanaların xidmətlərinə təbabətdə istifadə edilən və 

xəstəxanaların xəstələrinə verilən dava-dərmanlar, protezlər, 

tibbi avadanlıq və aparatlar və digər məmulatlar daxildir. 

Buraya həmçinin xəstəxanaların inzibatçılara, qeyri-tibbi 

personala, qidaya (içki də daxil daxil olmaqla), binaya (ştatlı 
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işçilər üçün yerlər də daxil olmaqla) və s. çəkdikləri təbabətlə 

bağlı olmayan xərclər də daxildir. 

 

07.3.1      Ümumi profilli xəstəxanaların xidmətləri (IS) 

 

- ümumi təyinatlı xəstəxanalar tərəfindən xidmətlərin 

göstərilməsi; 

- öz xidmətlərini müəyyən tibbi ixtisaslaşma ilə 

məhdudlaşdırmayan xəstəxanalara rəhbərlik, onların təftişi, 

idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi. 

  

 Daxil deyil: bilavasitə ixtisaslı həkimlərin nəzarətində olmayan 

tibbi mərkəzlər (07.3.3). 

 

07.3.2      Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanaların xidmətləri (IS) 

 

 Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar ümumi təyinatlı 

xəstəxanalardan göstərdikləri xidmətlərin müəyyən vəziyyətdə 

olan, müəyyən xəstəliklərə düçar olmuş və ya müəyyən 

kateqoriyaya aid edilən xəstələrin müalicəsilə (məsələn, ağ 

ciyər xəstəliklərinin və vərəmin, cüzamın, xərçəngin, qulaq, 

boğaz və burun xəstəliklərinin, ruhi xəstəliklərin, hamiləliklə 

əlaqədar xəstəliklərin, uşaq xəstəliklərinin və s. müalicəsi ilə) 

məhdudlaşması ilə fərqlənir. 

 

- xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar tərəfindən xidmətlərin 

göstərilməsi; 

- öz xidmətlərini müəyyən tibbi ixtisaslaşma ilə 

məhdudlaşdıran xəstəxanalara rəhbərlik, onların təftişi, idarə 

edilməsi və ya onlara yardım edilməsi. 

  

 Daxil deyil: bilavasitə ixtisaslı həkimlərin nəzarətində olmayan 

doğum evləri (07.3.3). 

 

07.3.3      Tibb mərkəzlərinin və doğum evlərinin xidmətləri (IS) 

 

- tibb mərkəzləri və doğum evləri tərəfindən xidmətlərin 

göstərilməsi; 

- tibb mərkəzlərinə və doğum evlərinə rəhbərlik, onların 

təftişi, idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi. 
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07.3.4 Sanatoriyaların və sağalmaqda olanlar üçün evlərin xidmətləri 

(IS) 

 

Sanatoriyalar və sağalmaqda olanlar üçün evlər cərrahi 

əməliyyat keçirmiş, ağır xəstəlikdən durmuş və ya ağır 

vəziyyətdə olmuş xəstələri, əsasən dava-dərmanların qəbuluna 

nəzarət, xəstələrin itirilmiş funksiyalarının bərpa edilməsi və ya 

istirahət üçün fizioterapevtik proseduraların aparılması və 

sağlamlıq hərəkətlərinin yerinə yetirilməsini tələb edən 

stasionar xidmətlə təmin edir.  

 

- sanatoriyalar və sağalmaqda olanlar üçün evlər tərəfindən 

xidmətlərin göstərilməsi; 

- sanatoriyalara və sağalmaqda olanlar üçün evlərə rəhbərlik, 

onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara yardım edilməsi. 

  

 Daxildir: yaşlı şəxslərə xidmət göstərən və əsas elementi tibbi 

müşahidə olan müəssisələr; stasionar tibbi yardım göstərən 

və bərpa terapiyası ilə məşğul olan, həmçinin xəstələrə 

uzunmüddətli  dayaq verilməsindən çox onların müalicə 

edilməsi məqsədi güdən sağlamlığı bərpa mərkəzləri. 

 

07.4 Səhiyyə sahəsində xidmətlər 

 

07.4.0 Səhiyyə sahəsində xidmətlər (IS) 

 

- səhiyyə sahəsində ümumi xidmətlərin göstərilməsi; 

- səhiyyə sahəsində göstərilən qan bankları fəaliyəti (qəbul, 

emal, saxlama, daşınma), diaqnostika (xərçəngin, vərəmin, 

zöhrəvi xəstəliklərin), profilaktika (immunizasiya, 

peyvənd), nəzarətin həyata keçirilməsi (uşaq yeməyi, uşağın 

səhhəti), epidemioloji vəziyyət haqqında məlumatların 

yığılması, ailə planlaşdırılması üzrə xidmətlər və s. kimi 

xidmətlərə rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya 

onlara yardım edilməsi; 

- səhiyyə məsələləri üzrə məlumatların hazırlanması və 

yayılması.  

  

Daxildir: səhiyyə sahəsində xüsusi briqadalar tərəfindən əksəriyyəti 

sağlam olan insanlar qrupuna onların iş yerlərində, 

məktəblərdə və digər qeyri-tibbi  idarələrdə göstərilən 

xidmətlər; səhiyyə sahəsində xəstəxanalar, klinikalar və ya 

praktik işləyən həkimlərlə əlaqədar olmayan xidmətlər; 
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səhiyyə sahəsində həkim olmayanlar tərəfindən  həyata 

keçirilən xidmətlər; səhiyyə sahəsində xidmətlərin 

göstərilməsi ilə əlaqədar laboratoriyalar.  

 

Daxil deyil: tibbi tədqiqat laboratoriyaları (07.2.4); diaqnostika 

laboratoriyaları (07.5.0). 

 

07.5 Səhiyyə sahəsində ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işləmələrin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

07.5.0 Səhiyyə sahəsində xidmətlər ETTKİ (CS) 

 

- səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər həyata 

keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi; 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən səhiyyə sahəsində 

tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi 

üçün qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların 

verilməsi. 

 

 Daxildir: diaqnostika laboratoriyaları. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

07.6 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən səhiyyə məsələləri   

 

07.6.0 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən səhiyyə məsələləri (CS) 

 

- səhiyyə ilə əlaqədar olan ümumi siyasətin, planların, 

proqramların və büdcələrin işlənib hazırlanması, onlara 

rəhbərlik, onların əlaqələndirilməsi və onların həyata 

keçirilməsinə nəzarət kimi fəaliyyət növlərinə rəhbərlik, 

onların idarə edilməsi və onlara kömək göstərilməsi; 

səhiyyə sahəsində qanunların işlənib hazırlanması və onlara 

əməl olunmasının təmin edilməsi; müdafiə məsələləri üzrə 

ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması, yayılması və statistik məlumatların yığılması; 

və s. 
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Daxildir: (07.1), (07.2), (07.3), (07.4) və (07.5) qruplarına aid 

edilməyən səhiyyə sahəsində məsələlər və xidmətlər. 

 

08 İSTİRAHƏT, MƏDƏNİYYƏT VƏ DİN 

 

  Dövlət tərəfindən istirahətin təşkilinə, mədəniyyətə və dinə 

çəkilən xərclər fərdi əsaslarda ayrı-ayrı şəxslərə və ev 

təsərrüfatlarına göstərilən xidmətlərə çəkilən xərcləri və 

kollektiv əsaslarda göstərilən xidmətlərə çəkilən xərcləri 

özündə birləşdirir. Fərdi xidmətlərə çəkilən xərclər (08.1) və 

(08.2) qruplarına; kollektiv xidmətlərə çəkilən xərclər isə 

(08.3)-(08.6) qruplarına aid edilmişdir. 

 

  Kollektiv xidmətlər ümumilikdə yaşayış məntəqəsinə və ya 

yaşayış rayonuna göstərilir. Bu xidmətlər Dövlət siyasətinin 

müəyyənləşdirilməsi və onun həyata keçirilməsinə rəhbərlik; 

istirahətin təşkili və mədəniyyət sahəsində göstərilən 

xidmətlərə dair qanun və normativ sənədlərin işlənib 

hazırlanması və onlara riayət edilməsinin təminatı; istirahətin 

təşkili və mədəniyyət sahəsində göstərilən xidmətlərlə əlaqədar 

əsaslı tədqiqatlar və təcrübi işlər kimi fəaliyyətləri özündə 

birləşdirir. 

 

08.1 İstirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində 

xidmətlər 

 

08.1.0 İstirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində xidmətlər 

(IS) 

 

- istirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində 

xidmətlərin göstərilməsi; istirahətin və idmanla 

məşğuliyyətin təşkili sahəsində fəaliyyətə rəhbərlik; idman 

qurğularına nəzarət və onlardan istifadə edilməsinin 

tənzimlənməsi; 

- idmanla fəal məşğul olmaq üçün və ya idman tədbirləri üçün 

nəzərdə tutulan qurğuların (futbol meydançaları, idman 

meydançaları, tennis kortları, skvoş kortları, qaçış zolaqları, 

qolf oyunu sahələri, boks rinqləri, buz meydançaları, idman 

zalları və s.) idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; idmanla qeyri-fəal məşğul olmaq üçün və ya 

idman tədbirləri üçün nəzərdə tutulan obyekt və yerlərin 

(əsasən kart oyunu, stolüstü oyunlar və s. üçün xüsusi təchiz 

olunmuş yerlərin) idarə edilməsi və ya onlara kömək 
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göstərilməsi; istirahət obyektlərinin (parklar, çimərliklər, 

kempinqlər və ya bunlara oxşar yerlər, üzgüçülük hovuzları, 

ictimai hamamlar və s.) idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; 

- komandalara və ayrı-ayrı yarış iştirakçılarına kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxidir: tamaşıçalar üçün yerlər; milli, regional və ya yerli 

komandaların idman tədbirlərində nümayəndəliyi. 

 

Daxil deyil: heyvanxanalar və nəbatat bağları, akvariumlar, 

dendrariyalar və oxşar obyektlər (08.2.0); idmanla məşğul 

olmaq və istirahət üçün olan, lakin təhsil müəssisələri ilə 

əlaqədar qurğular (09 bölməsinin müvafiq altqrupuna aid 

edilmişlər). 

 

08.2 Mədəniyyət sahəsində xidmətlər 

 

08.2.0 Mədəniyyət sahəsində xidmətlər (IS) 

 

- mədəniyyətlə bağlı xidmətlərin göstərilməsi; mədəniyyət 

sahəsində fəaliyyətə rəhbərlik; mədəniyyət obyektlərinə 

nəzarət və onların fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi; 

- mədəniyyət məqsədləri üçün nəzərdə tutulan obyektlərin 

(kitabxanalar, muzeylər, şəkil qalereyaları, teatrlar, sərgi 

zalları, heykəllər, tarixi dəyərə malik binalar və tarixi yerlər, 

heyvanxanalar və nəbatat bağları, akvariumlar, 

dendrariyalar və s.) idarə edilməsi və ya onlara köməklik 

göstərilməsi; mədəni tədbirlərin  (konsertlər, səhnə 

quruluşları, filmlərin istehsalı, incəsənət sərgiləri və s.) 

təşkili, həyata keçirilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi;  

- ayrı-ayrı artistlərə, yazıçılara, rəssamlara, bəstəkarlara və 

digər mədəniyyət işçilərinə və ya idarələrə kömək 

göstərilməsi məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin 

və ya subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxidir: milli, regional və ya yerli bayramların keçirilməsi, 

əgər bu tədbirlər  əsasən turistlərin cəlb edilməsi üçün 

nəzərdə tutulmamışdırsa. 

 

Daxil deyil: ölkədən xaricdə təşkil edilən mədəni tədbirlər 

(01.1.3); əsasən turistlərin cəlb edilməsi üçün nəzərdə tutulan 
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milli, regional və ya yerli bayramların keçirilməsi (04.7.3); 

mədəniyyətə aid olan radio- və televerilişlərin istehsalı 

(08.3.0). 

 

08.3 Radio və  televerilişlər və nəşriyyat işləri sahəsində 

xidmətlər 

 

08.3.0 Radio və televerilişlər və nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlər 

(CS) 

 

- radio və televerilişlər və nəşriyyat işləri sahəsində 

xidmətlərə rəhbərlik; radio və televerilişlər və nəşriyyat 

işləri sahəsində xidmətlərə nəzarət, onların tənzimlənməsi; 

- radio və televerilişlər və nəşriyyat işləri sahəsində 

xidmətlərin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi;  

- radio və ya televerilişlər üçün obyektlərin və avadanlığın 

tikintisi və ya alınmasına; qəzet, jurnal və ya kitabların nəşr 

edilməsi üçün mətbəələrin, avadanlıqların və ya 

materialların alınması və ya tikintisinə; radio və televiziya 

proqramlarının istehsalı və efirə ötürülməsinə; xəbərlər  

xidmətinin və ya digər informasiya proqramlarının işinə; 

nəşr edilmiş işlərin yayılmasına kömək göstərilməsi 

məqsədilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və ya 

subsidiyaların verilməsi. 

 

Daxil deyil: iri və kiçik dövlət mətbəələri (01.3.3); radio və 

televiziya tədris verilişləri vasitəsilə alınmış təhsil (09). 

 

08.4 Dini və digər ictimai xidmətlər 

 

08.4.0 Dini və digər ictimai xidmətlər (CS) 

 

- din və digər ictimai fəaliyyət sahəsində fəaliyyətə rəhbərlik;  

- dini mərasimlərin və digər ictimai tədbirlərin keçirilməsi 

üçün yerlərin verilməsi, həmçinin bu yerlərin istismarına, 

saxlanmasına və təmirinə yardım edilməsi;  

- dini rəhbərliyə və dini təşkilatların digər xidmətçilərinə 

ödəmələr; dini ayinlərin keçirilməsinə kömək göstərilməsi; 

dini, mülki, və ictimai təşkilatların və ya gənclər 

təşkilatlarının və ya həmkarlar ittifaqlarının və siyasi 

partiyaların fəaliyyətlərinə kömək göstərilməsi məqsədilə 

qaytarılmayan borcların, kreditlərin və ya subsidiyaların 

verilməsi. 



 88 

 

 

08.5 İstirahət, mədəniyyət və din sahəsində ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işlərin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir 

 

08.5.0 İstirahət, mədəniyyət və din sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- istirahət, mədəniyyət və din sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və 

təcrübi işlər həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və 

onların idarə edilməsi; 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən İstirahət, mədəniyyət və din sahəsində 

həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə kömək 

göstərilməsi üçün qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

08.6 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən İstirahət, mədəniyyət 

və din məsələləri 

 

08.6.0 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən İstirahət, mədəniyyət və 

din məsələləri  (CS) 

 

- idmanın inkişafına, istirahətin təşkilinə, mədəniyyətin 

inkişafına və dini məsələlərə  yardım edilməsi ilə əlaqədar 

ümumi siyasətin, planların, proqramların və büdcələrin 

işlənib hazırlanması, onlara rəhbərlik, onların 

əlaqələndirilməsi və onların həyata keçirilməsinə nəzarət 

kimi fəaliyyət növlərinə rəhbərlik, onların idarə edilməsi və 

onlara kömək göstərilməsi; istirahət və mədəniyət sahəsində 

xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar qanunların və 

standartların işlənib hazırlanması və onlara əməl 

olunmasının təmin edilməsi; istirahətin, mədəniyyətin təşkili 

və dini məsələlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, 

texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və statistik 

məlumatların yığılması. 

 

Daxildir: istirahətin, mədəniyyətin təşkili və dini məsələlər ilə 

əlaqədar (08.1), (08.2), (08.3), (08.4) və (08.5) qruplarına aid 

edilə bilinməyən fəaliyyət və xidmətlər. 
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09 TƏHSİL 

 

  Dövlət tərəfindən təhsilə çəkilən xərclər fərdi əsaslarda 

şagird və tələbələrə göstərilən xidmətlərə çəkilən xərcləri və 

kollektiv əsaslarda göstərilən xidmətlərə çəkilən xərcləri 

özündə birləşdirir. Fərdi xidmətlərə çəkilən xərclər (09.1) və 

(09.6) qruplarına; kollektiv xidmətlərə çəkilən xərclər (09.7)-

(09.8) qruplarına aid edilmişdir. 

 

  Təhsil sahəsində kollektiv xidmətlər Dövlət siyasətinin 

müəyyənləşdirilməsi və onun həyata keçirilməsinə rəhbərlik; 

standartların işlənib hazırlanması və onlara riayət edilməsinin 

təminatı; təhsil müəssisələrinin lisenziyalaşdırılması, 

fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi və fəaliyyətlərinə nəzarət;  təhsil 

sahəsində fəaliyyətlə və göstərilən xidmətlərlə əlaqədar əsaslı 

tədqiqatlar və təcrübi işlər kimi fəaliyyətləri özündə birləşdirir. 

   

  Təhsil məsələlərinin bölgüsü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

təhsil, elm və mədəniyyət üzrə (UNESKO) 1997-ci ildə qəbul 

edilmiş Beynəlxalq standart təhsil təsnifatında (BSTT-97) öz 

əksini tapmış təhsil pillələrinin kateqoriyalarına əsaslanır. 

 

  Bu bölmə tədris proqramları mülki təhsil müəssisələrinin 

tədris proqramlarına uyğun olan hərbi məktəbləri, peşə 

hazırlığından başqa ümumi təhsil verən polis kolleclərini, radio 

və televiziya tədris verilişləri vasitəsilə alınmış təhsili özündə 

birləşdirir. Müvafiq xərclər konkret vəziyyətdən asılı olaraq 

(09.1)-(09.5) qruplarına aid edilmişdir. 

 

09.1 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil 

 

09.1.1 Məktəbəqədər təhsil (IS) 

 

- BSTT-97 təsnifatının 0-cı pilləsində məktəbəqədər təhsilin 

təmin edilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 0-cı pilləsində məktəbəqədər təhsili 

təmin edən məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə 

rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; 

 

Daxil deyil: təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (09.6.0).  
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09.1.2 İbtidai təhsil (IS) 

 

- BSTT-97 təsnifatının 1-ci pilləsində ibtidai təhsilin təmin 

edilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 1-ci pilləsində ibtidai təhsili təmin 

edən məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik, 

onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi. 

 

 Daxildir: ibtidai məktəblərin kontingentindən yaşca böyük olan 

şəxslərə yazıb oxumağın öyrədilməsi proqramları.  

 

Daxil deyil: təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (09.6.0).  

 

09.2 Orta təhsil 

 

09.2.1 Aşağı səviyyəli orta təhsil (IS) 

 

- BSTT-97 təsnifatının 2-ci pilləsində aşağı səviyyəli orta 

təhsilin təmin edilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 2-ci pilləsində aşağı səviyyəli orta 

təhsili təmin edən məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə 

rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 2-ci pilləsinin aşağı səviyyəli orta 

təhsilin alınmasını təmin edən proqram üzrə təhsil alan 

şagirdlərə kömək göstərilməsi üçün təqaüdlərin,  

subsidiyaların, kreditlərin və müavinətlərin verilməsi. 

 

 Daxildir: böyüklər və gənclər üçün məktəbdənkənar aşağı 

səviyyəli orta təhsil.  

 

Daxil deyil: təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (09.6.0).  

 

09.2.2 Yüksək səviyyəli orta təhsil (IS) 

 

- BSTT-97 təsnifatının 3-cü pilləsində yüksək səviyyəli orta 

təhsilin təmin edilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 3-cü pilləsində yüksək səviyyəli orta 

təhsili təmin edən məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə 

rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; 
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- BSTT-97 təsnifatının 3-cü pilləsinin yüksək səviyyəli orta 

təhsilin alınmasını təmin edən proqramı üzrə təhsil alan 

şagirdlərə köməklik göstərilməsi üçün təqaüdlərin,  

subsidiyaların, kreditlərin və müavinətlərin verilməsi. 

 

 Daxildir: böyüklər və gənclər üçün məktəbdənkənar yüksək 

səviyyəli orta təhsil.  

 

Daxil deyil: təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (09.6.0).  

 

09.3 Uzadılmış orta təhsil 

 

09.3.0 Uzadılmış orta təhsil (IS) 

 

- BSTT-97 təsnifatının 4-cü pilləsində uzadılmış orta təhsilin 

təmin edilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 4-cü pilləsində uzadılmış orta təhsili 

təmin edən məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə 

rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 4-cü pilləsinin uzadılmış orta təhsilin 

alınmasını təmin edən proqramı üzrə təhsil alan şagirdlərə 

kömək göstərilməsi üçün təqaüdlərin,  subsidiyaların, 

kreditlərin və müavinətlərin verilməsi. 

 

 Daxildir: böyüklər və gənclər üçün məktəbdənkənar uzadılmış 

orta təhsil.  

 

Daxil deyil: təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (09.6.0).  

 

09.4 Ali təhsil 

 

09.4.1 Ali təhsilin birinci mərhələsi (IS) 

 

- BSTT-97 təsnifatının 5-ci pilləsində ali təhsilin təmin 

edilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 5-ci pilləsində ali təhsili təmin edən 

ali məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik, 

onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 5-ci pilləsinin ali təhsilin alınmasını 

təmin edən proqramı üzrə təhsil alan tələbələrə kömək 



 92 

göstərilməsi üçün təqaüdlərin,  subsidiyaların, kreditlərin və 

müavinətlərin verilməsi. 

 

Daxil deyil: təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (09.6.0).  

 

09.4.2 Ali təhsilin ikinci mərhələsi (IS) 

 

- BSTT-97 təsnifatının 6-cı pilləsində ali təhsilin təmin 

edilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 6-cı pilləsində ali təhsili təmin edən 

ali məktəblərə və digər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik, 

onların təftişi, idarə edilməsi və ya onlara kömək 

göstərilməsi; 

- BSTT-97 təsnifatının 6-cı pilləsinin ali təhsilin alınmasını 

təmin edən proqramı üzrə təhsil alan tələbələrə kömək 

göstərilməsi üçün təqaüdlərin,  subsidiyaların, kreditlərin və 

müavinətlərin verilməsi. 

 

Daxil deyil: təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (09.6.0).  

 

09.5 Pillələrə bölünməmiş təhsil 

 

09.5.0 Pillələrə bölünməmiş təhsil (IS) 

 

- pillələrə bölünməmiş təhsilin (əsasən böyüklər üçün nəzərdə 

tutulmuş, qabaqcadan heç bir xüsusi təhsilə ehtiyacı 

olmayan tədris proqramlarının, məsələn, peşə hazırlığı və 

mədəni inkişaf proqramlarının) təmin edilməsi; 

- pillələrə bölünməmiş təhsili təmin edən təhsil 

müəssisələrinə rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya 

onlara kömək göstərilməsi; 

- pillələrə bölünməmiş təhsilin alınmasını təmin edən 

proqramlar üzrə təhsil alanlara kömək göstərilməsi üçün 

təqaüdlərin,  subsidiyaların, kreditlərin və müavinətlərin 

verilməsi. 

 

09.6 Təhsil sistemində köməkçi xidmətlər 

 

09.6.0 Təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (IS) 

 

- təhsil sistemində köməkçi xidmətlərin təmin edilməsi; 

- əsasən aldıqları təhsilin pilləsindən asılı olmayaraq təhsil 

alanlara göstərilən nəqliyyat, qidalanma, yaşayış, tibbi və 
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stomatoloji, və digər köməkçi xidmətlər ilə əlaqədar 

xidmətlərə rəhbərlik, onların təftişi, idarə edilməsi və ya 

onlara kömək göstərilməsi; 

 

Daxil deyil: məktəb səhiyyəsi və profilaktika sahəsində nəzarət 

üzrə xidmətlər (07.4.0); köməkçi xidmətlər göstərilməsi üzrə 

xərclərin ödənilməsi üçün pul şəklində verilən təqaüdlər, 

subsidiyalar, kreditlər və müavinətlər [(09.1), (09.2), (09.3), 

(09.4) və ya (09.5)].  

 

09.7 Təhsil sahəsində ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işlərin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

09.7.0        Təhsil sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- təhsilə aid edilən tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər həyata 

keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi; 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən təhsil sahəsində həyata keçirilən 

tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi 

üçün qaytarılmayan borcların, kreditlərin və ya 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

09.8 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən təhsil məsələləri 

 

09.8.0 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən təhsil məsələləri (CS) 

 

- təhsil sahəsində ümumi siyasətin, planların, proqramların və 

büdcələrin işlənib hazırlanması, onların idarə edilməsi, 

əlaqələndirilməsi və həyata keçirilməsinə nəzarət kimi 

fəaliyyət növlərinə rəhbərlik, onların idarə edilməsi və 

onlara kömək göstərilməsi; təhsil sahəsində xidmətlərin 

göstərilməsi ilə əlaqədar qanunların və standartların işlənib 

hazırlanması və onlara əməl olunmasının təmin edilməsi; 

təhsil üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki 

sənədlərin hazırlanması, yayılması və statistik məlumatların 

yığılması. 
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Daxildir: (08.1), (08.2), (08.3), (08.4) və (08.5) qruplarına aid 

edilməyən təhsil sahəsində fəaliyyət və xidmətlər. 

 

10 SOSİAL  MÜDAFİƏ 

 

  Dövlət tərəfindən sosial müdafiəyə çəkilən xərclər fərdi 

əsaslarda ayrı-ayrı şəxslərə və ev təsərrüfatlarına göstərilən 

xidmətlər və transferlərə çəkilən xərcləri və kollektiv əsaslarda 

göstərilən xidmətlərə çəkilən xərcləri özündə birləşdirir. Fərdi 

xidmətlər və transferlərə çəkilən xərclər (10.1)-(10.7) 

qruplarına; kollektiv xidmətlərə çəkilən xərclər (10.8) və (10.9) 

qruplarına aid edilmişdir. 

 

  Sosial müdafiə sahəsində kollektiv xidmətlər Dövlət 

siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və onun həyata keçirilməsinə 

rəhbərlik; sosial müdafiə sahəsində qanunlar və standartların 

işlənib hazırlanması və onlara əməl edilməsinin təminatı; sosial 

müdafiə məsələləri və bununla bağlı xidmətlərlə əlaqədar əsaslı 

tədqiqatlar və təcrübi işlər kimi fəaliyyətləri özündə birləşdirir. 

   

  Sosial müdafiənin funksiyaları və onların müəyyən edilməsi 

Avropa Birliyinin Statistika bürosunun (AVROSTAT) sosial 

müdafiə sahəsində birləşmiş statistik məlumatların Avropa 

sisteminə (ESSPROS) əsaslanır. 

 

  ESSPROS-də sosial müdafiə səhiyyə ilə əlaqədar məsələləri 

özündə cəmləşdirir, lakin bu bölmə səhiyyə məsələlərini əhatə 

etmir. Səhiyyə ilə bağlı məsələlər 07-ci bölmədə verilmişdir. 

Deməli, (10.1)-(10.7) qruplarında göstərilmiş pul və natura 

formasında  müavinətlər alan şəxslərə verilən tibbi məmulatlar 

və göstərilən tibbi xidmətlər müvafiq olaraq (07.1), (07.2) və ya 

(07.3) qruplara aid edilmişdir. 

 

10.1 Xəstəliklər və əmək qabiliyyətini itirmə 

 

10.1.1       Xəstəliklər (IS) 

 

- pul və ya natural formada verilən, xəstəlik və ya zədələnmə 

nəticəsində əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilmə 

dövründə məhrum olunmuş gəlirlərin tamamilə və ya bir 

hissəsini ödəyən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin 

təmin edilməsi;  
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- belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsi (xəstəliklər) üzrə 

aylıq məvacib həcmində və ya qazanca mütənasib şəkildə 

verilən müavinətlər, xəstəlik və ya zədələnmə nəticəsində 

əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş şəxslərə yardım 

edilməsi üçün nəzərdə tutulan müxtəlif ödəmələr  kimi pul 

müavinətləri; 

- xəstəlik və ya zədələnmə nəticəsində əmək qabiliyyətini 

müvəqqəti itirmiş şəxslərə gündəlik yardım edilməsi (ev 

üzrə kömək, nəqliyyat vasitələrinin verilməsi və s.) kimi 

natural formada müavinətlər.  

 

10.1.2         Əmək qabiliyyətətini itirmə (IS) 

 

- daimi və ya müəyyən edilmiş minimal dövrü üstələyən vaxt 

ərzində davam edən fiziki və ya əqli çatışmazlıqlar 

nəticəsində tamamilə və ya qismən iqtisadi fəaliyyət göstərə 

bilməyən və ya normal həyat tərzi sürə bilməyən şəxslərə 

pul və ya natural formada verilən müavinətlər şəklində 

sosial müdafiənin təqdim edilməsi;  

- belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- fiziki və ya əqli çatışmazlıqlardan əziyyət çəkən və bunun 

nəticəsində əmək qabiliyyətini itirmiş, lakin müəyyən 

edilmiş təqaüd yaşına çatmamış şəxslərə əlilliyə görə verilən 

təqaüdlər, əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsi nəticəsində 

müəyyən edilmiş təqaüd yaşından əvvəl təqaüdə çıxmış 

yaşlı şəxslərə verilən vaxtından əvvəl təqaüdə çıxmaqla 

əlaqədar mavinətlər, qulluq edilmə üzrə müavinətlər, 

imkanlarına uyğunlaşdırılmış əmək fəaliyyəti göstərən və ya 

peşə hazırlığı keçən əlillərə verilən müavinətlər, sosial 

müdafiə xətti ilə əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərə digər 

müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri; 

- əmək qabiliyyətini itirmiş şəxslərin yaşayış yerləri və ola 

bilər ki, müvafiq müəssisələrdə qidalanma ilə təmin 

edilməsi, əmək qabiliyyətinin itirmiş şəxslərə gündəlik 

yardım göstərilməsi (ev üzrə kömək, nəqliyyat vasitələrinin 

verilməsi və s.), qocalara qulluq edən şəxslərə verilən 

müavinətlər, qocaların peşə və sosial baxımdan 

reabilitasiyasına yardım edilməsi məqsədi ilə onların 

texniki-peşə və digər tədrisinin təmin edilməsi, əmək 

qabiliyyətini itirmiş şəxslərə boş vaxtın keçirilməsi üzrə və 
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mədəni tədbirlərdə iştirak etmək, səyahət etmək və ya 

cəmiyyətin həyatında iştirak etmək imkanı yaratmaq 

məqsədi ilə təqdim edilən müxtəlif xidmət və əmtəələr kimi 

natural formada müavinətlər.  

 

Daxil deyil: müəyyən edilmiş təqaüd yaşına çatmış əmək 

qabiliyyətini itirmiş şəxslərə verilən pul və natural formada 

müavinətlər (10.2.0). 

 

10.2 Qocalıq 

 

10.2.0 Qocalıq (IS) 

 

- yaşlılıqla əlaqədar risklərdən (gəlirlərin itirilməsi, yaşayış 

üçün çatışmayan gəlirlər, özünə sərbəst xidmət etmək 

imkanının itirilməsi, sosial və ictimai həyatda iştirak 

səviyyəsinin aşağı düşməsi və s.) qorunmaq üçün pul və ya 

natural formada verilən müavinətlər şəklində sosial 

müdafiənin təqdim edilməsi;  

- sosial müdafiə və ya yardım proqramlarına rəhbərlik, 

onların idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmış şəxslərə qocalığa 

görə verilən pensiya, müəyyən edilmiş pensiya yaşına 

çatmamış yaşlı şəxslərə qocalığa görə vaxtından əvvəl 

verilən pensiyalar, müəyyən edilmiş pensiya yaşına həm 

çatmış, həm də çatmamış, əmək fəaliyyətini davam etdirən, 

lakin iş saatları azaldılmış  şəxslərə verilən qismən ödənilən 

pensiyalar, qocalara qulluq üzrə müavinətlər, pensiyaya 

çıxdıqdan sonra və ya qocalıqla əlaqədar verilən digər 

müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri; 

- xüsusiləşdirilmiş müəssisələrdə tək və ya ailələri ilə birlikdə 

yaşayan qocaların yaşayış yerləri və hərdən qida ilə təmin 

edilməsi, qocalara gündəlik yardım göstərilməsi (ev üzrə 

kömək, nəqliyyat vasitələrinin verilməsi və s.), qocalara 

qulluq edən şəxslərə verilən müavinətlər, qocalara boş 

vaxtın keçirilməsi üzrə və mədəni tədbirlərdə iştirak etmək, 

səyahət etmək və ya cəmiyyətin həyatında iştirak etmək 

imkanı yaratmaq məqsədi ilə təqdim edilən müxtəlif xidmət 

və əmtəələr kimi natural formada müavinətlər.  

 

Daxildir: hərbi qulluqçuların və dövlət xidmətçilərinin pensiya 

təminatı proqramları. 
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Daxil deyil: müəyyən edilmiş pensiya yaşından qabaq əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi nəticəsində yaşlı şəxslərin vaxtından 

qabaq pensiyaya çıxması ilə (10.1.2) və ya işsizliklə (10.5.0) 

əlaqədar müavinətlərin verilməsi. 

 

10.3 Ailə başçısını itirmiş öhdədə olanlar 

 

10.3.0 Ailə başçısını itirmiş öhdədə olanlar (IS) 

 

- ailə başçısının ölümü zamanı öhdədə olanlara (məsələn, 

həyat yoldaşına, uşaqlara, nəvələrə, valideynlərə və digər 

qohumlara) pul və ya natural formada verilən müavinətlər 

şəklində sosial müdafiənin təqdim edilməsi;  

- belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- ailə başçısından məhrum olmuş öhdədə olanlara verilən ailə 

başçısının itirilməsinə görə müavinətlər, dəfn xərci və digər 

müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri; 

- dəfn mərasimi xərclərinin bir hissəsinin ödənilməsi, ailə 

başçısından məhrum olmuş öhdədə olanlara cəmiyyətin 

həyatında iştirak etmək imkanı yaratmaq məqsədi ilə təqdim 

edilən müxtəlif xidmət və əmtəələr kimi natural formada 

müavinətlər.  

 

10.4 Ailə və uşaqlar 

 

10.4.0 Ailə və uşaqlar (IS) 

 

- öhdələrində uşaqlar olan ev təsərrüfatlarına pul və ya natural 

formada verilən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin 

təqdim edilməsi;  

- belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- uşağın dünyaya gəlməsi ilə əlaqədar müavinətlər, uşaq 

doğulmasına görə mükafatlar, haqqı ödənilməklə 

valideynliyə görə məzuniyyət,  ailə müavinətləri və ya 

uşaqlara görə müavinətlər, ev təsərrüfatlarına kömək 

göstərilməsi və onlara konkret ehtiyacların ödənilməsi üçün 

yardım (məsələn, bir valideyni olan və ya əqli və ya fiziki 

çatızmazlıqlı uşağı olan ailələrə yardım) məqsədi ilə digər 

müntəzəm və ya birdəfəlik ödəmələr kimi pul müavinətləri; 

- bütün gün və ya onun bir hissəsi ərzində məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların yer və qida ilə təminatı, gün ərzində uşaqlara 
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qulluq edən dayənin məvacibinin ödənilməsi məqsədi ilə 

verilən maliyyə yardımı,  daimi əsasda uşaqların və ailələrin 

yaşayış yerləri və qida (uşaq evləri, övladlığa götürən ailələr 

və s.) ilə təminatı, uşaqlara və ya onlara qayğı göstərən 

şəxslərə evdə təqdim edilən əmtəə və xidmətlər, ailələrə, 

gənclərə və ya uşaqlara təqdim edilən müxtəlif xidmətlər və 

əmtəələr (uşaq düşərgələri və boş vaxtın keçirilməsi üzrə 

mərkəzlər) kimi natural formada müavinətlər.  

 

Daxil deyil: ailə planlaşdırılması üzrə xidmətlər (07.4.0). 

 

10.5 İşsizlik 

 

10.5.0 İşsizlik (IS) 

 

- əmək qabiliyyəti olan, işə hazır olan, lakin müvafiq iş tapa 

bilməyən şəxslərə pul və ya natural formada verilən 

müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təqdim edilməsi;  

- belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- işsizliyə görə tam və ya natamam müavinətlər, işsizlik və ya 

ştatların iqtisadi tədbirlərdən qarşıya çıxan ixtisarı 

nəticəsində müəyyən edilmiş təqaüd yaşına çatmamışdan 

əvvəl təqaüdə çıxmış yaşlı şəxslərə vaxtından əvvəl təqaüdə 

çıxmaqla əlaqədar verilən müavinətlər, işə düzəlmə 

imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət edən peşə 

təkmilləşdirilməsi proqramlarında iştirak edən işçilərin bu 

və ya digər qruplarına verilən məqsədli müavinətlər, 

ştatların ixtisarı üzrə işdən azad edilmə zamanı verilən 

kompensasiyalar, işsizlərə, xüsusən də uzun müddət ərzində 

işsiz olan şəxslərə digər müntəzəm və ya birdəfəlik 

ödəmələr kimi pul müavinətləri; 

- çevikliyin və köçmə qabiliyyətinin artırılması üçün 

ödəmələr, işsizlər üçün peşə hazırlığı tədrisinin və ya iş 

yerlərini itirmək qorxusu olan şəxslər üçün yenidən 

hazırlığın təşkili, işsizlərə və onların ailələrinə sığınacaqlar, 

ərzaq məhsullarının və geyimin verilməsi kimi natural 

formada müavinətlər.  

 

Daxil deyil: işçi qüvvəsinin çevikliyinin artırılmasına, işsizlik 

səviyyəsinin aşağı salınmasına və ya məzlum insanların və 

ya işsizlik səviyyəsinin yüksək olması xarakterik olan digər 

qrupların məşğul olması üçün kömək göstərilməsinə 
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istiqamətlənən ümumi proqramlar və ya planlar (04.1.2); 

müəyyən edilmiş təqaüd yaşına çatmış işsizlərə verilən pul 

və natural formada müavinətlər (10.2.0). 

 

10.6 Yaşayış yeri 

 

10.6.0 Yaşayış yeri (IS) 

 

- yaşayış yerləri üçün olan  xərclərin ödənilməsində ev 

təsərrüfatlarına natural formada verilən müavinətlər (bu 

müavinətləri alanların həmin müavinətlərə ehtiyacı olması 

yoxlanılmalıdır) şəklində sosial müdafiənin təqdim 

edilməsi;  

- belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- icarəyə götürülmüş yaşayış yerlərinin haqqının 

ödənilməsinə yardım məqsədi ilə qısa və ya uzunmüddətli 

ödənişlər,  evlərin və ya mənzillərin orada yaşayan 

sahiblərinin cari xərclərinin bir hissəsinin kompensasiyası 

üçün (yəni onlara girov qoyduqları evlərə və ya mənzillərə 

görə alınmış borcların qaytarılmasında və ya bu borcların 

faizlərinin ödənilməsində yardım edilməsi üçün) olan 

ödənişlər, ucuz və ya bələdiyyələr tərəfindən subsidiyalanan 

yaşayış yerləri ilə  təminat. 

 

10.7 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial acizlik 

məsələləri 

 

10.7.0 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial acizlik məsələləri 

(IS) 

 

- sosial baxımdan cəmiyyətdən uzaqlaşmış şəxslərə və ya belə 

uzaqlaşma qorxusu olan şəxslərə (məsələn, yoxsullara, aşağı 

səviyyəli gəlirləri olanlara, mühacirlərə, yerli xalqların 

nümayəndələrinə, qaçqınlara, əyyaşlara və narkomanlara, 

zorakılığa məruz qalanlara və s.) pul və ya natural formada 

verilən müavinətlər şəklində sosial müdafiənin təqdim 

edilməsi;  

- belə sosial müdafiə proqramlarına rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi; 

- yoxsulluq üzrə müavinətlər (gəlirlərin saxlanılması) və 

yoxsulların və məzlumların yoxsulluq vəziyyətlərini 

yüngülləşdirmək və ya çətin vaxtlarında kömək etmək 
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məqsədi ilə onlara verilən digər ödəmələr kimi pul 

müavinətləri; 

- yoxsul və məzlum şəxşlərə qısa və ya uzunmüddətli 

sığınacaq və qida verilməsi, əyyaş və narkomanların 

reabilitasiyası, məzlum şəxslərə hüquqi məsləhətlər, gündüz 

vaxtı sığınacaq, ev üzrə kömək, ərzaq məhsulları, geyim, 

yanacaq və s. verilməsi kimi natural formada müavinətlər.  

 

10.8 Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ 

 

Əsaslı və tətbiqi tədqiqatların və təcrübi işlərin tərifləri 

(01.4) və (01.5) qruplarında verilmişdir. 

 

10.8.0 Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ (CS) 

 

- sosial müdafiə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar və təcrübi işlər 

həyata keçirən dövlət idarələrinə rəhbərlik və onların idarə 

edilməsi; 

- elmi-tədqiqat institutları və universitetləri kimi qeyri-dövlət 

təşkilatları tərəfindən sosial müdafiə sahəsində həyata 

keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə kömək 

göstərilməsi üçün qaytarılmayan borcların, kreditlərin və 

subsidiyaların verilməsi. 

 

 Daxil deyil: əsaslı tədqiqatlar (01.4.0). 

 

10.9 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial müdafiə 

məsələləri 

 

10.9.0 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial müdafiə məsələləri 

(CS) 
 

- sosial müdafiə sahəsində ümumi siyasətin, planların, 

proqramların və büdcələrin işlənib hazırlanması,  onların 

idarə edilməsi, əlaqələndirilməsi və  həyata keçirilməsinə 

nəzarət kimi fəaliyyət növlərinə rəhbərlik, onların idarə 

edilməsi və onlara kömək göstərilməsi; sosial müdafiə 

sahəsində qanunların və standartların işlənib hazırlanması 

və onlara əməl olunmasının təmin edilməsi; sosial müdafiə 

üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin 

hazırlanması,  yayılması və statistik məlumatların yığılması. 
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Daxildir: yanğından, daşqınlardan, zəlzələlərdən və  sülh 

zamanı baş verən digər bədbəxtçiliklərdən zərər çəkənlərə 

pul və ya natural formada verilən müavinətlər şəklində sosial 

müdafiənin təqdim edilməsi; sülh vaxtı yaranan fovqəladə 

vəziyyətlərdə istifadə edilməsi məqsədi ilə ərzağın, 

avadanlıqların və digər resursların alınması və saxlanılması;  

(10.1), (10.2), (10.3), (10.4), (10.5), (10.6), (10.7) və (10.8) 

qruplarına aid edilməyən sosial müdafiə sahəsində digər 

fəaliyyət və xidmətlər. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü hissə 

 

 

EV TƏSƏRRÜFATLARINDA ŞƏXSİ (FƏRDİ) İSTEHLAK 

MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN  

İSTİFADƏ EDİLƏN MAL, MƏHSUL 

 VƏ XİDMƏTLƏRİN    

 

TƏSNİFATI 
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2. Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən 

mal, məhsul və xidmətlərin    

TƏSNİFATI 
 

Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    
    

01 ƏRZAQ 

MƏHSULLARI VƏ 

ALKOQOLSUZ 

İÇKİLƏR 

  

01.1 Ərzaq məhsulları   

Bu bölmədə təsnifləşən ərzaq məhsulları – əsasən ev təsərrüfatlarında istehlak edilmək 

üçün alınan ərzaq məhsullarıdır. Bu qrupdan restoran, kafe, bar, köşk, küçə ticarəti, 

avtomatlar və s. tərəfindən satılan və  dərhal istifadə olunan ərzaq məhsulları, həmçinin 

istehlakçının sifarişi ilə evə gətirilən və kənara aparılan (11.1) məhsullar istisna edilir. 

Yalnız ev heyvanlarını yemləmək üçün satın alınan ərzaq məhsulları  (09.3.4.0.00) 

bölməsinə  aid edilir. 
 

   

01.1.1 Çörək məmulatları və 

yarmalar (Q)  

  

01.1.1.1.0 Düyü (kq) 1 Təmizlənmiş düyü, düyü 

yarması, düyü qarışığı, düyüdən 

duru səhər yeməyi 

 İstisna edilir: düyü unu 

(01.1.1.2.1) 

01.1.1.1.11 Ət əlavə etməklə 

hazırlanmış düyü 

yarımfabrikatları  

2  

01.1.1.1.12 Balıq əlavə etməklə 

hazırlanmış düyü 

yarımfabrikatları 

3  

01.1.1.1.13 Tərəvəz əlavə etməklə 

hazırlanmış düyü 

yarımfabrikatları 

4  

01.1.1.2 Un və digər yarmalar 

(kq) 

  

01.1.1.2.1 Un 5 Fəsəli unu. yulaf, arpa, düyü, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

qarğıdalı, qarabaşaq, darı və 

digər un növləri (kartof 

nişastasından başqa). 

01.1.1.2.11 Buğda unu 6 Bütün növlərdən olan buğda 

unu. 

01.1.1.2.12 Çovdar unu 7 Bütün növlərdən olan çovdar 

unu 

01.1.1.2.20 Manna yarması 8 Mannadan duru səhər yeməyi 

01.1.1.2.30 Buğda 9  

01.1.1.2.40 Qarabaşaq yarması 10  

01.1.1.2.50 Yulaf və arpa yarması 11  

01.1.1.2.60 Digər yarmalar 12 Arpa, qarğıdalı, poltava yarması, 

qaolyan yarması, iridənli 

buğdadan və yulaf unundan 

yarmalar və yuxarıdakı 

maddələrdə göstərilməyən digər 

yarmalar. Kəpək. 

 İstisna edilir: yulaf çəngəsi     

/Herkules/-(0.1.1.1.6.10), şirin  

qarğıdalı  (0.1.1.7.1.40) 

01.1.1.3 Çörək (kq)   

01.1.1.3.1. Buğda çörəyi  13  

01.1.1.3.11 Əla növ buğda çörəyi 14 Əla növ buğda çörəyinin 

müxtəlif növləri (lavaş, təndir 

çörəyi, tostların hazırlanması 

üçün kəsilmiş və bükülmüş 

çörək) 

01.1.1.3.12 I növ buğda çörəyi 15  I növ buğda çörəyinin müxtəlif 

növləri (lavaş, təndir çörəyi, 

tostların hazırlanması üçün 

kəsilmiş və bükülmüş çörək) 

01.1.1.3.20 Çovdar çörəyi və digər 

çörək məmulatları 

16 Çovdar çörəyi, qarışıq undan 

çörək, çovdar çörəyindən suxarı, 

həmçinin qarğıdalı və sair 

unlardan çörək. 

01.1.1.4 Digər çörək-bulka   
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

məmulatları  (kq) 

 

01.1.1.4.10 

 

Yağlı bulka 

məmulatları 

 

17 

 

Yağlı bulka və fətir, qat - qat 

bulka, vitaminli bulkalar, 

roqaliklər (buynuz şəklində 

bulka) və başqaları.  

01.1.1.4.20 Suxarı məmulatı 18 Suxarı, xırçıltılı çörək, 

qızardılmış çörək tikələri və 

digər növləri 

01.1.1.4.30 Bublik  məmulatları 19 Baranka, bublik, halqalı 

bubliklər. 

01.1.1.4.40 Peçenye 20 Kreker daxil edilməklə 

01.1.1.4.50 Pryanik 21 Kovrijka daxil edilməklə 

01.1.1.4.61 Digər çörək-bulka və 

un qənnadı məmulatları 

22 Paxlava, şəkərbura, kətə, 

kekslər, romlu pirojnalar, 

ruletlər, tortlar, pirojnalar, 

müxtəlif növ içi doldurulmuş 

piroqlar, vatruşkalar (üzərinə 

süzmə, mürəbbə və s. yaxılan 

qalın  qoğal). Vafli. Vanilli 

çubuqlar, qarğıdalı, düyü, yulaf 

və buğda çəngələri (şəkərli və 

şəkərsiz), çubuqlar və əvvəlki 

kateqoriyalara aid olmayan digər 

çörək – bulka, qənnadı 

məmulatları. 

 İstisna edilir: İçi ət 

(01.1.2.6..90) və ya balıqla 

(01.1.3..3..80) doldurulmuş 

piroqlar. 

    

    

    

01.1.1.4.62 İçi doldurulmuş balış 

qənnadı məmulatları 

23  

01.1.1.5 Makaron məmulatları   
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

(kq) 

01.1.1.5.10 Vermişel 24  

01.1.1.5.20 Digər makaron 

məmulatları 

25 Makaronlar, spaqetlər, buynuz 

şəkilli makaronlar, əriştə və 

digər makaron məmulatları. 

Tərkibinə ət, balıq, dəniz 

məhsulları, pendir, meyvə, 

yaxud tərəvəz daxil edilən 

yarımfabrikat makaron və 

konsentratlar. 

01.1.1.5.3 İstehlak edilməzdən 

əvvəl qızdırılması  tələb 

edilən, içi doldurulmuş 

və doldurulmamış 

xəmir məmulatları. 

26 Düşbərə, gürzə, pelmen, mantı, 

blinlər, vareniklər  və sair un  

məmulatları 

01.1.1.5.31 İstehlak edilməzdən 

əvvəl qızdırılması tələb 

edilən, içi ət ilə 

doldurulmuş xəmir 

məmulatları 

27  

01.1.1.5.32 İstehlak edilməzdən 

əvvəl qızdırılması tələb 

edilən, içi balıq ilə 

doldurulmuş xəmir 

məmulatları 

28  

01.1.1.5.33 İstehlak edilməzdən 

əvvəl qızdırılması tələb 

edilən, içi pendir ilə 

doldurulmuş xəmir 

məmulatları 

29  

01.1.1.5.34 İstehlak edilməzdən 

əvvəl qızdırılması tələb 

edilən, içi meyvə ilə 

doldurulmuş xəmir 

məmulatları 

30  

01.1.1.5.35 İstehlak edilməzdən 31  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

əvvəl qızdırılması tələb 

edilən, içi tərəvəz ilə 

doldurulmuş xəmir 

məmulatları 

01.1.1.5.36 İstehlak edilməzdən 

əvvəl qızdırılması tələb 

edilən içi 

doldurulmamış xəmir 

məmulatları 

32 Fəsəli, klyotsk (duru xörəyə 

tökülən xəmir parça) 

01.1.1.6 Digər yarma 

məmulatları(kq) 

  

01.1.1.6.10 Yulaf yarması 

«Herkules» 

33  

01.1.1.6.20 Yarmadan, undan və ya  

nişastadan hazırlanmış 

uşaq qidaları 

34 Sıyıq, uşaq yeməkləri üçün 

pəhriz unu və sair.  

01.1.1.6.30 Digər yarma məmulatı 35 Yulaf, qarğıdalı lopası və un 

yarımfabrikatları, konsentratları 

(düyüdən başqa), briketli yulaf 

şorbaları, pəhriz yeməkləri üçün 

yulafdan sıyıq, arpa yarmasından 

ərzaq konsentratları, sıyıq, 

kotlet, yarmalı aş (yağ və 

yumurta ilə yarmadan hazırlanan 

yemək), pudinqlər (un və ya 

düyü ilə bişmiş, yumurta və 

süddə hazırlanan kükü) və s. 

Nişasta (qarğıdalı və s.). Səməni 

və səmənidən hazırlanan ərzaq.  

İstisna edilir: Tərkibində azı 

50% kakao (01.1.8.3.50) olan 

yarımfabrikatlar və 

konsentratlar. 

01.1.2 Ət (Q)   

 

01.1.2.1 Mal əti (kq)  Soyumamış (təzə), soyudulmuş 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

və ya dondurulmuş bir yaşdan 

yuxarı mal və öküz əti. İstisna 

edilir: Əlavə  məhsullar 

(01.1.2.6.30) və ya  (01.1.2.6.50) 

01.1.2.1.10 Sümüklü mal əti 36 Raqu (xırda doğranmış ət 

qovurması), şorba üçün sümüklü 

ət . 

01.1.2.1.20 Sümüksüz mal əti  37 İri və xırda tikədən hazırlanmış 

ət yarımfabrikatları daxil  

edilməklə, tam hazırlanmamış: 

antrekot, langet, qızardılmış ət, 

qulyaş, azu, tikə ət və s.  

01.1.2.2.00 Dana əti (kq)  Soyumamış, soyudulmuş və ya 

dondurulmuş 1 yaşdan yuxarı 

olmayan inək və öküz əti.  

İstisna edilir: Əlavə məhsullar 

(01.1.2.6.30) yaxud (01.1.2.6.50) 

01.1.2.3 Donuz əti(kq)  Soyumamış, soyudulmuş və ya 

dondurulmuş donuz əti. İstisna 

edilir: əlavə məhsullar  

(01.1.2.6.40) yaxud (01.1.2.6.50) 

01.1.2.3.10 Sümüksüz donuz əti 38 Raqu (xırda doğranmış ət) daxil 

olmaqla 

01.1.2.3.20 Sümüklü donuz əti 39 İri və xırda tikədən hazırlanmış 

donuz əti yarımfabrikatları daxil 

edilməklə, tam hazırlanmamış: 

eskalop, döyülmüş ət, doğranmış 

ət və sair. 

01.1.2.4 Qoyun və keçi əti (kq) 40 Soyumamış, soyudulmuş və 

dondurulmuş qoyun və keçi əti. 

İstisna edilir: Əlavə məhsullar  

(01.1.2.6.50) 

01.1.2.4.10 Sümüksüz qoyun və 

keçi əti 

41 Sümüksüz ət və farş 

01.1.2.4.20 Sümüklü qoyun və keçi 

əti 

42 İri və xırda tikədən hazırlanmış 

qoyun və keçi əti 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

yarımfabrikatları daxil 

edilməklə, tam hazırlanmamış: 

döyülmüş ət, doğranmış ət və s.  

01.1.2.5 Quş əti (kq)  Soyumamış, soyudulmuş, 

dondurulmuş quş əti 

01.1.2.5.10 Toyuq (toyuq budundan 

başqa) 

43 Kateqoriya və növlərə bölünmüş 

toyuq əti, o cümlədən əlavə 

məhsulları (baş, ayaq, içalat), 

kabablıq toyuq əti, toyuğun döş 

əti, (toyuq budlarından başqa)  

01.1.2.5.20 Toyuq budu 44 Ayrı satılan, ayaq və bud hissəsi 

daxil edilməklə  

01.1.2.5.30  Əlavə toyuq  

məhsulları 

45 Toyuğun başı, boynu, ayaqları, 

mədəsi, böyrəyi və digər içalatı  

01.1.2.5.40 Digər quş əti 46 Qaz, ördək, hind toyuğu və digər 

kateqoriya və növlərə ayrılmış 

quşlar, içalat və  çiy piy daxil 

edilməklə. Bura qida üçün 

istifadə edilən bütün quş növləri 

daxildir. 

01.1.2.6 Digər növ ət və içalat   

01.1.2.6.11 Digər ev heyvanlarının 

əti 

47 Soyumamış, soyudulmuş, 

dondurulmuş qatır, at, maral, 

dovşan və qunduz əti daxil 

olmaqla yuxarıdakı maddələrdə 

göstərilməyən digər ev 

heyvanları. Qida üçün istifadə 

olunan bütün növ diri heyvanlar 

daxil olmaqla.  

01.1.2.6.12 Digər ev heyvanlarının 

əlavə məhsulları 

48 Baş, ayaq və s. içalat daxil 

olmaqla 

01.1.2.6.21 Digər vəhşi heyvan və 

quş əti 

49 Vəhşi keçi, maral, qaban, 

dovşan, sığın, vəhşi quşlar (çöl 

ördəyi, qarabağır, qırqovul, 

kəklik, sibir xoruzu, tetra quşu, 

bildirçin və s.) və digər vəhşi 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

heyvan əti. Balina, suiti və morj 

əti. İstisna edilir: Suda və 

quruda yaşayan ilbizlər, 

qurbağalar  (01.1.3.1.20) və ya 

(01.1.3.2.30) 

 

 

01.1.2.6.22 Digər vəhşi heyvan və 

quşların əlavə 

məhsulları  

50 Baş, ayaq və s. İçalat daxil 

olmaqla 

01.1.2.6.31 Mal başayağı və içalatı  51  

01.1.2.6.32 Qoyun başayağı və 

içalatı 

52  

01.1.2.6.40 Donuz ciyəri 53  

01.1.2.6.50 Digər əlavə məhsullar  54 Soyumamış, soyudulmuş, 

dondurulmuş baş, beyin, dil, 

ayaqlar, böyrək, qara və ağ 

ciyər, mədə, əmcək, işgənbə, 

baş, ayaq, sümük və digər əlavə 

məhsullar. Yuxarıdakı 

maddələrdə göstərilən əlavə 

məhsullar və quşların əlavə 

məhsulları (01.1.2.4.30) və ya 

(01.1.2.4.40) 

01.1.2.7 Delikateslər və ət 

yarımfabrikatları (kq) 

  

01.1.2.7.10 Suda bişmiş kolbasa 55  

01.1.2.7.20 Suda bişmiş, hisə 

verilmiş,  yarım hisə 

verilmiş kolbasa 

56  

01.1.2.7.30 Qurudulduqdan sonra  

hisə verilmiş kolbasa 

57  

01.1.2.7.40 Digər kolbasa 

məmulatları 

58 Çörəkli ət, qan kolbasası, içalat 

kolbasası və digərləri.  

01.1.2.7.50 Sosiska, sardelka 59  

01.1.2.7.60 Hisə verilmiş ət və 60 Hisə verilmişlər: hisə verilmiş 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

ətdən hazırlanmış 

qəlyanaltılar 

donuz əti (bud, döş əti, sümüyü - 

çıxarılmış bud əti, koreyka 

(donuz və ya dananın döş 

hissəsindən kəsilmiş ət), bekon, 

karbonat, file (tikə ət), bujenina, 

vetçina, boyun və digərləri, bud 

hissəsinin sümük və dərisi); hisə 

verilmiş: mal əti (dil, bişirilmiş 

file, rulet, presləşdirilmiş, 

bişirilmiş mal əti və s.): hisə 

verilmiş qoyun əti (kabab, rulet, 

bud, döş və s.), hisə verilmiş 

digər məmulatlar.  Paştetlər. 

Hisə verilmiş və duzlu donuz 

piyi (şpik). İstisna edilir: 

əridilmiş  donuz piyi və heyvan 

piyləri  (01.1.5.3..40). 

01.1.2.7.71 Ət və ət - bitki 

konservləri 

(konservləşdirilmiş 

uşaq qidalarından 

başqa) 

61 Mal əti, donuz əti, qoyun əti, 

qaynadılmış at ətindən hazır 

konservlər; quş ətindən, əlavə 

məhsullardan hazırlanan 

konservlər. Vəhşi heyvanların və 

quşların ətindən konservlər. 

Balina ətindən konservlər. 

Qəlyanaltı konservləri: paştetlər, 

qiyməli, vetçina, bekon, dil  

konservləri  və  digərləri.  Bitkili  

ət konservləri.  

01.1.2.7.72 Makaron məmulatından 

hazırlanan ət 

konservləri 

62  

01.1.2.7.73 Yarmadan hazırlanan ət 

konservləri 

63  

01.1.2.7.74 Paxladan hazırlanan ət 

konservləri 

64  

01.1.2.7.75 Konservləşdirilmiş ət – 65 Şor xiyar şorbası, borş, şi və s.  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

tərəvəz nahar yeməkləri  

01.1.2.7.80 Konservləşdirilmiş uşaq 

qidaları 

66  

01.1.2.7.90 Ət yarımfabrikatları və 

hazır məmulatlar 

67 Farş, təbii şnisellər (kotletə oxşar 

xörək), romştekslər (qızardılmış 

mal əti), bifştekslər (qızardılmış 

ət), döymə kotletlər, kabab, 

dolmalar, qiyməli yunan qabağı 

(kabaçka), bibər və digərləri. 

Ətli studen (ətdən və ya balıqdan 

bişirilən həlməşik yemək), biləş, 

ətli piroqlar, tərkibində ət 

qutablar, ətli salatlar. Quşlardan 

və vəhşi quşlardan hazırlanan 

yarımfabrikatlar. Qarnirli və 

qarnirsiz tez donan ət yeməkləri. 

Quş əti  və ətdən hazırlanan 

kulinariya məmulatları: 

bişirilmiş və ya qızardılmış, 

qiymələnmiş, qril quş əti, 

bişirilmiş,  şirələnmiş   ət.  

Duzlanmış  ət. Qızardılıb - 

qurudulmuş ət. İstisna edilir: 

Tərkibində ət (01.1.1. 5.20) və ya 

ətli şorbalar (01.1.1.6.30) 

bulyon kubikləri (01.1.9.3.10) 

olan makaron və yarma 

məmulatları 

    

01.1.3 Balıq və dəniz 

məhsulları (Q) 

  

01.1.3.1 Diri və soyudulmuş 

balıq və dəniz 

məhsulları 

  

01.1.3.1.1 Diri və soyudulmuş 

balıq  

68  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.3.1.11 Kütüm 69  

01.1.3.1.12 Xəşəm 70  

01.1.3.1.13 Nərə 71  

01.1.3.1.14 Ağ balıq 72  

01.1.3.1.15 Uzunburun 73  

01.1.3.1.16 Leş 74  

01.1.3.1.17 Çəki 75  

01.1.3.1.18 Kilkə 76  

01.1.3.1.19 Digər təzə balıqlar 77 Şamayka, lasos, ilanbalığı və s.   

01.1.3.1.20 Diri və soyudulmuş 

dəniz məhsulları 

78 Diri və soyudulmuş xərçəng, 

krablar (onayaqlı dəniz 

xərçəngi), molyuska, krevetlər 

(xırda dəniz və çay xərçəngi), 

omarlar (onayaqlı, iri dəniz 

xərçəngi), ilbizlər, lanqustlar 

(dəniz xərçəngi), kalmarlar, 

mürəkkəbböcəyi (dəniz 

molyuskası), səkkizayaqlı ilbiz, 

trepanqlar (əti yeyilən iynədərili 

dəniz heyvanı), istridyə (yeyilən 

dəniz ilbizi), ilbizlər, midi (dəniz 

molyuskası) əti, dəniz şanası, 

qurbağa ayaqları və onlara 

bənzər məmulatlar. 

01.1.3.2 Dondurulmuş balıq və 

dəniz məhsulları (kq) 

  

01.1.3.2.10 Doğranmamış, 

dondurulmuş balıq 

79  

01.1.3.2.20 Doğranmış, 

dondurulmuş (başı 

kəsilmiş, içi 

təmizlənmiş)  balıq  

80 File (sümüyü təmizlənmiş ət 

parçası) daxil olmaqla 

 

 

01.1.3.2.30 Dondurulmuş dəniz 

məhsulları 

81 Dondurulmuş xərçəng, krablar 

(onayaqlı dəniz xərçəngi), 

molyuska, krevetlər (xırda dəniz 

xərçəngi), omarlar (onayaqlı, iri 



 114 

Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

dəniz xərçəngi), ilbizlər, 

lanqustlar (dəniz xərçəngi), 

kalmarlar, mürəkkəbböcəyi 

(dəniz molyuskası), səkkizayaqlı 

ilbiz, trepanqlar (əti yeyilən 

iynədərili dəniz heyvanı), 

istridyə (yeyilən dəniz ilbizi), 

ilbizlər, midi (dəniz molyuskası) 

əti, dəniz şanası, qurbağa 

ayaqları və onlara bənzər 

məmulatlar. 

01.1.3.3 Konservləşdirilmiş və 

emal edilmiş balıq və 

dəniz məhsulları (kq) 

  

01.1.3.3.10 Duza qoyulmuş, hisə 

verilmiş, qurudulmuş 

balıq və dəniz 

məhsulları (siyənəkdən 

başqa) 

82 Duzlanmış, hisə verilmiş, 

qurudulmuş, marinada qoyulmuş 

balıq, qaxac balıq və digərləri. 

İstisna edilir: Siyənək .  

01.1.3.3.20 Duzlu siyənək 83 Marinada qoyulmuş, duza 

qoyulmuş, hisə verilmiş, 

ədviyyatlı siyənək 

01.1.3.3.30 Təbii və yağ əlavə 

edilmiş balıq 

konservləri 

(konservləşdirilmiş 

uşaq qidalarından 

başqa)  

84  

01.1.3.3.40 Tomat sousunda balıq 

konservi  

85  

01.1.3.3.51 Nərə balığı və qızıl 

balıq kürüsü (çəki ilə və 

bankada) 

86  

01.1.3.3.52 Ağbalıq kürüsü 87  

    

01.1.3.3.53 Qara nərə kürüsü 88  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.3.3.54 Qırmızı qızıl balıq 

kürüsü 

89  

01.1.3.3.55 Digər kürü növləri 90  

01.1.3.3.60 Uşaq qidası üçün balıq 

konservləri 

91  

01.1.3.3.70 Digər balıq konservləri 92 Preservlər (bankalarda salaka, 

kilkə, siyənək), digər balıq 

konservləri: balıq şorbası, 

şorbalar. Dəniz məhsulları 

konservləri: midi, dəniz şanası, 

kalmarlar, trepanq və digərləri. 

Sıx torda tutulan (mintay və s.) 

və digər növ balıqların bankada 

kürüsü (nərə və qızıl balıq 

istisna olmaqla) 

01.1.3.3.80 Balıq yarımfabrikatı və 

hazır məhsulları 

93 Sıx torla tutulan və digər 

çəkilmiş balıq kürüsü (nərə və 

qızıl balıq istisna olmaqla) balıq 

yarımfabrikatları (qiymə, kotlet, 

çubuklar, və sair). Balıq studeni, 

balıq kulinariyası, (qızardılmış, 

qaynadılmış, qiymələnmiş və 

şirələnmiş balıq və yengəc 

çubuqları və s.), balıq salatı, 

balıq piroqu, tərkibində balıq əti  

olan qutablar və dəniz 

məhsullarından digər 

məmulatlar. İstisna edilir: 

tərkibində, balıq (01.1.1.5.20) 

yaxud (01.1.1.6.30) olan, quru 

balıq supları, bulyon kubikləri 

olan (01.1.9.3.10) yarma və 

makaron məmulatları. 

01.1.4 Süd məhsulları, pendir 

və yumurta (Q) 

 Kərə yağı istisna olmaqla 

(01.1.5.1.00) 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.4.1 Təzə süd (l)  Üzlü süd və tərkibində yağı az 

olan (inək, qoyun, keçi və s.) 

sterizə edilmiş, pasterizə edilmiş, 

təzə sağılmış, soyudulmuş və 

üzlü südlər  

01.1.4.1.10 Pasterizə olunmamış 

üzlü  süd 

94  

 

01.1.4.1.20 Yağlılıq  dərəcəsi 2,5 - 

3,5 % olan pasterizə və 

sterilizə olunmuş üzlü 

süd 

95  

01.1.4.1.30 Yağlılıq dərəcəsi    3,5 

% -dən çox olan 

pasterizə və sterilizə 

olunmuş üzlü süd 

96  

01.1.4.1.40 Yağlılıq dərəcəsi aşağı 

olan süd (yağlılıq  

dərəcəsi 2,5%-dən aşağı 

olan) 

97  

01.1.4.1.50 Tərkibi dəyişilmiş süd 98 Tərkibi dəyişilmiş süd, soya 

südü 

01.1.4.2 Konservləşdirilmiş süd 

(kq) 

  

01.1.4.2.10 Quru süd 99  

01.1.4.2.20 Uşaq qidası üçün quru 

süd qarışığı 

100 Uşaq yeməyi üçün aşqarsız quru 

süd.  

01.1.4.2.30 Quru qaymaq 101  

01.1.4.2.40 Şəkərli qatılaşmış süd 102  

01.1.4.2.50 Digər süd konservləri 103 Konsentratlaşdırılmış süd, 

qatılaşdırılmış qaymaq, 

qatılaşdırılmış süd və şəkərli 

kofe və kakao. 

01.1.4.3 Digər süd məhsulları  Tərkibində şəkər, kakao, meyvə 

və dad əlavələri olan digər süd 

məhsulları. 

01.1.4.3.10 Yoqurt (kq) 104  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.4.3.20 Qaymaq (l) 105  

01.1.4.3.30 Xama (kq) 106  

01.1.4.3.40 Uşaq qidası üçün duru 

südlü sıyıqlar  

107  

 

01.1.4.3.50 Turşudulmuş süd 

məhsulları (l) 

108 Kefir, şəkər əlavə edilmiş ətirli 

biokefir, asidofilinli  süd, qatıq, 

qaymaq, qatıq süzməsi, ayran və 

s. 

01.1.4.3.60 Digər süd məhsulları   

(l) 

109 Süd içkiləri, süd deserti, kokteyl 

və s.  

01.1.4.4 Pendir və şor (kq)   

01.1.4.4.10 Tərkibində qursaq 

mayası olan bərk və 

yumşaq pendir 

110 «Rusiya», «Kostroma», 

«Hollandiya», «Edam», 

«Hayda», «Çedder», 

«Emmental» və s.  

01.1.4.4.20 Yumşaq pendir növü 111 İstehsalında “Emmental”, 

”Hayda” “Çedler”  və digər 

pendirlərdən istifadə edilən 

kolbasa və pasta pendiri, 

dilimlənmiş pendir. 

01.1.4.4.30 Başqa pendir, brınza və 

şor 

112 Şor və təzə pendirlər: “ev” 

pendiri, kənd pendiri və 

digərləri. Milli pendirlər: 

osetiya, suluqina və digərləri. 

Duzlu pendir və brınza. 

Ovulmuş və toz şəklində pendir. 

01.1.4.4.40 Yağlı şor 113 Yağlılığı  9%-dən yuxarı olan 

kəsmik 

01.1.4.4.50 Yağsız şor  114  Yağlılığı  9%-dən aşağı olan 

kəsmik 

01.1.4.4.60 Şordan hazırlanmış 

kəsmik və başqa 

məhsullar 

115 Bura aid edilir: şirin və duzlu 

kəsmiklər, kəsmik kütləsi, 

kəsmik kremi, süd jelesi. 

Pudinqlər, kəsmiklər, zapekanka 

və digərləri. 

01.1.4.5 Yumurta və   
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

yumurtadan hazırlanmış 

məhsullar 

 

01.1.4.5.10 Yumurta (ədəd.) 116 Toyuq, ördək, qaz, hind toyuğu, 

bildirçin yumurtaları. 

01.1.4.5.20 Yumurta tozu(kq) 117  

01.1.4.5.30 Melanj (kq) (donmuş 

yumurta qarışığı) 

118  

    

01.1.5 Yağ və piylər (Q)   

01.1.5.1.00 Heyvan yağı (kərə) (kq) 119 Kərə yağı (tərkibində 80-95% 

süd piyi olan), duzlu, duzsuz, 

şokoladlı, ballı, pendirli, 

siyənəkli, meyvə - giləmeyvə və 

digər aşqarlar daxil etməklə. 

Əridilmiş yağ. Tərkibində yalnız 

38-80% süd piyi olan südlü 

pastalar, (Bitki yağları əlavə 

edilmədən) 

01.1.5.2.00 Marqarin (kq) 120 Süfrə, buterbrod, dadverən 

əlavəli, marqarinlər və digərləri  

(tərkibində bitki yağı olan 

”Rama”, “Dolina Skandi”, 

”Sana”). Əsas komponentləri 

bitki yağı olan şokolad pastası)  

01.1.5.3 Başqa yeməli bitki 

yağları və piylər 

121  

01.1.5.3.10 Zeytun yağı 122 Saflaşdırılmış və 

saflaşdırılmamış 

01.1.5.3.20 Günəbaxan yağı 123 Saflaşdırılmış və 

saflaşdırılmamış günəbaxan yağı 

ilə zeytun qarışığı. 

01.1.5.3.30 Digər bitki yağları 124 Saflaşdırılmış və 

saflaşdırılmamış qarğıdalı, 

kətan, çətənə, soya, xardal, 

pambıq, palma, raps 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

(toxumundan yağ çıxarılan ot 

bitkisi) və digər yeməli bitki 

yağları. Həm maye, həm də bərk 

şəklində araxis yağı. 

01.1.5.3.40 Heyvan mənşəli yeməli 

piylər 

125 Əridilmiş ərzaq piyi: donuz, mal, 

qoyun, ev quşları.  Çiy  piylər: 

mal, qoyun və digər yeyilən 

heyvan piyləri. İstisna edilir:   

balıq yağı (06.1.1.0.20). 

01.1.6 Meyvələr (Q)   

01.1.6.1 Təzə və soyudulmuş 

meyvələr (kq) 

  

01.1.6.1.10 Sitruslar 126 Limon, portağal, naringi, 

qreypfrut, sitron, layma, pomelo, 

feyxoa, sitruslardan hazırlanmış 

yarımfabrikatlar 

01.1.6.1.20 Banan  127  

01.1.6.1.31 Alma 128  

01.1.6.1.32 Armud 129  

01.1.6.1.40 Çəyirdəkli meyvələr 130 Albalı, gilas, şaftalı, gavalı, 

göyəm, ərik, alça, mirabel. 

Avokado, manqo və s. 

01.1.6.1.50 Digər meyvələr 131 Heyva, ananas, nar, əncir, 

papaya, xurma, finik, quayava və 

s. 

01.1.6.1.60 Qarpız, yemiş  132  

01.1.6.1.70 Üzüm 133 Süfrə üzümü və digər üzüm 

növləri.  

01.1.6.1.80 Digər giləmeyvələr 134 Bağ çiyələyi, çöl çiyələyi, 

qarağat (ağ, qara, qırmızı), 

moruq, quş üzümü, qara gilə, 

böyürtkən, itburnu, yemişan, 

mərsin, sarı böyürtkən, quş 

armudu, meşə gilası, kivi, tut və 

s. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.6.2 Quru meyvə və qoz (kq)   

01.1.6.2.10 Qurumeyvə 135 Qurudulmuş alma, armud, 

gavalı, moruq, və sair 

(qurudulmuş üzüm istisna 

olmaqla). Qaxac olunmuş banan, 

ananas, xurma, qovun və s. Quru 

meyvə kompotu və qurudulmuş 

meyvədən digər məhsullar. 

01.1.6.2.20 Qurudulmuş üzüm 136 Üzüm, (kişmiş) və s. 

01.1.6.2.30 Qozlar, meyvə dənləri 

və toxumlar  

137 Qoz, fındıq, araxis, badam, 

kokos, sidr,  keşyu, meşə fındığı, 

püstə, şabalıd, qabaq və 

günəbaxan tumları və digərləri. 

01.1.6.3.00 Dondurulmuş və 

konservləşdirilmiş 

meyvələr, meyvə 

məhsulları  (kq) 

138 Konservləşdirilmiş, 

dondurulmuş meyvələr, pəhriz 

yarımfabrikatları və tərkibində 

az miqdarda  şəkər olan və ya 

şəkərsiz giləmeyvədən və 

meyvədən hazırlanmış 

kulinariya komponentləri. (Öz 

şirəsində konservləşdirilmiş 

meyvələr və ya giləmeyvələr, 

dondurulmuş, şəkər əlavə 

edilmiş və ya şəkərsiz emal 

edilmiş meyvə və giləmeyvələr 

və s.) 

İstisna edilir: kompot, jele, 

meyvə püreləri, cemlər, tordan 

keçirilmiş və ya  şəkərlə 

xırdalanmış meyvələr və ya 

giləmeyvələr. Kulinariyada 

(01.1.9.3.10) yaxud içkilərin 

(01.2.2.2.20) hazırlanmasında 

istifadə olunan (01.1.8.2.20), 

meyvə şirələri (01.2.2.3.10), 

meyvə konsentratları və 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

siropları. 
    

01.1.7 Tərəvəzlər (Q) 

 

  

01.1.7.1 Kartofdan başqa təzə və 

dondurulmuş tərəvəzlər 

(kq) 

  

01.1.7.1.10 Kələm 139 Ağ kələm, gülkələmi, brüssel 

kələmi, kolrabi (daş kələm), 

brokkoli və s. 

01.1.7.1.20 Digər yaşıl bitkilər 140 Şüyüt, kahı, reyhan, keşniş, 

nanə, yarpız, göy soğan, vəzəri, 

kərəviz, ispanaq, turşəng, 

ravənd, quşqonmaz, ənginar və 

s. Dəniz kələmi   və sair yeməli 

yosunlar. İstisna edilir: 

kulinariya otları, rozmarin, zirə 

və s. - (01.1.9.0.50) 

01.1.7.1.31 Xiyar 141 Bütün növlərdən olan xiyar 

01.1.7.1.32 Pomidor 142 Bütün növlərdən olan pomidor 

01.1.7.1.40 Toxumuna görə 

becərilən bostan 

bitkiləri və digər 

tərəvəzlər 

143 Yunan qabağı, qabaq, patisson, 

şirin bibər, badımcan, sütül 

qarğıdalı, noxud, paxla, yaşıl 

lobya, zeytun. İstisna edilir: Acı 

bibər və sair ədviyyatlar  

(01.1.9.0.50) 

    

01.1.7.1.50 Çuğundur 144 .  

01.1.7.1.60 Kök 145  

01.1.7.1.70 Soğan və sarımsaq 146 Yaşıl sarımsaq daxil edilməklə 

sarımsaq, baş soğan, yaşıl soğan, 

kəvər, batun və digərləri. 

01.1.7.1.80 Digər kökümeyvəlilər 147 Şalğam, turp, qırmızı turp, ağ 

turp, cır havuc və s. 

01.1.7.1.90 Göbələk 148  

01.1.7.2 Təzə və soyudulmuş   
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

kartof (kq)  

01.1.7.2.1 Kartof 149  

01.1.7.2.11 Kartof nişastası 150  

01.1.7.2.20 Digər nişastalı yumrular 151 Batat (şirin kartof), yerarmudu, 

maniok (kökündən un hasil 

edilən tropik bitki) və sair 

nişasta tərkibli yumrular.  

01.1.7.3.00 Dondurulmuş tərəvəzlər 

(kq) 

152 Doğranmış kartof və 

tərəvəzlərdən ibarət 

dondurulmuş qarışıqlar daxil 

edilməklə  

01.1.7.4 Qurudulmuş tərəvəzlər 

(kq) 

  

01.1.7.4.10 Qurudulmuş tərəvəzlər 153 Qurudulmuş tərəvəz qarışığı  

daxil edilməklə 

01.1.7.4.20 Qurudulmuş göbələk 154  

01.1.7.4.30 Bioloji mərhələ ilə 

yetişən paxla 

155 Noxud, lobya, paxla, maş, mərci, 

soya və sair bioloji mərhələ ilə 

yetişən məhsullar 

01.1.7.5 Konservləşdirilmiş və 

ya emal edilmiş 

tərəvəzlər və tərəvəzdən 

hazırlanmış məhsullar   

(kq) 

 Əsasını tərəvəz (01.1.9.0.60) 

təşkil edən tərəvəz şirələri 

(01.2.2.3.20),  quru suplar və 

bulyonlar  istisna edilməklə 

01.1.7.5.10 Təbii tərəvəz 

konservləri 

(konservləşdirilmiş 

uşaq qidalarından 

başqa) 

156 Konservləşdirilmiş, marinada 

qoyulmuş, xiyarlar, pomidorlar, 

şirin bibər, yaşıl noxud və s. 

01.1.7.5.20 Qəlyanaltı tərəvəz 

konservləri 

157 Qəlyanaltı tərəvəz konservləri, 

salatlar, vineqretlər. Nahar 

yeməkləri üçün ədviyyatlar. 

Göbələk konservləri, dəniz 

kələmindən salatlar,  

01.1.7.5.30 Tomat konservləri 158 Tomat - püre, pasta. 

01.1.7.5.40 Uşaq qidaları üçün 159  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

tərəvəz konservləri 

01.1.7.5.50 Tərəvəzdən hazırlanmış 

yarımfabrikatlar və 

hazır məhsullar  

160 Turşuya, marinada və duza 

qoyulmuş tərəvəzlər. Kələm, 

kök, çuğundur kotletləri və sair 

tərəvəzdən hazırlanmış 

yarımfabrikatlar, tərəvəz 

salatları, tərkibində tərəvəz  olan 

qutablar vineqredlər. Marinada, 

duza qoyulmuş göbələklər, 

göbələk ikrası və s. 

01.1.7.5.60 Kartofdan hazırlanmış 

yarımfabrikatlar və 

hazır məhsullar 

161 Kartofdan hazırlanan 

yarımfabrikatlar (kotlet, klyotsk 

(duru xörəyə tökülən xəmir 

parçası), oladya, knel (küftə) və 

s). Qurudulmuş kartof çəngələri, 

un, püre, dilim - dilim 

xırçıldayan kartof, çipsi 

(qızardılmış kartof).  

01.1.7.5.70 Soya məhsulları 162 Soyalı ət, qiymə və s. İstisna 

edilir: soyalı süd (01.1.4.1.50), 

soyalı sous  (01.1.9.0.30) 

    

01.1.8 Qənd, cem, bal, 

şokolad və konfetlər 

(Q) 

  

01.1.8.1 Qənd və onun süni 

əvəzediciləri  (kq) 

  

01.1.8.1.10 Qənd 163 Şəkər və şəkər tozu, parça qənd 

(sıxılmış, doğranmış, tikə və s.). 

Qənd ovuntusu və qırıntısı   

01.1.8.1.20 Qənd əvəzediciləri  164 Ksilit, sorbit, fruktoza və sair 

şəkər əvəzediciləri. İstisna 

edilir: idxal edilmiş konsentratlı 

şəkər əvəzediciləri (01.1.9.4.00). 

01.1.8.2 Mürəbbə, cem və bal 

(kq) 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.8.2.10 Mürəbbə, cem, povidla 165 Mürəbbə, cem, povidla, meyvəli 

və giləmeyvəli jele, konfityur. 

Süni bal. Tordan keçirilmiş, 

yaxud şəkərlə xırdalanmış, 

meyvələr və giləmeyvələr. 

Şəkərlənmiş meyvə. Ağcaqayın 

siropu, şəkər siropu. İstisna 

edilir: içkilərin hazırlanması 

üçün siroplar, patka. 

(01.2.2.2.20) 

01.1.8.2.20 Meyvə konservləri 

(konservləşdirilmiş 

uşaq qidalarından 

başqa) 

166 Meyvə və giləmeyvə 

konservləri: kompotlar, meyvə 

salatları, təbii konservləşdirilmiş 

meyvələr, meyvə marinadları.  

01.1.8.2.30 Uşaq qidaları üçün 

meyvə konservləri 

167 Meyvə püresi, pastası və uşaq 

yeməyi üçün digər meyvə 

konservləri 

01.1.8.2.40 Təbii bal 168 Propolis (arı şanı), jenşen əlavəli 

bal daxil edilməklə. 

01.1.8.3 Kakaodan hazırlanmış 

konfet, şokolad və 

başqa məhsullar (kq) 

  

01.1.8.3.10 Şokolad  169 Şokolad və təbii şokolad 

məmulatları, tərkibində qoz, 

üzüm, vafli qırıntıları olan  

plitka, fiqurlu və s. şokoladlar. 

İstisna edilir: kakao və kakao 

tozu  (01.2.1.3.00). 

01.1.8.3.20 Şokoladlı konfetlər 170 Şokoladlı konfetlər, hər cur içi 

doldurulmuş şokolad şirəli 

konfetlər, «Snikers», «Mars», 

«Baunti», «Şok» tipli içi 

doldurulmuş şokolad, şokolad 

batonu, içi meyvə, şokolad 

yaxud pomada-qaymaq ilə 

doldurulmuş şokolad plitkası 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.8.3.31 

 

 

01.1.8.3.32 

Şüşə karamel 

 

 

Meyvəli-giləmeyvəli 

karamel 

171 

 

 

172 

Öskürəyə qarşı nabatlar daxil 

edilməklə (Xols, Tyuns, Minton 

və s.)  

 

01.1.8.3.40 Zefir, pastila  173  

01.1.8.3.50 Digər qənnadı 

məhsulları 

174 Soyalı konfetlər, şirin plitkalar, 

draje, tərkibində şəkəri olan 

mərcanı, şirəli, meyvəli  

iris, şərq şirniyyatı, halva, patı, 

marmelad. Saqqız. Ağız nayihəsi 

üçün şirinləşdirici  (Tik - Tak, 

Rondo, Nanəli  və s.) Tərkibi 

50%-dən az olmayan kulinariya 

və pəhriz məmulatları, 

yarımfabrikatlar və hazır 

desertlər. 

01.1.8.4 Dondurulmuş meyvə və 

dondurma (kq) 

  

01.1.8.4.10 Südlü və qaymaqlı 

dondurmalar 

175 Müxtəlif aşqarlar əlavə edilən 

südlü və qaymaqlı dondurmalar, 

krem - brole, şokoladla 

şirələnmiş vaflili plombir. 

Dondurma piroqlar və tortlar 

01.1.8.4.20 Digər dondurmalar 176 Meyvəli dondurma, buzlu 

meyvə. 

    

01.1.9.0 Digər kateqoriyalara 

aid edilməyən yeyinti 

məhsulları (Q)  

  

01.1.9.0.10 Ketçup 177 Tomatlı sous daxil edilməklə. 

01.1.9.0.20 Mayonez 178 Bütün növ moyenezlər. 

01.1.9.0.30 Digər sous və 

ədviyyatlar 

179 Süfrə xardalı, xardal tozu, 

qıtığotu kökü, əlavələr və sirkə 

ilə emal edilmiş qıtığotu, soyalı 

sous, spirt tərkibli sirkə, alma 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

sirkəsi, sirkə turşusu və sair 

ədviyyatlar və souslar.  

01.1.9.0.40 Duz 180  

01.1.9.0.50 Kulinariya məhsulları 

və ədviyyatlar 

181 Qırmızı və qara acı istiot, 

döyülmüş və dağınıq istiot, 

mixək, darçın, kasnı, vanil, 

dəfnə yarpağı, muskat qozu, hil, 

zəfəran, rozmarin, zirə, cirə, 

döyülmüş zəncəfil və sair 

ədviyyalar, badyan, razyana, 

kəklik otu, zirinc, sumağ.  

01.1.9.0.60 Maya, sup və 

konsentratlar 

182 Yeyinti konsentratları. (müvafiq 

əmtəə qruplarında nəzərə 

alınanlar istisna edilməklə): 

paketlərdə quru şorba, bulyon 

kubikləri, qənnadı məmulatları, 

keks və peçenyelər üçün quru 

qarışıqları, quru kisel, kremlər, 

jele, meyvə - giləmeyvəli 

musslar, dondurma üçün quru 

qarışıqlar, spirtsiz içkilər üçün 

quru konsentratlar. Meyvə 

konsentratları və kulinariya üçün 

siroplar. Maya, limon sirkəsi, 

vanil şəkəri, qabartma duzu, 

yeyinti jelatini, yumşaldıcı 

içməli soda, yeyinti boyaları, 

unlama suxarıları və sair 

kulinariya komponentləri.  

İstisna edilir: tərkibində 50%-

dən çox kakao (01.1.8.3.50) olan 

konsentratlar və 

yarımfabrikatlar. 

01.1.9.0.70 Homogenli uşaq 

qidaları 

183 Uşaq yeməyi üçün quru tərəvəzli 

və meyvəli  pürelər, müxtəlif 

konsentratlar. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

01.1.9.0.80 Digər yeyinti 

məhsulları 

184 İdxal olunmuş yüksək 

konsentratlı, şəkər əvəzedicisi. 

Kinder - sürpriz. Uşaqlar üçün 

yeni il hədiyyələri, müxtəlif mal 

qruplarına aid olan yeyinti 

məhsullarından müxtəlif dəstlər. 

Yuxarıdakı maddələrdə 

göstərilməyən sair yeyinti 

məhsulları.  

01.2 Alkoqolsuz içkilər   

Bu bölmədə təsnifatı verilən alkoqolsuz içkilər – əsas etibarı ilə ev istehlakı üçün əldə 

edilən alkoqolsuz içkilərdir. Beləliklə, bu qrupdan qısa müddət ərzində istehlak üçün 

restoranlar, kafe, bar, köşk, və sair buna bənzər obyektlər tərəfindən satılan alkoqolsuz 

içkilər istisna edilir.  

01.2.1 Kofe, çay, kakao (Q)   

01.2.1.1.00 Kofe (kq) 185 Qovrulmuş qəhvə dənələri, 

döyülmüş, əriyən qəhvə, yaşıl 

qəhvə. Kofeinli və kofeinsiz. 

Qəhvə əvəzediciləri (qəhvəli 

içkilər). Qəhvə ekstraktı və 

esensiyaları. İçkilər hazırlamaq 

üçün tərkibində kofe, süd, şəkər 

olan yarımfabrikatlar. 

01.2.1.2.00 Çay (kq) 186 Qara, yaşıl çay: plitka, dənəvər 

(qara və yaşıl): otlar əlavə 

edilmiş ətirli çaylar. Cövhər 

üçün ot yığımı. Çay ekstraktı və 

esensiyası. 

01.2.1.3.00 Kakao və kakao - tozu 

(kq) 

187 Kakao tozu, dənəvərlənmiş 

kakao. Tərkibində kakao, süd, 

şəkər olan içkilər hazırlamaq 

üçün yarımfabrikatlar. İstisna 

edilir. tərkibində 50% - dən çox 

kakao (01.1.8.3.10), plitka və 

plastinkalı  şokolad (01.1.8.3.10) 

olan konsentratlar və 
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(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

yarımfabrikatlar  

 

01.2.2 Mineral sular 

sərinləşdirici içkilər 

və şirələr (Q) 

  

01.2.2.1.00 Mineral sular və bulaq 

suyu (l) 

188 Ölçü ilə  satılan bütün içməli 

sular daxil edilməklə 

01.2.2.2 Qazlı sular və digər 

içkilər (l) 

  

01.2.2.2.10 Qazlı su (mineraldan 

başqa) 

189 Limonad, sodalı içki , kola və s. 

01.2.2.2.20 Digər içkilər 190 Kvas, kvas ekstratı, kisel və s. 

Tozağacı şirəsi. İçkilər 

hazırlamaq üçün sirop və 

konsentratlar. İstisna edilir:   

spirtsiz pivə (02.1.3.0.00) 

01.2.2.3 Meyvə və tərəvəz 

şirələri (l) 

  

01.2.2.3.10 Meyvə şirəsi  191 Meyvəli və giləmeyvəli şirələr 

və içkilər. 

01.2.2.3.20 Tərəvəz şirəsi  192 Tərəvəz və meyvə - tərəvəz 

şirələri və içkiləri. 

    

02 Alkoqollu içkilər, 

tütün məmulatları və 

narkotiklər 

  

02.1 Alkoqollu içkilər (l)   

Bu  bölmədə təsnifatı verilən alkoqollu içkilər – əsasən ev istehlakı üçün əldə olunan 

alkoqollu içkilərdir. Beləliklə, bu qrupdan adətən restoran, kafe, bar, köşklər, küçə 

ticarəti, avtomatlardan qısa müddətli istifadə üçün satılan içkilər istisna edilir. Burada 

zavodda, və evdə istehsal olunan alkoqollu içkilər, az tərkibli alkoqollu içkilər, 

həmçinin adətən tərkibində alkoqolu olan alkoqolsuz içkilər (alkoqolsuz pivə) nəzərə 

alınır. 

    

02.1.1.0 Spirtli içkilər  (Q)   

02.1.1.0.10    Araq 193 Arağın hər növü, içməli spirt 
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daxil edilməklə 

02.1.1.0.20 Konyak 194 Brendi, armanyak, konyak  

spirtləri daxil edilməklə 

02.1.1.0.30 Likör məmulatı 195 Likör, nalivka (meyvə  şirəsindən 

hazırlanan spirtli içkilər), araq. 

Rom, viski, balzam, rom 

aperitivləri, desert içkiləri, meyvə 

spirtindən (kalvados, gavalı liköru 

və s.) tünd içkilər, ingilis arağı 

(cin), punş, kremlər, kokteyllər. 

Bal arağı. Spirt və sair içkilərin 

müxtəlif qarışığı (ingilis arağı  

toniklə)  

İstisna edilir: Əsasını şərab təşkil 

edən aperitivlər (02.1.2.2.00).  

02.1.2 Çaxır (Q)   

02.1.2.1.00 Üzüm və digər 

giləmeyvə çaxırları 

(tünd və köpüklənən 

çaxırdan başqa) (l) 

196 Üzüm şərabı (adi, şirin, kəmşirin), 

desert (kaqor, malaqa), ətirli 

(vermut). Alma və armud sidri. 

Sake. 

02.1.2.2.00 Tünd və köpüklənən 

çaxır (l) 

197 Spirt qatılmış şərablar (portveyn, 

madera, xeres) Şampan və digər 

köpüklənən şərablar. Şərab 

əsasında aperitivlər və kokteyllər.  

Sake. 

02.1.3.0.00 Pivə (Q) 198 Spirtsiz və az tərkibli spirtli 

pivələr əlavə edilməklə hər növ 

pivələr. Spirtli braqa. Qatı şirin 

içki ekstratı. 

02.2.0 Tütün məmulatları 

(Q) 

 Kafe, restoran, bar və sair 

yerlərdə satılan, tütün məmulatları 

daxil edilməklə 

02.2.0.1 Siqaretlər   

02.2.0.1.10 Filtirli siqaretlər 199  

02.2.0.1.20 Filtirsiz siqaretlər 200  

02.2.0.2.00 Digər tütün 201 Siqarlar, papiroslar, çəkilən, 
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xidmətlərin siyahısı  
    

məmulatları iylənilən maxorkalar, müştük 

üçün çeynənilən və iylənilən 

tütün. Papiros kağızı.  

İstisna edilir: çəkmək üçün 

istifadə edilən ləvazimat 

(12.3.2.2.20) 

02.3.0.0.00 Narkotiklər (Q) 202 Marixuana, tiryək, kokain, xaşxaş, 

bitki mənşəli narkotik maddələr, 

kimyəvi və sintetik narkotik 

maddələr 

    

03 Geyim və 

ayaqqabılar 

  

03.1 GEYİM   

03.1.1.0 Paltar tikdirmək üçün 

parça (O) 

 Parça tipli toxunulmamış 

materiallar, rezinləşdirilmiş 

parçalar (üst qatı), parça tikələri 

parçaların müvafiq növlərinə aid 

edilir: pambıq, yun, ipək və 

digərləri.  

İstisna edilir: mebel parçaları və 

ev əşyaları üçün tikilən parçalar 

03.1.1.0.10 Pambıq  203 Çit, bez, hümayun (ağ parça), tik 

(döşəyə, mebelə s. üz çəkmək 

üçün zolaq - zolaq möhkəm 

parça), sətin, batist, şifon, poplin, 

reps, xovlu pambıq parçalar 

(velvet, yarıməxmər), xovlu - 

saçaqlı  və digərləri  

03.1.1.0.20 Yun 204 Təmiz yun və yarımyun kamvol 

parçalar (donluq, kostyumluq, 

paltoluq), zərif mahuddan təmiz 

yun və yarımyun (triko, mahud, 

paltoluq, drap, flanel (seyrək 

xovlu və ya xovsuz parça iplik və 
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ya yun parça), xüsusi, donluq, 

şeviot), bayka (xovlu yumşaq yun 

parça), qaba mahuddan təmiz yun 

və yarımyun parçalar (şeviot, 

mahud, paltoluq, drap, xovlu, 

xüsusi); yun tipli parçalar – 

kamvol, zərif mahud, qaba mahud 

(paltoluq, kostyumluq, donluq), 

vatin. 

03.1.1.0.30 İpək, sintetik, ştapel 205 Təbii ipək parçalar, digər liflərlə 

təbii ipəkdən parçalar, süni 

ipəkdən parçalar, digər liflərlə 

süni ipəkdən parçalar. 

Ştapel liflərdən parçalar (kətan, 

sarja, kostyumluq, triko, şotladka 

və s.)  

Sintetik ipəkdən parçalar. 

Trikotin. Metrlə satılan süni xəz.   

03.1.1.0.40 Sair 206 Kətan parçalar. Qaba, bortovka, 

parusin parçalar. Metrlə satılan 

süni dəri. Sintepon. Flizelin. 

03.1.2 Üst və alt paltarları 

(O) 

  

03.1.2.1 Kişi üst və alt 

paltarları  

 Gündəlik geyim üçün, iş üçün, 

idmanla məşğul olmaq üçün 

müxtəlif materiallardan (dəri, xəz, 

süni dəri,  rezinləşdirilmiş 

parçalar) hazır və ya sifarişlə 

tikilən məmulatlar. 

 

03.1.2.1.10 İsti astarlı və xəz 

palto, plaş, gödəkcə  

(dəridən başqa) 

207 Sintepol, vatin, süni və təbii 

xəzdən, tiftik və lələklərdən isti 

astarlı, kürk, yarımkürk, 

dublyonkalar.  

03.1.2.1.20 İsti astarsız palto, plaş, 

gödəkcə  (dəridən 

208 Pambıq və sintetik parçalardan 

“vetrovkalar” daxil edilməklə. 
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başqa) 

    

03.1.2.1.30 Dəri palto, plaş və 

gödəkcələr 

209 İsti və isti  olmayan astarlar. 

03.1.2.1.40 Kostyum, pencək, cilet 210 İdman dəstləri daxil edilməklə 

03.1.2.1.50 Şalvarlar 211 Cins, idman şalvarları, şortlar, 

brici şalvarları daxil edilməklə 

03.1.2.1.60 Sviterlər, jaketlər, 

puloverlər 

212 Koftalar və digər üst trikotaj 

paltarları  daxil edilməklə 

03.1.2.1.70 Köynəklər 213  

03.1.2.1.80 Alt paltarları (gecə 

köynəkləri daxil 

olmaqla) 

214 Pijama, maykalar, futbolkalar, alt 

tumanı, üzgüçülük tumanı və 

digər alt paltarları. Xalatlar. 

03.1.2.1.90 Corab məmulatları 215 Corablar, qolflar, idman corab 

məmulatı və s. İstisna edilir: tibb 

corab məhsulları (06.1.2.0.00) 

03.1.2.2 Qadın üst və alt 

paltarları  

 Gündəlik geyim üçün, iş üçün, 

idmanla məşğul olmaq və sair 

üçün müxtəlif materiallardan 

(dəri, zamşa, xəz, süni dəri, 

rezinləşdirilmiş parçalar) hazır və 

ya sifarişlə tikilən məmulat  

03.1.2.2.10 İsti astarlı və xəzli 

palto, plaş, gödəkcə  

(dəridən başqa) 

216 Lələklərdən, tiftikdən, süni və 

təbii xəzdən, vatindən, 

sintepondan, isti astarlı. Kürk, 

yarımkürk, dublyonkalar. 

03.1.2.2.20 İsti astarsız palto, plaş, 

gödəkcə  (dəridən 

başqa) 

217 Pambıqdan və sintetik parçadan 

olan “vetrovkalar” daxil 

edilməklə. 

03.1.2.2.30 Dəridən palto, plaş, 

gödəkcələr 

218 İsti və  isti  olmayan astarlılar. 

03.1.2.2.40 Kostyum, pencək, don 219 İdman dəstləri daxil edilməklə 

03.1.2.2.50 Yubka, şalvar 220 Cinslər, idman şalvarları, şortlar, 

brici şalvarları daxil olmaqla. 

03.1.2.2.60 Sviter, jaket, pulover 221 Koftalar və digər üst trikotajları 

daxil edilməklə  
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03.1.2.2.70 Koftalar 222  

03.1.2.2.80 Alt paltarları (gecə 

köynəkləri daxil 

olmaqla ) 

223 Alt köynəyi, gecə köynəyi, 

pijamalar, kombinasiyalar, 

maykalar, futbolkalar, 

büsthalterlər, tumanlar,  

darbalaqlar, üzgüçülük dəstləri, 

toqqalar, korsetlər və digər alt 

paltar növləri. Xalatlar. 

Penyuarlar. 

03.1.2.2.90 Corab məmulatları 224 Corablar, qolflar, losin şalvarlar, 

kolqotkalar, dabancıqlar. İstisna 

edilir;  tibb corab məhsulu. 

(06.1.2.0.00). 

    

03.1.2.3 3-14 yaşlı uşaqlar 

üçün üst və alt 

paltarları 

 Gündəlik geyim üçün, idmanla 

məşğul olmaq üçün müxtəlif 

materiallardan (dəri, zamşa, xəz, 

süni dəri, rezinləşdirilmiş 

parçalar) hazır və ya sifarişlə 

tikilən məmulat  

03.1.2.3.10 İsti astarlı və xəz 

palto, plaş, gödəkcə   

225 Lələklərdən, tiftikdən, süni və 

təbii xəzdən, vatindən, 

sintepondan, isti astarlı. Kürk, 

yarımkürk, dublyonkalar.  

03.1.2.3.20  İsti astarsız palto, 

plaş, gödəkçə   

226 Dəri plaş və gödəkçələr, sintetik 

və pambıq parçadan “vetrovkalar” 

daxil edilməklə.  

03.1.2.3.30 Kostyum, pencək, 

don, jilet 

227 İdman kostyumları daxil 

edilməklə.  

03.1.2.3.40 Yubka, şalvar 228 Cinslər, şortlar, idman şalvarları, 

bricilər daxil edilməklə. 

03.1.2.3.50 Köynəklər, qoftalar 229  

03.1.2.3.60 Sviter, jaket, pulover 230 Kofta və digər üst trikotaj daxil 

olmaqla. 

03.1.2.3.70 Alt paltarları (gecə 

köynəkləri daxil 

231 Alt köynəyi, gecə köynəyi, 

pijamalar, kombinasiyalar, 
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olmaqla ) maykalar, futbolkalar, 

büsthalterlər, tumanlar, 

pantalonlar, üzgüçülük paltarı və 

digər alt geyim növləri. Xalatlar. 

03.1.2.3.80 Corab məmulatları 232 Corablar, qolflar, losinlər, 

kolqotkalar, idman corab 

məmulatları. İstisna edilir: tibb 

corab məmulatları (06.1.2.0.00). 

03.1.2.4.00 3 yaşa qədər uşaqlar 

üçün paltar 

233 Bələk, uşaq köynəyi, təzə doğulan 

uşaqlar üçün konvertlər, dəstlər. 

İməkləyən uşaq üçün şalvarlar, 

toxunma və parça papışlar, 

kombinezonlar, gödəkcələr, 

paltolar, kiçik xəz kürklər. 

Donlar, kostyumlar, köynəklər, 

yubkalar, şalvarlar. Koftalar, 

sviterlər, puloverlər. Maykalar, 

tumanlar, gecə alt paltarları və s. 

İstisna edilir: kağızdan 

hazırlanan uşaq dəsti,  

(12.1.3.0.50) 

03.1.3.0 Digər paltarlar və 

qalantereya(O) 

  

03.1.3.0.10 Təbii dəridən olan kişi  

baş geyimləri 

234 Hazır və emalatxanada olan 

materialdan sifarişlə tikilən baş 

geyimləri. 

03.1.3.0.20 Təbii dəridən olan 

qadın baş geyimləri 

235 Hazır və emalatxanada olan 

materialdan sifarişlə tikilən baş 

geyimləri. 

03.1.3.0.30 Təbii dəridən olan 

uşaq baş geyimləri 

236 Hazır və emalatxanada olan 

materialdan sifarişlə tikilən baş 

geyimləri. 

03.1.3.0.40 Digər baş örtükləri 237 Yundan, ipəkdən, pambıq və 

kətan parçadan, trikotaj  və 

toxunmayan parçadan, süni 

xəzdən, süni və təbii dəridən, zərif 
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keçədən, birəmdən, tesma, lələk 

və digər məmulatlardan baş 

örtükləri. Kepka, furajka, papaq, 

şlyapa, panama, beret və digərləri.  

İstisna edilir: idman və müdafiə 

üçün baş geyimləri (09.3.2.0.10). 

03.1.3.0.50 Baş - boğaz 

dəsmalları, şərflər 

238 Şal və ləçək daxil edilməklə.  

03.1.3.0.60 Dəri qorjetlər, 

palantinlər 

239 Xəz yaxalıqlar daxil edilməklə. 

03.1.3.0.70 Əlcəklər, muftalar, tək 

barmaq əlcəklər 

 

240 Toxuculuq, tikiş, yun, pambıq 

parça, dəridən və zamşadan, 

xəzdən hazırlanan əlcəklər.  

İstisna edilir: rezin (05.6.1.2.00), 

boksçu (09.3.2.0.10), fəhlə 

əlcəkləri (03.1.3.0.80) 

03.1.3.0.80 İş paltarları 241 fəhlə xalatları, kombinezonlar, 

xüsusi ayaqqabılar, müdafiə 

qolçaqları, önlüklər, döşlüklər, 

əlcəklər, tək barmaq əlcəklər və 

başqaları. 

03.1.3.0.90 Qalantereya 242 Kəmər, qayış, aşırma, qalstuk, cib 

dəsmalı, uşaq önlükləri. Tikiş 

sapları, toxunma üçün iplik. 

Yaxalıqlar, krujeva, lent, jabo, alt 

paltarı üçün rezin, tesma, bafta və 

digər bəzək materialları. Qarmaq, 

ilgək, düymə, toqqa və paltar 

tikmək üçün digər furniturlar. 

İstisna edilir:  sancaq, tikiş 

iynələri, toxuma, üskük,  

(05.6.1.2.00), kağız burun dəsmalı 

(12.3.1.0.20), bijuteriya, qalstuk 

üçün sancaq (12.3.1.0.20), saç 

üçün sancaq, çətir, əl ağacı, 

brelok, və s. (12.3.2.2.20), 
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xilasedici jiletlər, kəmərlər və bu 

kimi digər idman ləvazimatları 

(09.3.2.0.10) 

03.1.4.0  Paltarların 

təmizlənməsi, təmiri 

və kirayəsi (X) 

 İstisna edilir: ev üçün toxuculuq 

məmulatlarının bərpası 

(05.2.0.00), təmizlənməsi, 

yuyulması  və boyanması 

(05.2.0.0), kirayə verilməsi 

(05.6.2.3.00).   

 

03.1.4.0.10 Paltarların təmiri 243 Yenidən biçilmə, çevirmə, 

bəzəmə, düymələrin dəyişilməsi 

və geyim əşyalarının digər təmiri. 

Büzmələrin hazırlanması, tikilişi. 

Baş örtüklərinin bərpası. 

Materialın dəyəri nəzərə 

alınmaqla.  

03.1.4.0.20 Paltarların tikilməsi 244 Sifarişçinin parçasından paltarın 

tikilməsi. Sifarişçinin  ipliyindən 

trikotaj  məmulatlarının 

hazırlanması. Sifarişçinin 

materialından baş geyiminin 

hazırlanması. 

03.1.4.0.30 Paltarların kimyəvi 

yolla təmizlənməsi, 

yuyulması və 

rənglənməsi 

245  

03.1.4.0.40 Paltarların kirayə 

verilməsi 

246 Toy və ziyafət paltarları, fraklar 

və digər paltarların kirayə 

verilməsi. 

    

03.2 Ayaqqabı   

03.2.1 Uzunboğaz çəkmə, 

çəkmə və digər 

ayyaqqabılar (O) 

 Hazır və ya sifarişlə tikilən 

məhsul 

03.2.1.1 Kişi ayaqqabısı   
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03.2.1.1.10 Uzunboğaz çəkmələr, 

qış çəkmələri  

247 Dəri və süni əvəzedicilərdən, təbii 

və süni xəzlə, flanel, sintepon 

yaxud istiliyi olmayan çəkmələr. 

03.2.1.1.20 Yarımçəkmələr, 

tuflilər, sandallar 

248 Dəri və süni dəridən olanlar. 

03.2.1.1.30 İxtisaslaşmamış idman 

ayaqqabıları 

249 Gündəlik istifadə və istirahət 

etmək üçün idman ayaqqabısı 

(krossovkalar, kedlər və s.) 

İstisna edilir: ixtisaslaşdırılmış 

idman ayaqqabıları (futbol 

butsları, dişli ayaqqabılar, konki, 

xizək, rolik üçün çəkmələr və s.)- 

09.3.2.0.10 

03.2.1.1.40 Rezin ayaqqabılar 250 Çimərlik ayaqqabıları, qaloşlar, 

ov və balıqçı uzunboğazları daxil 

edilməklə. 

03.2.1.1.50 Digər növ ayaqqabılar 251 Digər maddələrə aid edilməyən ev 

ayaqqabıları, keçədən, fetrdən, 

xəzdən və sair ayaqqabılar. Şəxsi 

təmir üçün içlik, ayaqqabı 

qaytanları, dabanlar və s.  

İstisna edilir: Ortopedik 

ayaqqabılar  (06.1.3.2.10) 

03.2.1.2 Qadın ayaqqabıları   

03.2.1.2.10 Uzunboğaz çəkmələr, 

qış çəkmələri  

252 Dəri və süni əvəzedicilər, təbii və 

süni xəz, flanel, sintepon yaxud 

istiliyi olmayan ayaqqabılar. 

03.2.1.2.20  Mövsümi 

yarımçəkmələr, 

uzunboğaz çəkmələr  

253 Dəri və süni əvəzedicilər, təbii və 

süni xəz, flanel, sintepon yaxud 

istiliyi olmayan ayaqqabılar. 

03.2.1.2.30 Tufli 254 Dəri və süni dəridən olanlar. 

03.2.1.2.40 Yay ayaqqabıları 255  

03.2.1.2.50 İxtisaslaşmamış idman 

ayaqqabıları 

256 İstirahət və gündəlik istifadə 

etmək üçün idman ayaqqabısı, 

İstisna edilir: ixtisaslaşdırılmış 

idman ayaqqabıları (futbol 



 138 

Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

ayaqqabıları, dişli ayaqqabılar, 

konki üçün çəkmələr, ayaq 

xizəkləri) – 09.3.2.0.10 

03.2.1.2.60 Rezin ayaqqabılar  257 Çimərlik ayaqqabıları, qaloşlar, 

botlar daxil edilməklə. 

03.2.1.2.70 Digər növ ayaqqabılar 258 Digər maddələrə aid edilməyən ev 

ayaqqabıları, keçədən, fetrdən, 

xəzdən və sair materiallardan olan 

ayaqqabılar. Şəxsi təmir üçün 

içlik, qaytanlar, dabanlar.  

İstisna edilir: Ortopedik 

ayaqqabılar  (06.1.3.2.10) 

03.2.1.3 14 yaşa qədər uşaqlar 

üçün ayaqqabı 

  

03.2.1.3.10 İsti uzunboğazlar, isti 

qış çəkmələri 

259 Dəri və süni əvəzedicilər, təbii və 

süni xəz, flanel, sintepon 

ayaqqabılar. 

03.2.1.3.20 İsti olmayan çəkmə, 

yarımboğaz çəkmə, 

tufli 

260 Dəri və süni dəridən olan istiliyi 

olmayan. 

03.2.1.3.30 Yay ayaqqabıları və 

sandallar 

261  

 

03.2.1.3.40 İxtisaslaşmamış idman 

ayaqqabıları 

262 İstirahət və gündəlik istifadə 

etmək üçün idman ayaqqabısı. 

İstisna edilir: ixtisaslaşdırılmış 

idman ayaqqabıları (futbol 

butsları, dişli ayaqqabılar, konki, 

xizək, rolik üçün çəkmələr və s.)-

09.3.2.0.10 

03.2.1.3.50 Rezin ayaqqabı  263 Çimərlik ayaqqabıları, qaloşlar,  

daxil edilməklə. 

03.2.1.3.60 Digər növ ayaqqabılar 264 Digər maddələrə aid edilməyən ev 

ayaqqabıları, dəridən, keçədən, 

fetrdən, xəzdən və sair 

materiallardan olan ayaqqabılar. 

Şəxsi təmir üçün içlik, ayaqqabı 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

qaytanları, dabanlar və s. İstisna 

edilir: Ortopedik ayaqqabılar 

(06.1.3.2.10)  parçadan 

hazırlanan körpə ayaqqabıları 

(03.1.2.4.00)  

 

03.2.2.0 Ayaqqabıların təmiri, 

hazırlanması və 

kirayə verilməsi (X) 

  

03.2.2.0.10 Ayaqqabıların təmiri  

və kirayə verilməsi 

265 Materialların dəyərini daxil 

etməklə ayaqqabının təmiri, 

ayaqqabı təmizləmə üzrə xidmət. 

İstisna edilir: ixtisaslaşdırılmış 

idman ayaqqabılarının təmiri 

(09.3.2.0.30), kirayəsi 

(09.4.1.0.10), ayaqqabı 

təmizləmək üçün krem 

(05.6.1.1.40) və fırçası. 

(05.6.1.2.00)   

03.2.2.0.20 Ayaqqabıların 

hazırlanması 

266 Sifarişçinin materialından 

ayaqqabı tikilişi. Sifarişçinin 

materialından keçə çəkmələrin 

hazırlanması. 

    

04 Məişət xidməti, su 

elektrik enerjisi, qaz 

və digər istilik 

növləri 

 

  

04.1 Yaşayış  yeri üçün 

faktiki ödənilmiş 

icarə haqqı 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

Yaşayış üçün icarə haqqına, adətən tikinti üçün bilavasitə nəzərdə tutulmuş torpaqdan 

istifadə haqqı, yaşayış və təchizat üçün istilik sistemi, su kəməri, işıqlandırma və sair 

avadanlıqların haqqları daxil edilir. İcarə haqqına, elektrik enerjisi, (04.5.1.0.00), qaz 

(04.5.2.1.00), istilik (04.5.5.0.20), yanacaq (04.5.5.0.10), soyuq su (04.4.1.0.00), zibil 

daşınması (04.4.2.0.00), kanalizasiya (04.4.3.0.00), pilləkənlərin təmizlənməsi haqqı, 

liftlərə texniki xidmət, zibilxanaların təmizlənməsi və başqaları (04.4.4.0.10) yaxud 

(04.4.4.0.20) daxil edilir. İcarə haqqına mənzillərə yaxın dayanacaqlarda (qarajın 

yaşayış evinə bitişik olması vacib deyil) olan qarajların və ev mebel ilə təchiz 

olunmuşsa, mebeldən istifadə haqqında  aid edilir. Mənzillərdən uzaqda yerləşən 

qarajlar üçün ödənilən haqq 0.7.2.4.0.00 maddəyə aid edilir. 
    

04.1.1 İcarəçi tərəfindən  

faktiki ödənilmiş icarə 

haqqı (X) 

 

  

04.1.1.1 Mənzil və ya otaqda 

yaşayan kirayənişin 

tərəfindən ödənilmiş  

icarə haqqı 

 Əsas yaşayış yeri hesab edilən 

mebelli, yaxud mebelsiz mənzilə 

yaxud otağa, icarədar, yaxud 

vasitəli icarədar tərəfindən 

faktiki ödənilən icarə haqqı. 

Əsas yaşayış yeri kimi 

mehmanxana yaxud pansionatda 

nömrə tutan ev təsərrüfatının 

ödədiyi haqq daxil edilir. istisna 

edilir: yataqxana (11.2.0.2.10), 

qocalar evində yaşayışa görə 

ödənilən icarə haqqı. 

(12.4.0.0.10) 

04.1.1.1.10 Bələdiyyə, idarə və 

ictimai təşkilatların 

mənzil fondundan olan  

digər hüquqi şəxslərin  

evləri 

267 Müxtəlif qəbzlər əsasında icarə 

edilmiş mənzillərə haqq 

 

04.1.1.1.20 Ayrı - ayrı ev 

sahiblərinin 

mənzilinin icarəsi 

268  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

04.1.1.2.00 Bir ailəyə məxsus evdə 

yaşayan sakinlərin 

ödədiyi icarə haqqı 

269 Ailə üçün nəzərdə tutulmuş əsas 

yaşayış yeri hesab edilən mebelli 

yaxud mebelsiz evlərə icarədar, 

vasitəli icarədar tərəfindən 

faktiki ödənilən icarə haqqı. 

04.1.2.0.00 Faktiki icarə 

ödənişlərinin digər 

növləri (X) 

270 İkinci mənzil üçün ödənilən 

icarə haqqı (əlavə mənzilin, 

evin, bağ evinin, məzuniyyətdə 

olanda mənzilin icarəsi və s.). 

İstisna edilir: evlərdə və 

istirahət mərkəzlərində 

(11.2.0.2.20) göstərilən 

xidmətlər. 

04.2 Mənzil xidmətləri 

üçün şərti ödənilmiş 

icarə haqqı 

  

04.2.1  Mənzil sahiblərinin - 

yaşayanların mənzil 

xidmətləri üçün şərti 

ödədiyi icarə haqqı 

(X) 

  

04.2.1.1.00 Mənzildə yaşayanların 

mənzil sahiblərinin 

mənzil xidmətləri üçün 

şərti ödədiyi icarə 

haqqı 

271  

04.2.1.2.00 Bir ailəyə məxsus evdə 

yaşayan mənzil 

sahiblərinin şərti 

ödədiyi icarə haqqı 

 

272  

04.2.2.0.00 Şərti ödənilmiş icarə 

haqqının digər növləri 

(X) 

273  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

04.3 Mənzil sahəsinin 

saxlanması və təmiri 

  

 

Mənzil sahəsinin cari saxlanması və  təmiri işlərinə aid edilir: 1) mənzilin daimi iş 

şəraitində saxlanmasının, müntəzəm həyata keçirilməsi, 2) tutumunun və müəyyən 

edilmiş istifadə müddətinin dəyişdirilməməsi təmin edilir.  Belə işlərə aid edilir: 

divarların və tavanların malalanması, rənglənməsi, divar kağızının çəkilməsi, damın 

üstünün təmiri, döşəmənin hamarlanması və rənglənməsi, plitkaların döşənməsi, 

santexnika və istilik avadanlıqlarının təmiri. Tikinti materiallarının alınması və mənzil 

sahəsinin, təmiri və cari saxlanması üçün görülən işlər ev təsərrüfatının, istehlak 

xərclərinin bir hissəsi hesab edilir.  Mənzilin dəyərini artıran daha iri işlər görülməsi 

üçün alınan tikinti materiallarının xərcləri ev təsərrüfatının istehlak xərclərinə daxil 

edilmir. 

 

04.3.1 Mənzil sahəsinin 

saxlanması və təmiri 

üçün lazım olan 

materiallar (Q) 

 Mənzil sahəsinin təmiri və 

saxlanması üçün, müstəqil 

həyata keçirilən işlər üçün tikinti 

materiallarının alınması 

04.3.1.0.10 Rənglər və laklar 274 Aseton, durulducu, əlif, sulu 

boya, ağ boyaq və sairlər daxil 

edilməklə. 

04.3.1.0.20 Divar kağızı 275 Divar kağızları, şüşəli divar 

kağızı və s., parçadan, 

klyonkadan olan digər divar 

kağızları daxil edilməklə 

04.3.1.0.30 Pəncərə şüşəsi 276 Dekorativ, vitraj, bəzəkli şüşələr 

daxil edilməklə 

04.3.1.0.40 Santexnika məmulatı  277  Kranlar, su tənzimləyici cihaz, 

vannalar, çanaqlar, unitaz, 

borular, boru birləşdirici 

hissələr, mufta və sair ehtiyat 

avadanlıqları. 

04.3.1.0.50 Taxta - şalbanlar,  

ağac yonqarından və  

lifli ağaclardan 

lövhələr, fanerlər 

278 Kəsilmiş və kəsilməmiş taxtalar, 

tirlər, ağac lövhələr, çatı, qapı-

pəncərə haşiyələri, ağac hasarı, 

ştaket hasar, ağac - yonqar 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

lövhələr, ağac - lifli lövhələr, 

fanerlər, şpon (birqatlı faner), 

parket, parket lövhə, fanerşəkilli 

ağac panellər, blok, plitka, tir 

şəkilli  preslənmiş oduncaq və s. 

04.3.1.0.60 Kərpic 279  

04.3.1.0.70 Sement 280  

04.3.1.0.80 Şifer, ruberoyd  və 

digər taxtapuş  

materialları 

281 Şifer, ruberoyd, tol, perqamin, 

metal list, metal kirəmit  və digər  

örtük materialları. 

04.3.1.0.90 Digər tikinti və naxış 

materialları 

282 Keramit plitkalar, soba cihazları. 

Metal armatur, künclük, torlar. 

Suvaq üçün qarışıq, zamaska. 

Əhəng, gil, qum, çınqıl, təbaşir, 

əlibastr, kuporos, pəncərə 

zamaskası, divar kağızı üçün 

yapışqan, tikinti yapışqanı və 

sair materiallar. İstisna edilir: əl 

alətləri (05.5.2.2.10), elektrik 

məftilləri, rozetkaları, lampaları 

(05.5.2.1.00). 

04.3.2.0.00 Mənzil sahəsinin 

saxlanması və təmiri 

üçün lazım olan 

materiallar (X) 

283 Mənzil sahələrinin cari 

saxlanması və təmiri üzrə ailənin 

yaxud podratçının tikinti 

materiallarını istifadə etməklə 

kiçik təmirin aparılmasına   

muzdla   tutulmuş    çilingərin,  

elektrikin, xarratın, rəngsazın, 

şüşəsalanın, bəzəkçinin və 

başqalarının göstərdikləri 

xidmətlər. 

    

04.4   Su təchizatı və digər 

kommunal xidmət 

  

04.4.1.0.00 Soyuq su təchizatı (Q) 284 Sayğacların icarəsi daxil 

olmaqla. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

04.4.2.0.00 Zibilin daşınması (X) 285  

04.4.3.0.00 Kanalizasiya xidməti 

(X) 

286 assenizatorların xidməti daxil 

olmaqla. 

04.4.4.0 Yaşayış sahəsinin 

digər xidmətləri(X) 

  

04.4.4.0.10 Özəlləşdirilmiş  

mənzillər və  mənzil - 

tikinti kooperativləri 

evlərinə göstərilən 

texniki xidmətlər 

287 Özəlləşdirilmiş mənzillərdə və 

mənzil-tikinti kooperativ 

evlərində texniki xidmətə 

ödəmələr. 

 

04.4.4.0.20 Bələdiyyə və idarələrə 

məxsus yaşayış 

sahələrinə göstərilən 

texniki xidmət 

288 Bələdiyyə mənzil fondu 

evlərinin qəbzləri əsasında 

yaşayış haqqının ödənilməsi, ev 

ətrafı ərazisinin təmizlənməsi və 

yaşıllaşdırılması, pilləkən 

meydançalarının təmizlənməsi, 

küçə qapısının işıqlandırılması, 

liftin texniki xidməti və zibil 

borusunun təmizlənməsi və s. 

04.4.4.0.30 Yaşayış sahələrinə 

göstərilən digər 

xidmətlər 

289 Evlərdə və küçə qapısında 

domofonların, kod qıfıllarının, 

siqnalların quraşdırılması və 

onlara xidmətə görə ödəmə. 

Qapıçının haqqının ödənilməsi.  

    

04.5 Elektrik enerjisi, qaz 

və digər yanacaq 

növləri 

  

04.5.1.0.00 Elektrik enerjisi(Q) 290 Sayğacların icarəsi daxil olmaqla 

04.5.2 Qaz (Q)   

04.5.2.1.00 Təbii qaz 291  

04.5.2.2.00  Sıxılmış balon qazı 292 Propan, butan və s. 

04.5.3.0.00 Duru yanacaq (Q) 293 Mənzil sahələrinin qızdırılması 

və işıqlandırılması  üçün 

04.5.4.0 Bərk yanacaq (Q)   

04.5.4.0.10 Odun, kəsmə  294 Bütün növlərdən odun, kəsiklər, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

 kötük, ağacdoğrama bileti üzrə  

köklü ağacların doğranması üçün 

cərimə ödəmələri. 

04.5.4.0.20 Daş kömür, boz 

kömür, preslənmiş 

kömür 

295 Koks, ağac kömürü daxil 

olmaqla. 

04.5.4.0.30 Torf və digər növ 

yanacaqlar  

296 Preslənmiş torf, doğranmış torf, 

şistlər, preslənmiş yonqar, çör - 

çöp, ağac budağı, yonqar, 

iynəyarpaqlı ağacın budağı, 

təzək, qarğıdalı budağı, qamış və 

s. 

    

04.5.5.0 İsti su təchizatı, buxar 

qızdırıcısı (Q) 

 Sayğacların kirayəsi daxil 

olmaqla, rayon istilik 

şəbəkələrindən alınan isti su və 

buxar. 

04.5.5.0.10 İsti su təchizatı 297  

04.5.5.0.20 Mərkəzləşdirilmiş 

qızdırıcı 

298  

  

 

  

05 Ev əşyaları,  evə 

qulluq etmək üçün 

tələb olunan texniki 

avadanlıqlar 

  

05.1 Mebel, ev əşyaları, 

təsviri tərtibatlar, 

xalçalar və digər 

döşəmə örtükləri və 

onların təmiri 

  

05.1.1 Mebel və ev əşyaları 

(U) 

 Yığılmaq və quraşdırmaq üçün 

ödəmələr daxil olmaqla hazır 

məhsullar, yaxud sifarişlə 

hazırlananlar. 

05.1.1.1.00 Mətbəx mebeli 299 Mətbəx üçün dəst və mebelin 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

ayrı - ayrı hissələri, bufetlər, 

mətbəx küncləri, stollar, rəflər, 

kolonkalar, kətil və s. 

05.1.1.2.00 Yataq mebeli 300 Çarpayı, yataq üçün dəst, yaylı 

döşəklər, ortopediya döşəkləri və 

s. İstisna edilir: divanlar, divan 

- çarpayılar (05.1.1.3.30) 

05.1.1.3 Qonaq və yemək 

otaqları üçün mebel  

  

05.1.1.3.10 Qonaq və yemək 

otaqları üçün dəst 

301 Çox hissəli mebel dəsti (“divar” 

mebeli) 

 

05.1.1.3.20 Stol, stul 302  

05.1.1.3.30 Yumşaq mebel  303 Divan, divan - çarpayı, taxt və 

kreslo 

05.1.1.3.40 Şkaflar 304 Paltar, alt paltarı, qab - qacaq, 

kitab şkafları, komod daxil 

olmaqla. 

05.1.1.4 Digər mebel və ev 

əşyaları 

  

05.1.1.4.10 Digər mebellər 305 Tumbalar, rəflər, trelyaj, trümo 

güzgü, qatlama çarpayı, 

ortopediya döşəkləri üçün özül,  

giriş üçün mebel, vanna otağı 

üçün şkaflar, pərdə və hərəkət 

edən arakəsmələr, ayaqqabı 

qoymaq üçün rəf, karniz, divar 

asılqanı. Uşaq mebeli (beşik, 

hündür uşaq stulları, manej və s.) 

bağ mebeli. 

İstisna edilir: günəş tentləri 

(gün və yağışdan qorunmaq 

üçün çəkilən yelkən) - 

05.2.0.0.90, kod qıfılı ilə seyf 

(05.3.1.5.30), uşaq arabaları 

(12.3.2.2.10) 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

05.1.1.4.20 İşıqlandırma üçün 

çilçıraq və digər 

avadanlıqlar 

306 Çilçıraq, divar şamdanı, torşer, 

plafon, gecə çıraqları, stolüstü 

lampalar və digər standart 

çıraqlar. 

05.1.1.4.30 Bədii tərtibat əşyaları 307 Şəkillər, heykəllər, kiçik 

heykəllər, qravyura, divar 

xalçası və sair incəsənət əşyaları: 

antikvar daxil olmaqla çərçivəli 

incəsənət işlərinin 

reproduksiyası və sair dekorativ 

məmulatlar. İstisna edilir: ev və 

ofislər üçün dekorativ şüşə 

(05.4.0.1.10) və keramika 

məmulatları(05.4.0.1.20), 

incəsənət əsərləri və əsasən 

investisiya qoyuluşu kimi əldə 

olunan antikvar. 

05.1.1.4.40 Digər ev ləvazimatları 308 Jalüzilər (parçadan olan jalüzilər 

(05.2.0.0.80) istisna olmaqla), 

pəncərə üçün qoruyucu tor, 

güzgü, şamdan, qəndil və s. 

İstisna  edilir; divar və stol üstü 

saatlar (12.3.1.0.40), divar 

termometrləri və barometrləri 

(12.3.2.2.20) . 

    

05.1.2.0 Xalça və digər döşəmə 

örtükləri (U) 

  

05.1.2.0.10 Xalça və xalça 

örtükləri 

309 Xalça, döşəmə üçün xalça 

ayaqaltı, palaz, xalı örtük. 

İstisna edilir: vanna otağı üçün 

örtük, kandar üçün xalça, həsir, 

qədimi xalçalar, xüsusi 

toxunuşlu xalça növləri. 

(05.2.0.0.80)   

05.1.2.0.20 Linolium və digər 310 Döşəmə haqqı daxil olmaqla 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

döşəmə örtükləri linolium,  plastik plitələr və 

digər uyğun döşəmə örtükləri. 

İstisna edilir   parket 

(04.3.1.0.50) və kirəmit  plitələr 

(04.3.1.0.90) 

05.1.3.0.00 Mebel, ev əşyaları və 

döşəmə örtüklərinin 

təmiri (X) 

311 Antikvar mebellər, xalça və 

incəsənət nümunələrinin bərpası  

daxil olmaqla. İstisna edilir: 

xalçaların kimyəvi təmizlənməsi. 

(05.6.2.2.00) 

 

05.2.0.0 
 

Ev üçün toxuculuq 

məmulatları (O) 

  

 

 

 

05.2.0.0.10 Ev əşyaları hazırlamaq 

üçün pambıq parça 

312 Yataq dəyişəyi tikmək üçün 

pambıq dekorativləri, mebel 

parçaları və parçalar. Tənzif. 

05.2.0.0.20 Ev əşyaları hazırlamaq 

üçün yun parça 

313 Yun dekorativ mebel parçaları. 

05.2.0.0.30 Ev əşyaları hazırlamaq 

üçün ipək, sintetik, 

ştapel və digər 

parçalar  

314 Yataq dəyişəyi tikmək üçün 

alınan ipək, sintetik, ştapel, 

kətan və sair dekorativ mebel 

parçalar və parçalar. Hamar və 

naxışlı tül pərdə. Bərk kətan, 

brezent, kisəlik  parça, parusin. 

Metrə ilə satılan süni dəri. 

Sintepon, flizelin.  

Qeyd: parça tipli toxunmamış 

parça materialları, 

rezinləşdirilmiş parçalar (üstdən) 

və loskut müvafiq parça növünə 

daxil edilir: pambıq, yun, ipək və 

s. 

05.2.0.0.40 Yataq ləvazimatı 315 Örtük, yastıq örtüyü (tül daxil 

olmaqla), döşək, pambıq 

döşəklər, tük döşək, yastıq, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

yorğan, şal, parçadan ağcaqanad 

torları və s.  İstisna edilir:  Hava 

ilə doldurulan döşəklər və yataq 

kisələri (09.3.2.0.20), elektrik 

şallar (05.3.2.0.10). 

05.2.0.0.50 Yataq ağı 316 Döşək ağı, yastıq ağı, yorğan 

ağı, yataq dəyişəyi dəsti .  

 

05.2.0.0.60 Yemək və hamam 

üçün ağlar 

317 Dəsmal, süfrə, salfetkalar və s.  

05.2.0.0.70 Binanın daxili üçün 

toxuculuq məmulatları 

318 Pəncərə pərdəsi, pərdə və 

portyer (qapı və ya pəncərə  

pərdəsi).  Parçadan jalüzilər.  

Tüldən pəncərə pərdəsi. 

Toxunma dorojka, ayaqaltı, 

divar, vanna otağı və ayaqyolu 

üçün xalça. Qapı üçün (o 

cümlədən özülü rezin olan) 

xalçalar, qamış həsir və s.  

 İstisna edilir:  divar üçün parça 

örtük (04.3.1.0.20). 

05.2.0.0.80 Təsərrüfat təyinatlı 

toxuculuq məmulatları 

319 Təsərrüfat üçün parça çantalar, 

kisə üçün ağ, paltar və mebel 

üçün örtük, kölgəlik və s. İstisna 

edilir: avtomobil və 

motosikletlər üçün örtük. 

(07.2.1.0.10), divara 

yapışdırmaq üçün klyenka 

(04.3.1.0.20).  

05.2.0.0.90 Ev üçün toxuculuq 

məmulatlarının təmiri 

320  

05.3 Təmiri də daxil 

etməklə məişət 

cihazları 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

05.3.1 Elektriklə və 

elektriksiz iri məişət 

cihazları (U) 

 Quraşdırma üzrə xidmət daxil 

olmaqla. İstisna edilir: binada, 

tikintidə əlavə edilən, 

quraşdırılan cihazlar. 

05.3.1.1 Soyuducular və 

dondurucular 
 

  

05.3.1.1.10 Soyuducular 321 Dondurucu kamerası olan 

soyuducular daxil olmaqla. 

05.3.1.1.20 Dondurucular 322  

05.3.1.1.30 Ehtiyat hissələri 323 Texnikanın sərbəst təmiri  və ya 

ödəmə vasitəsi ilə təmiri üçün 

alınan ehtiyat hissələri.  

05.3.1.2 Paltaryuyan, qurudan 

və qab yuyan maşınlar 

  

 

 

05.3.1.2.10 Paltaryuyan maşınlar 324  

05.3.1.2.20 Quruducu qurğu 325 Sentrifuqa daxil olmaqla 

paltarları sıxmaq və ütüləmək 

üçün maşınlar. 

05.3.1.2.30 Qabyuyan maşınlar 326  

05.3.1.2.40 Ehtiyat hissələri 327 Texnikanın sərbəst və ya ödəmə 

vasitəsi ilə təmiri üçün alınan 

ehtiyat hissələri.  

05.3.1.3 Plitələr, peçlər və 

sobalar 

  

05.3.1.3.10 Plitələr, peçlər və 

sobalar 

328 Qazla yaxud bərk yanacaqla 

işləyən plitələr, elektrik və 

elektrik - qaz plitələri, onlara 

əlavə edilən  kürə,  peç və sac: 

elektroduxovka, mikrodalğalı 

sobalar, yeməyin hazırlanması 

və qızdırılması üçün elektriklə, 

qazla, kerosinlə, yağla, kömürlə, 

odunla işləyən digər oxşar 

aqreqatlar.  



 151 

Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

05.3.1.3.20 Ehtiyat hissələri 329 Texnikanın sərbəst və ya ödəmə 

vasitəsi ilə təmiri üçün alınan 

ehtiyat hissələr. 

05.3.1.4 Qızdırıcılar və 

kondensionerlər 

  

05.3.1.4.10 Qızdırıcılar və 

kondensionerlər 

330 Elektrik buxarları, qızdırıcılar, 

rütubətləndirici cihazlar, 

ventilyatorlar, hava 

təmizləyicilər, sorucu qurğular, 

müxtəlif su qızdırıcıları.  

05.3.1.4.20 Ehtiyat hissələri 331 Texnikanın sərbəst və ya ödəmə 

vasitəsi ilə təmiri üçün alınan 

ehtiyat hissələri. 

05.3.1.5 Digər iri məişət 

cihazları 

  

05.3.1.5.10 Təmizləyici cihazlar 332 Yuyucu və sadə tozsoranlar, 

döşəmənin süpürülməsi, sürtülüb 

parıldadılması, cilalanması və s. 

05.3.1.5.20 Tikiş və toxuyucu 

maşınlar 

333 Elektrik, mexaniki tikiş və 

toxuyucu maşınlar. 

05.3.1.5.30 Digər iri məişət 

texnikası 

334 Suların təmizlənməsi və ya 

yumşaldılması üçün stasionar 

qurğular, quruducu şkaflar və s. 

Elektron kilidli seyflər.  

05.3.1.5.40 Ehtiyat hissələri 335 Texnikanın sərbəst və ya ödəmə 

vasitəsi ilə təmiri üçün alınan 

ehtiyat hissələri. 

05.3.2.0 Kiçik elektrik 

cihazları (O)  

 

  

05.3.2.0.10 Kiçik elektrik 

cihazları 

336 Kofeüyüdən, kofedəmləyən, 

şirəçıxaran, mikser, mətbəx 

kombaynı, yoqurt, şərbət, 

dondurma hazırlayan maşınlar, 

elektrik bıçaqları, vafli bişirən, 

xəmiryoğuran, dondurma 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

hazırlanan elektrik avadanlıqları, 

elektrik plitələri, ütüləri, elektrik 

çaydanları, samovarları, su 

qaynadanları, elektrik 

alışqanları, sərinkeşlər elektron 

tərəziləri və s. İstisna edilir:  

məişət tərəziləri, (05.4.0.3.00), 

uşaq və körpələr üçün şəxsi 

tərəzilər (12.1.3.0.10). 

05.3.2.0.20 Ehtiyat hissələri 337 Texnikanın sərbəst və ya ödəmə 

vasitəsi ilə təmiri üçün alınan 

ehtiyat hissələri.  

05.3.3.0.00 Məişət cihazlarının 

təmiri (X) 

338 Ehtiyat hissələrinin qiyməti daxil 

edilməklə.İstisna edilir: 

Texnikanın sərbəst və ya ödəmə 

vasitəsi ilə təmiri üçün alınan iri 

məişət cihazlarının (05.3.1), 

ehtiyat hissələrinin  

(05.3.1.1.30), (05.3.1.2.40), 

(05.3.1.3.20), (05.3.1.4.20), 

(05.3.1.5.40), (05.3.2.0.20) 

quraşdırılması. 

05.4.0 Şüşə məmulatları,  

yemək qabları və ev 

əşyaları (O) 

  

05.4.0.1 Otağın, ofisin və evin 

içərisini bəzəmək üçün 

şüşə, büllur və 

keramik məmulatlar 

  

05.4.0.1.10 Şüşə və büllur 

məmulatlar 

339 Stəkanlar, piyalələr, qədəhlər, 

bokallar, güldan, konfet qabları, 

salat qabları və digər şüşə və 

büllur qab-qacaq. Bankalar, 

butılkalar. Binanın bədii tərtibatı 

üçün şüşə və büllur məmulatlar. 

05.4.0.1.20 Keramik, farfor və 340 Boşqablar, fincanlar, bakallar, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

saxsı xörək qabları 

 

salat qabları, sup qabları  və çini, 

saxsı, keramika və daşlardan 

olan digər yemək qabları. 

05.4.0.2.00 Xörək dəstləri 341 Qaşıq, bıçaq, çəngəl. Gümüş və 

melxiordan xörək dəstləri daxil 

olmaqla. 

05.4.0.3.00 Mətbəx qabları və 

digər ləvazimatlar 

342 Bütün növlərdən mətbəx qab - 

qacağı: tava, çaynik,  qəhvədan,  

vedrə,  bidon, ləyən, çən, 

uzunsov qazan, çuqun qazanlar, 

tez bişirən qazanlar və s. 

Sürtkəc, ələk, kələmdoğrayan, 

kəfkir, kremçalan, ətçəkən,  

təsərrüfat qayçıları və sair 

mexaniki ləvazimatlar. Sifon, 

termos, soyuducu - çantalar. 

Yarma, ədviyyat, buz qabları, 

dəsmal tutqac, butulka yeşikləri, 

çörək qabı, kağız, çirkli 

dəyişənlər üçün səbətlər, 

çubuqdan təsərrüfat səbətləri, 

ütü taxtası, poçt qutusu, zibil 

vedrəsi, pul daxılı, məişət 

tərəziləri, odadavamlı şkaflar, 

körpə uşaqlar üçün yemək 

şüşələri və s. 

 İstisna edilir: böyüklər və 

körpələr üçün, xüsusi tərəzilər 

(12.1.3.0.10), bir dəfəlik istifadə 

üçün qab - qacaqlar 

(05.6.1.2.00). 

 

05.4.0.4.00 Ev əşyaları və 

qabların təmiri 

343  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

05.5 Bağ və ev üçün alət 

və avadanlıqlar 

  

05.5.1.0 İri alət və 

avadanlıqlar (U) 

  

05.5.1.0.10 Alət və avadanlıqlar 

(bağ üçün texnikadan 

başqa) 

344 Elektrik və benzin texnikası, 

ağac və metal emalı üçün alət və 

avadanlıqlar: elektrik 

lehimləyici, elektrik qurğusu, 

elektrik rəndəsi, elektrik mişarı, 

qaynaq aparatı, ağac emalı və 

yonma dəzgahları və s. Maye 

yanacaqlı motorlu mişar . 

05.5.1.0.20 Bağ üçün texnika 345 Bağ minitraktoru, motoblok, 

otbiçən, yaşıllığı qayçılamaq 

üçün maşın, kultivator 

(torpaqyumşaldan maşın), su 

nasosu, fəvvarəsi və s. 

05.5.1.0.30 Alət və avadanlıqların 

təmiri 

346  

    

05.5.2 Kiçik alət və 

avadanlıqlar (O) 

  

05.5.2.1.00 Kiçik elektrik 

məmulatları  

347 Elektrik lampaları, 

luminessensiya lampaları, tıxac, 

rozetka, üçlük, keçid, uzadıcı, 

elektrik açarı (qoşuçu), məftil, 

cib fənəri, keçid lampaları, 

yaşayış mənzilləri üçün zəng və 

siqnalizasiya. Batareya. 

 

 

05.5.2.2 Əl alətləri, bağ alət və 

avadanlıqları 

  

05.5.2.2.10 Əl alətləri (bağ 

avadanlıqlarından 

başqa) 

348 Çəkic, mişar, balta, qısqac 

(maşa), bülöv, vintburan, qayka 

açarı, kəlbətin, iskənə, rəndə, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

fırçalar və sair. 

05.5.2.2.20 Bağ avadanlıqları 349 Əl arabası, bel, dırmıq, yaba, 

dəryaz, oraq, kərki, bağban 

qayçısı, susəpən, şlanq, istixana 

çərçivəsi, istixana plyonkası, əl 

otbiçəni və s. 

05.5.2.2.30 Ev avadanlıqları 350 Nərdivan və pilləkən, qapı kilidi, 

dəstək, ilgək və s. Buxarı və 

soba ləvazimatı, ev üçün dəmir 

məmulatları, pərdələr  üçün  

karniz  və  

halqalar, xalçalar üçün 

qarmaqcıq, halqa və çubuqlar. 

Hasar üçün metal seqmentlər, 

dirəklər, şəbəkələr, zəncirlər və 

s. 

05.5.2.2.40 Kiçik cihaz və ev 

əşyalarının təmiri və 

hazırlanması 

351 Açarların hazırlanması daxil 

olmaqla. 

    

05.6 Mənzilə hər gün 

qulluq etmək üçün 

lazım olan məhsullar 

və xidmətlər 

  

05.6.1 Mənzilə uzun 

müddət qulluq etmək 

üçün lazım olan 

məhsullar və 

xidmətlər (Q) 

 

  

05.6.1.1 Yuyucu, təmizləyici  

vəsaitlər və digər 

kimyəvi məişət 

məhsulları 

 

  

05.6.1.1.10 Evə xidmət üçün 352 Ev məişətində işlənilən şeylərə, 
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(qrup)kodu 
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məhsul və xidmətlərin 
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mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

lazım olan vasitələr döşəmə və divara, mebellərə, 

xalçalara  qulluq etmək üçün 

vasitələr, unitaz, vanna, çanaq, 

kanalizasiya borusu, qaz və 

elektrik plitələrini, soyuducuları, 

qab - qacaqları təmizləmək üçün, 

ərp təmizləmək üçün vasitələr, 

pəncərə şüşəsinin, güzgü və şüşə 

məmulatlarının, büllurların və 

digərlərinin təmizlənməsi üçün 

vasitələr. 

05.6.1.1.20 Sintetik yuyucu 

vasitələr 

353 Maye, pasta, toz şəklində 

sintetik yuyucu vasitələr. 

05.6.1.1.30 Təsərrüfat sabunu 354 Maye və bərk təsərrüfat sabunu, 

sabun yonqarı, tozu. Piy əsaslı 

yuyucu vasitə. 

 Daxil edilmir: tualet sabunu 

(1.2.1.3.0.20) 

05.6.1.1.40 Digər kimyəvi məişət 

malları 

355 Dəri, zamşa məmulatlarına  

qulluq etmək üçün  vasitələr 

(ayaqqabıya qulluq üçün  

ayaqqabı kremi, müxtəlif 

təmizləyici, qidalandırıcı 

tərkiblər). Evin boyanması üçün 

alınan anilin boyaları, dəri üçün 

boyalar. Dəyişəklərin 

ağardılması, göy rəngə 

boyadılması, nişastalanması 

üçün vasitələr. Quruducu 

vasitələr, antistatika, kaustik 

soda. Dezinfeksiya vasitələri. 

Havanı  təmizləmək üçün 

vasitələr. Maşın yağı. Distillə 

edilmiş su. Məişət həşaratları və 

gəmiricilərə qarşı mübarizə 

vasitələri. 
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məhsul və xidmətlərin 
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mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

05.6.1.2.00 Digər təsərrüfat 

əşyaları 

356 Kağız məmulatları: süzgəc, 

süfrə, salfet, tozsoranlar üçün 

torbalar, birdəfəlik qab-qacaq. 

Təmizləmə üçün əşyalar: lif 

süpürgə, süpürgə, xəkəndaz, 

fırça, toz üçün əskilər, döşəmə 

əskiləri, ayaqyolu üçün fırçalar, 

metal liflər. Parafin və mum  

şamlar (təsərrüfat və dekorativ), 

kibritlər. Ağlar üçün sıxac, 

paltarasan, paltar fırçaları, 

ayaqqabı fırçaları. Tikiş üçün 

iynələr və toxumaq üçün millər, 

üskük, sancaq. Rezindən 

təsərrüfat əlcəkləri, kəndir, 

polietilen və plastik süfrələr, 

vanna üçün pərdə, zibil üçün 

kisə, ərzaq məhsulları üçün 

politilen paket, aliminium folqa, 

konservləşdirmək üçün qapaq. 

Təmiz spirt, metil spirti. 

Spirtomer. Kley  və yapışqan 

lentlər, məişətdə istifadə üçün 

porolon. Mismar, bolt, vint, 

şayba və s. İstisna edilir: kağız 

burun dəsmalı, tualet kağızı 

(12.1.3.0.50). 

05.6.2 Ev və məişət 

xidmətləri (X) 

  

05.6.2.1 Ev xidmətləri    

05.6.2.1.10 Uşaqların tərbiyəsi və 

təhsili ilə məşğul olan 

muzdla tutulmuş 

şəxslərin xidməti  

357 Gəlmə dayə daxil olmaqla 

repetitor, mürəbiyyə, tərbiyəçi 

xidmətləri. Müstəqil məşğul olan 

şəxslər və ya müəssisə 

tərəfindən uşağa ev şəraitində 

qulluq üçün göndərilən dayələr 
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məhsul və xidmətlərin 
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xidmətlərin siyahısı  
    

daxil edilməklə.  İstisna edilir:  

uşaq  

bağçaları, körpələr evi, uşağa 

qulluq üzrə digər xidmətlər 

(12.4.0.0.20) 

05.6.2.1.20 Evə qulluq etmək 

üçün  muzdla tutulmuş 

şəxslərin xidməti 

358 Eşikağasının, ev qulluqçularının, 

aşbazların, ev işçilərinin, 

süpürgəçinin, bağbanın, 

katibələrin xidməti. Müəssisənin 

yaxud müstəqil məşğul olan 

adamın təqdim etdiyi evlərə 

qulluq üzrə vahid ev xidmətləri 

daxil olmaqla. 

05.6.2.2.00 Yumaq və kimyəvi 

təmizləmə 

359 Ev üçün toxuculuq 

məmulatlarının kimyəvi 

təmizlənməsi, boyanması və 

yuyulması. İstisna edilir: Geyim 

əşyalarının təmizlənməsi, 

boyanması və yuyulması. 

(03.1.4.0.30) 

05.6.2.3.00 Digər məişət 

xidmətləri  

360 Mebelin, ev ləvazimatlarının, ev 

avadanlıqlarının, dəyişəklərin 

icarəsi; pəncərələrin yuyulması, 

mənzillərin təmizlənməsi: 

dezinfeksiya, həşəratların məhv 

edilməsi, odun doğranması üzrə 

və s. Xidmət. 

İstisna edilir: Mebellərin, 

döşəmə örtüyü (05.1.3.0.00) və 

məişət çihazlarının (05.3.3.0.00) 

təmiri; Mebellərin istifadəsi üzrə 

kirayəçilərin mebelləşdirilmiş 

mənzillərə ödəmələri 

(04.1.1.1.10),  (04.1.1.1.20),  

(04.1.1.2.00),  (04.1.2.0.00), 

mebel və digər əmlakın 
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xidmətlərin siyahısı  
    

daşınması üzrə xidmət 

(07.3.6.0.30) 

06 Səhiyyə   

06.1 Dərmanlar, müalicə 

ləvazimatları və 

cihazları  

  

Bu qrupa sağlamlıqla əlaqədar şəxsi adamların resept ilə yaxud reseptsiz apteklərdən, 

aptek köşklərindən və yaxud şöbələrindən alınan dərmanlar, protezlər, tibb aparatları 

və ləvazimatları daxil edilir. Xəstəxanalardan yaxud tibb işçilərindən alınan oxşar 

məhsullar (06.2) maddəsinə aid edilir. Baytarlıq məhsulları (09.3.4.0.00) maddəsinə 

aid edilir. 

  

    

06.1.1.0 Əczaçılıq  məhsulları 

(Q)  

  

06.1.1.0.10 Dərman vasitələri 361 Bütün növ dərmanlar, zərdab 

(serum), vaksin, dərman mazları, 

dərman otları və kökləri, 

homeopatik dərmanlar və s. 

Tərkibində vitamin olan 

dərmanlar daxil olmaqla. İstisna 

edilir: dərman sabunları. 

(12.1.3.0.20) 

06.1.1.0.20 Vitaminlər və mineral 

maddələr 

362 Vitaminlər və mineral maddələr. 

Balıq yağı, pivə mayası və 

başqaları. 

06.1.2.0.00 Tibbi təyinatlı digər 

məhsullar (Q) 

363 Tibb termometri, qrelka, pinet, 

tibb balonları, iynələr, təzyiq 

ölçmək üçün aparatlar, bint, 

sarğı paketləri, plastır, tibbi 

corablar, prezarvativlər və digər 

hamiləliyin qarşısını alan 

mexaniki vasitələr, hamiləlik 

testi, tibbi rezin əlcəklər, ilk  

yardım üçün dərman qutuları və 

digər oxşar məmulatlar.  Uşaq 

əmzikləri və s. 
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06.1.3 Müalicə ləvazimatları 

və cihazları (U) 

  

 

 

06.1.3.1.00 Eynək və kontakt 

linzalar 

364 Təshih olunmuş (düzəldilmiş) 

eynəklər və kontakt linzalar. 

İstisna edilir: Gündən qorunmaq 

üçün eynəklər (12.3.2.2.20) və 

qoruyucu idman eynəkləri 

(09.3.2.0.10) 

06.1.3.2 Digər müalicə 

ləvazimatları və 

cihazları 

   

06.1.3.2.10 Digər müalicə 

ləvazimatları və 

cihazları 

365 Eşitmə aparatları, şüşə göz 

protezləri, süni əl - ayaq və digər 

protezlər (diş daxil olmaqla); 

ortopediya korseti (bədəni düz 

saxlamaq üçün enli kəmər), 

ortopediya ayaqqabısı, 

cərrahiyyə  bandajı, boyun 

sarğıları, qoltuq ağacları; massaj 

avadanlıqları, kvarslı lampalar, 

həm əllə, həm də elektriklə 

hərəkət edən kresloçarpayılar, 

qan təzyiqini ölçmək üçün 

elektron və digər elektrik 

qurğuları.  

İstisna edilir: Terapevt 

avadanlıqlarının kirayəsi. 

(06.2.3.3.00) 

06.1.3.2.20 Digər müalicə 

ləvazimat və 

cihazlarının təmiri 

366  

    

06.2 Ambulator xidmətlər   
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(qrup)kodu 
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məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

Bu qrupa tibbi, ümumi profilli həkimlərin, diş həkimlərinin, yardım tibbi heyət və 

onların köməkçiləri tərəfindən ambulator xəstələrə göstərdikləri stomatoloji,  tibbi  

yardım xidmətləri daxil edilir. Xidmətlərə evdə, poliklinikada, tibb 

məsləhətxanalarında, tibb məntəqələrində, dispanserlərdə, xəstəxanalarda ambulator 

xidmətlər daxil olmaqla, göstərilən bütün xidmətlər aid edilir. Ambulator xidmətə 

həkimlər və tibb müəssisələri tərəfindən tibbi yardımın  göstərilməsi gedişində tibbdə 

istifadə olunan dərmanlar, protezlər, tibb avadanlıqları və digər məmulatlar, tibbi və 

stomatoloji işçilərin özü tərəfindən ambulator xəstələrə göstərilən analiz götürülməsi, 

rentgen müayinəsinin  aparılması haqqı daxil edilir.   

 

06.2.1 
 

Tibbi xidmət (X) 

  

İstisna edilir: Tibbi tədqiqat 

laboratoriyalarının, rentgen 

kabinetlərinin xidməti 

(06.2.3.1.00), türkəçarə xidmət 

(06.2.3.3.00) 

 

 

 

06.2.1.1.00 Ümumi profildə həkim 

xidməti  

367  

06.2.1.2.00 Həkim mütəxəsis 

xidməti 

368 Stomatoloq-ortodont və 

kosmetik cərrahiyyə üzrə 

mütəxəssislərin xidmətləri daxil 

olmaqla  

06.2.2.0 Stomatoloji xidmət 

(X) 

  

06.2.2.0.10 Dişlərin müalicə və 

profilaktikası 

369 Profilaktika, dişlərin və ağız 

boşluğu xəstəliklərinin 

müalicəsi, dişlərin düzəldilməsi 

və qapanması üzrə həkim 

mütəxəssislərin xidməti və başqa 

xidmətlər.  

06.2.2.0.20 Protez dişlər 370 İstisna edilir: protezlərin dəyəri 

(06.1.3.2.10), rentgen kabinetləri 

xidməti (06.2.3.1.00) 

06.2.3 Tibbi laborotoriya   
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(qrup)kodu 
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məhsul və xidmətlərin 
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mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

xidmətləri və digər 

tibbi xidmətlər (X)  

 

06.2.3.1.00 Tibbi laboratoriya və 

rentgen kabinetlərinin 

xidmətləri 

371 Tibbi tədqiqat: kardioqramma, 

UZİ, flüoqrafiya, rentgen 

şəkilləri, analizlər və s. 

06.2.3.2.00 Tibb bacısı və  mama 

xidmətləri 

372 Tibb bacılarının (iynə vurma, 

sarğı və başqaları) və mamaların 

xidməti. 

06.2.3.3.00 Digər xidmətlər 373 Fizoterapevtlərin, loqopedlərin 

xidməti. Müalicə gimnastikası, 

müalicə müəssisələrində 

duzluqlara gedilməsi, balneoloji 

müayinə, massaj, iynə ilə 

müalicə, manual terapiya, 

psixoterapiya. Həkim - 

homeopatların, türkəçarəçilərin 

xidməti və sair. Xəstələrin bir 

yerdən başqa yerə aparılması  

xidməti, terapevt 

avadanlıqlarının icarəsi üzrə 

ödəniş  xidmətləri. 

06.3.0.0 Xəstəxana xidmətləri 

(X) 

  

Mövcud qrupa ümumi profilli xəstəxana və ixtisaslaşmış tibbi mərkəzlərin, doğum 

evlərinin, sanatoriyaların, bərpa mərkəzi xidməti, xəstəxana quruluğu və hospitala 

yerləşdirilmiş xəstələrin terapiya bərpasını təmin edən və əsas vəzifəsi, pasiyentin uzun 

müddətli deyil, müalicəsi hesab edilən xidmətlərini əhatə edir. Xəstə o vaxt 

hospitallaşmış hesab edilir ki, o bütün müalicə dövründə tibbi müəssisələrdə 

yerləşdirilsin. Xospis xidməti daxil etməklə. İstisna edilir: qocalar, əlillər evi, əqli 

cəhətdən tam olmayan adamların müəssisələri (12.4.0.0.10) 

 

06.3.0.0.10 Xəstəxana, tibbi 

mərkəz, doğum 

evlərinin xidməti 

374 Xəstəxanaların xəstələrə 

göstərdiyi xidmətlər: yemək və 

yerləşdirmə, sanitariya xidməti, 

təcili yardım xidməti, dərman 
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preparatlarının və tibb 

avadanlıqlarının təmin edilməsi, 

ümumi profilli həkimlərin və 

mütəxəssislərin xidməti, tibbi 

analizlər, tibb bacılarının, 

mamaların və digər köməkçi 

heyətin xidməti.  

06.3.0.0.20 Reabilitasiya 

müəssisələrinin  

sanatoriya - sağlamlıq 

xidməti  

375 Müalicə xidməti göstərən 

sanatoriyalara, uşaq müalicə 

mərkəzlərinə, sağlamlıq 

mərkəzlərinə göndərişlər. 

    

07 NƏQLİYYAT   

07.1 Nəqliyyat vasitələrinin 

alınması 

  

07.1.1.0.00 Avtomobillər(U) 376 Minik avtomobilləri, 

mikroavtobuslar, furqonlar, 

“Universal” kuzov ilə yarım və 

tam örtülü maşınlar, digər 

avtomobillər.   

07.1.2.0.00 Motosikletlər (U) 377 Motoroller, mopedlər, 

aeroxizəklər, arabalı 

motosikletlər və s. 

07.1.3.0.00 Velosipedlər (U) 378 İstisna edilir: 2 və 3 təkərli uşaq 

velosipedləri (09.3.1.0.10) 

07.1.4.0 At - araba nəqliyyat 

vasitələri (U) 

  

07.1.4.0.10 At və digər qoşqu 

heyvanları 

379 Nəqliyyat vasitələri kimi istifadə 

edilmək üçün alınan atlar və 

digər ağır heyvanlar. 

İstisna edilir:  istirahət və idman 

üçün alınmış atlar və ponilər 

(09.2.1.0.30) 

07.1.4.0.20 Qoşqu heyvanları 

üçün nəqliyyat 

ləvazimatları 

380 Nəqliyyat vasitələri kimi istifadə 

edilmək üçün alınan ekipajlar, 

arabalar, xizək, qoşqu (xamutlar, 



 164 

Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

qoşqu ləvazimatı, yüyən, cilov 

və başqaları). İstisna edilir: 

istirahət və idman  

üçün alınan ekipajlar və qoşqular 

(09.21.040).   

07.2 Şəxsi nəqliyyat 

vasitələrinin 

istismarı 

  

07.2.1.0 Ehtiyyat hissələri və 

avadanlıqları (O) 

  

 

 

07.2.1.0.10 Təmir və texniki 

xidmətlər üçün 

ehtiyyat hissələri və 

avadanlıqlar 

381 Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və 

texniki xidməti üçün şinlər (təzə 

və yeniləşdirilmiş), kamera, şam, 

akkumulyator, amartizator, 

süzgəc, nasos və digər ehtiyat 

hissələri və ləvazimatları. 

Nəqliyyat vasitələrinin işçi 

vəziyyətində saxlanılması və 

xüsusi təmizləmək üçün 

vasitələr: avtomobil boyaları, 

kuzov işləri üçün hermetiklər, 

xromlanmış detallar üçün 

təmizləyicilər, kuzov üçün 

polirollar və s. Təhlükəsizlik 

kəmərləri, avtomobillər üçün 

üzlüklər, yük yeri, oğurluğa 

qarşı qurğular. Örtük üçün 

tentlər. İstisna edilir: distillə 

edilmiş su (05.6.1.1.40), 

ixtisaslaşdırılmamış yuyucu 

vasitələr (05.6.1.1.20), 

avtomobil radioqəbulediciləri 

(09.1.1.2.10), maqnitafonlar 

(09.1.1.2.30), radiotelefonlar  

(08.2.1.0.10), avtomobillər üçün 
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məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

uşaq oturacaqları (1.2.3.2.2.10), 

motosikletçilər və velosipedçilər 

üçün müdafiə dəbilqələri 

(03.1.3.0.40).  

07.2.1.0.20 Stasionar qaraj 382  “Balıqqulağı”, “Qələmdan” və 

sair tipləri.  

07.2.2.0 Yanacaq - sürtkü 

materialları (Q) 

 

  

07.2.2.0.10 Benzin 383 Bütün markalardan benzin. 

07.2.2.0.20 Digər növ yanacaqlar 384 Dizel yanacağı, sıxılmış qaz, iki 

taktlı mühərriklər üçün məhlul 

və s. 

07.2.2.0.30 Sürtkü materialları  385 Mühərrik üçün yağ, tormoz 

mayesi, transmissiya mayesi,  

sürtkü - sərinləşdirici emulsiya, 

müxtəlif əlavələr və başqa 

çöküntülər. İstisna edilir: yağı 

dəyişmək üçün ödənişlər. 

(07.2.3.0.00). 

07.2.3.0.00 Xidmət və təmir (X) 386 Avtomobillərin və digər 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri və 

texniki xidmət, təkərlərin 

balanslaşdırılması, əlavə 

avadanlıqların qurulması, 

təmizləmə və yuyulma işləri, 

yağın dəyişdilməsi, qəza qulluq 

xidməti, radial şinlərin bir 

cütünün dəyişdirilməsi, ötürücü 

qurğularda prokladkaların 

dəyişilməsi, dörd təkərin tormoz 

kolodkalarının, avtomobilin 

qabaq  şüşəsinin  dəyişilməsi,  

işlərin dəyərini  

və zəruri materialların dəyərini 

təşkil edən xidmətin ümumi 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

dəyəri daxil olmaqla. İstisna 

edilir: texniki baxış üçün ödəniş. 

(07.2.4.0.00) 

07.2.4.0.00 Nəqlliyyat vəsaitləri 

ilə bağlı digər 

xidmətlər (X) 

387 Qaraj və avtomobil 

dayanacaqlarının, sürücüsüz 

avtomobillərin icarəsi, pullu 

yolların, körpülərin, tunellərin və 

başqalarının yol xərcləri üçün 

toplanılan vəsait daxil olmaqla, 

əsas yaşayış yeri ilə əlaqəsi 

olmayan qarajlar üçün ödənişlər.  

İstisna edilir: sürücü ilə birlikdə 

avtomobillərin icarəsi. 

(07.3.2.2.00), (07.3.2.3.20) 

07.3 Nəqliyyat xidmətləri  Ödənişli nəqliyyat xidmətləri. 

Nəqliyyatın növləri üzrə,  əgər 

biletlərə iki və daha çox 

nəqliyyat növü daxil edilmişsə 

və onların hər biri üçün ayrı - 

ayrılıqda xərcləri müəyyən 

etmək mümkün deyilsə, onda 

ümumi xərc kabinələşmiş 

nəqliyyat xərcləri kimi 

təsnifləşir(07.3.5.0.00). 

Nəqliyyatın növünə görə yükün 

daşınması və saxlanması, şəxsi 

avtonəqliyyatın daşınması, 

biletlərin qabaqcadan müəyyən 

məqsəd üçün ayrılması, məktəb 

nəqliyyat xidmətləri xərcləri 

nəzərə alınır. istisna edilir: yol 

haqqına daxil edilməyən yol 

yeməklərinin dəyəri (11.1),  

təcili yardım nəqliyyatı ilə 

xəstələrin çatdırılması 

(06.2.3.3.00) və ya (06.3.0.0.10). 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

 

07.3.1 Dəmiryol, 

sərnişindaşıma 

nəqliyyatı (X) 

  

07.3.1.1 Şəhər, şəhərətrafı  

dəmiryol, 

sərnişindaşıma 

nəqliyyatı 

 İstisna edilir:  funikulyor 

nəqliyyatı  (07.3.6.0.30)  

07.3.1.1.10 Şəhərətrafı elektrik 

qatarı 

388 Heyvanların daşınması haqqı 

daxil olmaqla  

07.3.1.1.20 Tramvay 389  

07.3.1.1.30 Metro 390  

07.3.1.2.00 Uzaq yola gedən  

dəmiryol, 

sərnişindaşıma 

nəqliyyatı 

391 Plastkart vaqonda, kupeli 

vaqonda, xüsusi vaqonda və 

şəxsi nəqliyyatın, yükün 

daşınması, vaqonlarda yataq 

ləvazimatından istifadə edilməsi 

haqqı daxil olmaqla. 

07.3.2 Sərnişindaşıma 

avtoyol nəqliyyatı (X) 

  

07.3.2.1 Şəhər və şəhərətrafı 

avtobus 

sərnişindaşıma 

nəqliyyatı 

 Şəhər və şəhər ətrafı marşrutlar. 

 

07.3.2.1.10 Avtobus  392  

07.3.2.1.20 Mikroavtobus 

(marşrut taksi) 

393  

07.3.2.2.00 Şəhər və şəhərətrafı 

taksomotor 

nəqliyyatı(taksi) 

394 Şəhər və şəhər ətrafı marşrutlar. 

Sürücü ilə birlikdə icarəyə 

götürülmüş maşın daxil olmaqla  

07.3.2.3 Beynəlxalq avtobus 

sərnişindaşıma 

nəqliyyatı 

 şəhərlərarası marşrutlar. 

07.3.2.3.10 Avtobus  395  

07.3.2.3.20 Taksomotor nəqliyyatı 

(taksi) 

396 Sürücü ilə birlikdə icarəyə 

götürülmüş maşın daxil olmaqla. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

07.3.3.0.00 Hava sərnişindaşıma 

nəqliyyatı (X) 

397 Təyyarə və vertolyotda ayrı - 

ayrı şəxslərin, sərnişin 

qruplarının və yüklərin 

daşınması. 

07.3.4.0.00 Dəniz və çay 

sərnişindaşıma 

nəqliyyatı (X) 

398 Gəmidə, qayıqda, bərədə, hava 

şarları olan gəmilərdə ayrı - ayrı 

şəxslərin, sərnişin qruplarının və 

baqajların daşınması, şəxsi 

nəqliyyatın daşınması və onun 

yerləşdirilməsi xidməti daxil 

olmaqla. 

07.3.5.0.00 Kombinələşmiş 

sərnişindaşıma 

nəqliyyatı(X) 

399 İki  və daha çox nəqliyyat növü 

arasında xərcləri bölmək 

mümkün olmadıqda ayrı - ayrı  

şəxslərin gedişi və baqajın 

daşınması xərcləri, şəxsi 

nəqliyyat vasitələrinin daşınması 

daxil olmaqla.  

 

07.3.6.0 Digər nəqliyyat 

xidmətləri (X) 

400  

07.3.6.0.10 Trolleybus  401  

07.3.6.0.20 Digər funikulyor, 

kabel və yeraltı 

nəqliyyat  

402 İstisna edilir: asma yollar və 

xizək kurortlarında və istirahət 

mərkəzlərində xizək qaldırıcıları  

(09.4.1.0.10). 

07.3.6.0.30 Digər nəqliyyat 

xidmətləri 

403 Mebel və digər əmlakın 

daşınması xidmətləri, odun, 

kömür və digər yanacağın 

daşınması xidmətləri daxil 

olmaqla. Yükdaşıma, saxlanma 

kameralarının xidməti, 

baqajların göndərilməsi üçün 

xərc, turist agentlərinin 

komissiya yığımı. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

08 Rabitə   

 

08.1.0.0.00 Poçt xidmətləri (X) 404 Poçt kartı, marka alınması 

xərcləri,  

İstisna edilir kolleksiya üçün 

ödənən markalar,  (09.3.1.0.30),  

Zərf,  bağlama, banderol, 

məktub göndərilməsi haqqı. 

Rabitə, poçt şöbələrində abunə 

yeşiklərinin haqqı. İstisna edilir 

poçt, pul köçürmələri 

(12.6.2.0.00). 

08.2.0.0 Telefon faksimil  

cihazlar (X) 

  

08.2.0.0.10 Telefon və telefaks 

əlaqələri cihazları 

405 Telefonlar, radiotelefonlar, faks 

aparatları, telefon 

avtocavablayıcı və s. 

08.2.0.0.20 Telefon və telefaks 

əlaqələri cihazlarının 

təmiri 

406 Aparaturaların təmiri. İstisna 

edilir:  telefon şəbəkələrinin 

təmirinin ödənişləri 

(08.3.1.2.20). 

08.3.0.0 Telefon, teleqraf və 

faksimil əlaqə 

xidməti (X) 

  

08.3.0.0.10 Telefon nömrələrinin 

qeydiyyatı 

407 Şəxsi istifadədə olan telefon 

avadanlığının quraşdırılması 

xərcləri.  

08.3.0.0.20 Telefon və faksimil 

əlaqə xidməti  

408 Telefon, faks, peycer, abunə 

xərcləri, telefon avtomat 

xərcləri, şəhərlərarası və 

beynəlxalq telefon danışıqları, 

mobil telefon danışıqlarının 

ödənişləri, teleks və faksimil 

rabitə xidmətləri. Telefon 

xəttinin təmiri, telefonların, 

faksimil aparatlarının və 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

başqalarının icarəsi. 

08.3.0.0.30 Teleqrafla əlaqə 

xidməti  

409  

08.3.0.0.40 İnternetə qoşulma 

xidməti 

410  

    

09 İstirahət və mədəni 

tədbirlərin təşkili 

  

09.1 Qəbul, yazmaq, səsin 

və ifadənin təkrar 

işlənməsi, 

avadanlıqları 

 

  

09.1.1 Səsin və təsvirin 

qəbulu, yazılması və 

əks etdirilməsi üçün 

qurğu (U) 

  

09.1.1.1 Televizorlar və 

videomaqnitofonlar  

  

09.1.1.1.10 Rəngli televizorlar 411  

09.1.1.1.20 Ağ - qara görünüşlü 

televizorlar 

412  

09.1.1.1.30 Videomaqnitofonlar, 

videopleyerlər 

413  

09.1.1.1.40 Digər tele - 

avadanlıqlar 

414 Videoikilikli bütün növlərdən 

televiziya antennaları.  

09.1.1.1.50 Ehtiyat hissələri 415 Texnikanın müstəqil təmiri, 

yaxud sonrakı pullu təmiri üçün 

alınmış ehtiyat hissələri. 

 

09.1.1.2 

 

Radioqəbuledicilər, 

CD - pleyerlər və sair 

elektrik - akustik 

aparatlar 

  

09.1.1.2.10 Radioqəbuledicilər 416 Həvəskar radioqəbulediciləri və 

ötürücüləri daxil olmaqla 



 171 

Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

avtomobil radioları, 

radiosaatları. Reproduktorlar. 

09.1.1.2.20 Vallar 417 Qrammofonlar, kompakt disk 

valları daxil olmaqla.  

09.1.1.2.30 Maqnitofonlar, 

pleyerlər 

418 Lentvari və kassetvari CD-

pleyerlər. 

09.1.1.2.40 Stereosistemlər 419 Musiqi mərkəzləri daxil 

olmaqla. 

09.1.1.2.50 Stereosistem 

komponentləri və 

digər radio cihazlar 

420 Kolonka, dayaq, tyuner, 

səsgücləndirici və s. 

Radioantennalar və ona aid 

ləvazimatlar, mikrofonlar, 

qulaqcıqlar və digər köməkçi 

avadanlıqlar. Əvvəlki 

maddələrdə  nəzərdə tutulmayan 

digər radio texnikalar.  

09.1.1.2.60 Ehtiyat hissələri 421 Texnikanın müstəqil təmiri və 

sonrakı pullu təmiri üçün alınmış 

ehtiyat hissələri. 

09.1.2.0 Fotoqrafiya, 

kinomatoqrafiya 

avadınlıqları və optik 

cihazlar. (U) 

   

09.1.2.0.10 Fotoapparlar 422  

09.1.2.0.20 Kinokameralar və  

videokameralar 

423 O cümlədən səsləri yazmağa 

imkan verən kinokameralar. 

09.1.2.0.30 Digər  fotoqrafiya və  

kinematoqrafiya 

avadanlıqları. 

424 Filmlərin və slaydların köməkçi 

avadanlıqların (ekranların, baxış 

qurğuların, linzaların, 

işıqlandırıcı əlavələr, süzgəc, 

eksionemetr) proyektorları, 

böyüdücülər, aydınlaşdırıcı 

avadanlıqlar. 

09.1.2.0.40 Optik və müşahidə 

cihazları 

425 Durbin, mikroskop, teleskop, 

kompas. 

09.1.2.0.50 Ehtiyat hissələri. 426 Texnikanın müstəqil təmiri və 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

sonrakı pullu təmiri üçün alınan 

ehtiyat hissələri. 

09.1.3.0 Məlumatın işlənməsi 

üçün avadanlıqlar (U) 

 

  

09.1.3.0.10 Fərdi kompüterlər 427  

09.1.3.0.20 Periferiya 

komplektləşdirilmiş 

avadanlıqlar 

428 Monitorlar,     prosessorlar,     

modemlər, skaynerlər, printerlər, 

mikroprosessorlar və 

kompüterlərin müxtəlif 

ləvazimatları (kabellər, keçid 

naqilləri, klaviatura və s.).  

İstisna edilir: video oyun üçün 

proqram, televizorlara oyun 

əlavələri (09.3.1.0.20) 

09.1.3.0.30 Məlumatların 

işlənməsi üçün digər 

avadanlıqlar 

429 Kalkulyatorlar, cib 

kalkulyatorları daxil olmaqla, 

yazı maşınları və mətn 

prosessorları 

09.1.3.0.40 Ehtiyat hissələri 430 Texnikanın müstəqil  təmiri və 

sonradan pullu təmir üçün alınan 

ehtiyyat hissələri.  

09.1.4 Səs və təsvir yazılışı 

üçün daşıyıcılar (O) 

  

09.1.4.1 Səs və təsvir yazılışı 

 

  

09.1.4.1.10 Audiokassetlər 431  

09.1.4.1.20 Videokassetlər 432  

09.1.4.1.30 Digər səs və təsvir  

yazılışı üçün 

avadanlıqlar 

433 Qramplastinkalar, kompakt - 

disklər, plyonkalar, CD – ROM-

lar, DVD - disklər, fərdi 

kompüterlər üçün disketlər.  

İstisna edilir: video oyun 

yazılmış kassetlər (09.3.1.0.20), 

kompüter proqram təminatı 

(09.1.3.0.20) 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

09.1.4.2 Səs yazma və səssiz 

təsvir (təmiz) üçün 

daşıyıcılar 

  

09.1.4.2.10 Audiokassetlər 434  

09.1.4.2.20 Videokassetlər 435  

09.1.4.2.30 Digər səs və təsvir  

yazılışı üçün 

avadanlıqlar 

436 Lentlər, CD - ROM - lar, DVD - 

disklər, fərdi kompüterlər üçün 

disketlər, çıxarılmamış 

fotolentlər, o çümlədən, 

göstərilməməklə dəyəri işləmə 

dəyərinə daxil edilən fotolentlər, 

kassetlər, şəkil çəkmək və 

kinomatoqrafiya məqsədi üçün 

kassetlər, disklər və şəkil 

ləvazimatı (fotokağız, 

işıqlandırıcı)  

09.1.5.0.00 Audiovizual, 

fotoqrafiya  və 

informasiya işlənməsi 

avadanlıqlarının 

təmiri (X) 

437 Təmir zamanı ustalar tərəfindən 

əvvəlcədən alınmayan və 

işlədilən materialların və ehtiyat 

hissələrinin dəyəri daxil 

edilməklə.  

09.2 İstirahət və 

mədəniyyət 

tədbirlərinin təşkili 

üçün uzun müddətli 

digər əmtəələr 

  

09.2.1.0 Evdən kənar istirahət 

üçün uzun müddətli 

itstifadə edilən 

əmtəələr. (U) 

 

  

09.2.1.0.10 İdman və asudə 

vaxtlar üçün əmtəələr 

438 Təyyarələr, planerlər, 

deltoplanlar və digər uçuş 

aparatları. Qayıqlar, katerlər, 

asma motorlar, yelkənli və digər 

gəmi növləri. Vindserfinqlər, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

kanoglar, kayakilər.  

İstisna edilir: sualtı üzmək üçün 

avadanlıqlar,  oyun və idman 

üçün digər iri həcmli inventarlar 

və təchizatlar. (09.3.2.0.20). 

09.2.1.0.20 Turist 

mikroavtobusları, 

furqonlar və treylerlər 

439 Yük daşınması üçün minik 

avtomobillərinin qoşqusu, qoşqu 

avadanlıqları, turist 

mikroavtobusları, furqonlar və 

sair avadanlıqlar 

09.2.1.0.30 Atlar və ponilər 440 Atlar və ponilər. İstisna edilir: 

şəxsi nəqliyyat üçün istifadə 

edilən atlar və ponilər 

(07.1.4.0.00) 

09.2.1.0.40 Canlı dartıcı nəqliyyat 

vasitələri 

441 At və poni ilə qoşqu (qoşqu, 

yüyən, cilov), hərəkətə gətirilən 

faytonlar, arabalar, sanilər və 

sair nəqliyyat vasitələri. İstisna 

edilir. Şəxsi nəqliyyat vasitəsi 

kimi istifadə edilən heyvan 

dartıcıları ilə nəqliyyat vasitələri 

(07.1.4.0.00), ata xidmət üçün 

əşyalar, və baytarlıq xidməti 

(09.3.5.0.10) 

09.2.1.0.50 Ehtiyyat hissələri 442 Təyyarələrin, qayıqların, 

mikroavtobusların və digər 

texnikanın pullu təmiri üçün 

alınan ehtiyyat hissələri.  

09.2.2.0 Uzunmüddətli istifadə 

üçün istirahət əşyaları 

və musiqi alətləri (U) 

  

09.2.2.0.10 Musiqi alətləri 443 İstənilən həcmdə musiqi alətləri, 

barmaqla çalınan nəfəsli alətlər, 

yayla çalınan, düyməli, zərb, 

elektronlu musiqi alətləri.  

İstisna edilir: musiqi 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

oyuncaqları, tütəklər və s. 

(09.3.1.0.20). 

09.2.2.0.20 Uzunmüddətli, 

irihəcmli, digər 

istirahət üçün 

avadanlıqlar 

444 Bilyard stolları, pinq-ponq üçün 

stollar, trenajorlar, oyun 

avtomatları və s. 

 

09.2.2.0.30 İstirahət və əyləncə  

üçün uzunmüddətli 

istifadə edilən əsas iri 

həcmli əşyaların və 

musiqi alətlərinin 

ləvazimatı 

445 Musiqi alətlərinə simli alətlər, 

yayla çalınan alətlər, funikulyor 

və örtüklər, istirahət üçün uzun 

müddətli istifadə edilən müstəqil 

təmir və sonrakı pullu təmir 

üçün alınan ehtiyat hissələr. 

 

09.2.3.0.00 İstirahət və mədəni 

tədbirlər üçün  

uzun müddətli istifadə 

edilən əsas əşyaların 

təmiri və onlara 

texniki xidmət (X) 

446 Mədəni təyinatlı və boş vaxtlar 

üçün üzun müddətli istifadə 

edilən iri həcmli əşyaların təmiri 

və texniki xidməti, əlavə 

avadanlıqların quraşdırılması və 

əvvəlcədən alınmayan ehtiyat 

hissələrinin dəyəri daxil 

olmaqla. 

 

09.3 İstirahət, bağ və ev 

eyvanları üçün 

avadanlıqlar və digər 

əmtəələr  

  

09.3.1.0 Oyuncaqlar və xobbi 

(O) 

  

09.3.1.0.10 Uşaq  velosipedləri, 

xizəklər, qar 

sürüşkənləri. 

447  

09.3.1.0.20 Oyun və oyuncaqlar 448 Bütün növ oyuncaqlar: Kuklalar, 

yumşaq oyuncaqlar, oyuncaq 

maşınlar, qatarlar və s., stolüstü 

oyunlar: kartlar, şahmat, domino 

və s. Televizorlara qoşulan 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

oyunlar, SD - ROM, videooyun 

üçün proqram təminatı. Musiqi 

oyuncaqları (qarmonlar, tütəklər, 

musiqi mücrüləri və s.). 

Maskalar, maskarad 

kostyumları, atəşfəşanlıq, yolka 

bəzəkləri və s.  

 İstisna edilir: yeni il yolkası 

(09.3.3.0.00). 

 

09.3.1.0.30 Kolleksiya üçün 

əşyalar. 

449 Poçt markaları, ləğv edilmiş poçt 

kartları, yarlıq, yapışdırıcılar, 

mineral nümunələr, nişanlar və 

digər kolleksiya əşyaları.  

İstisna edilir: incəsənət əşyaları 

və antikvarlar (05.1.1.4.30). 

09.3.2.0 Açıq havada idman, 

turizm və istirahətlə 

məşğul olmaq üçün 

əşyalar (O) 

  

09.3.2.0.10 İdmanla məşğul olmaq 

üçün əşyalar. 

450 Bədən tərbiyəsi, gimnastika və 

idmanla məşğul olmaq üçün 

avadanlıq: ayaqxizəyi, konki, 

təkərli konki, toplar, raketkalar, 

bitolar, xokkey ağacları, şüvül, 

qantellər, diskilər, ştanqlar, kiçik 

trinajorlar və s.  

Açıq havada oyun üçün əşyalar 

(keqli, kros uçun çini və b.)  

İxtisaslaşdırılmış idman 

ayaqqabıları, (Budsi, dişli 

ayaqqabı, xizək çəkmələri, konki 

və təkərli konkilər üçün 

çəkmələr və b).  

İdman üçün müdafiə paltar 

əşyaları, dəbilqə,  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

idman eynəkləri, toqqalar, 

qoruyucu jiletlər, boks əlcəkləri, 

maskalar, dizliklər və b.  

 

09.3.2.0.20 Açıq havada istirahət 

üçün və turizm 

məşğuliyyəti üçün 

əşyalar 

451  Ovçuluq, idman silahları və 

onlar üçün sursat, balıqçılıq 

ləvazimatı və qarmaqlar, turist 

çadırları, yatmaq üçün kisələr, 

turist arxa çantaları, doldurulmuş 

dairələr, döşəklər, doldurulmuş 

qayıqlar, hovuzlar, gəzinti 

plitələri, qrimlər, kompaslar və s. 

09.3.2.0.30 İdman və turizmlə 

məşğul olmaq üçün 

lazım olan əşyaların 

təmiri  

452 İdman əşyalarının təmiri və 

onlara xidmət (konkilərin 

itilənməsi, xizəklərin yağlanması 

və s.). İdman   üçün   

ixtisaslaşmış ayaqqabılar. 

Ehtiyyat hissələrinin və 

materialların dəyəri daxil 

olmaqla. 

09.3.3.0.00 Bağçılıq (Q) 453 Toxum, şitil, meyvə və dekorativ 

ağaclar, giləmeyvə və dekorativ 

kollar, yumrular və soğancıqlar 

və digər əkin materialları, otaq 

və bəzək dibçəkləri, təbii və süni 

güllər, yaşıllıq, təbii və süni yeni 

il yolkaları, bitkilərin qorunması 

üçün mineral gübrələr, gül 

dibçəkləri, dayaqlar, xüsusi 

süxur, torf və başqaları. İstisna 

edilir:  bağçılıq alətləri 

(05.5.2.2.20) 

09.3.4.0.00 Ev heyvanları (Q) 454 Ev heyvanları (pişiklər, itlər, 

quşlar, akvariumlar və s.), xüsusi 

yemlər, baytarlıq vasitələri, 

qulluq üçün əşyalar, daraqlar, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

fırçalar və s. Ev heyvanları üçün 

təmizləyici vasitələr, boyunluq, 

xalta qayışı, quş qəfəsi və s. 

İstisna edilir: atlar və ponilər 

(07.1.4.0.00) yaxud 

(09.2.1.0.30). 

09.3.5.0 Ev heyvanları üçün 

baytarlıq və digər 

xidmətlər (X) 

  

09.3.5.0.10 Baytarlıq xidmətləri 455  

09.3.5.0.20 Ev heyvanlarına 

qulluq və onların 

öyrədilməsi xidməti 

456 Pansionatlarda heyvanların 

saxlanması xidməti. Heyvanların 

saxlanması üçün bina icarəsi 

(volyer, it saxlama məntəqələri 

və s.). Heyvanların saxlanması 

ilə əlaqədar digər xidmətlər. 

İstisna edilir: baytarlıq 

xidmətləri (09.3.5.0.10) 

09.4 İstirahət və mədəni 

tədbirlərin təşkili 

üzrə  xidmətlər. 

  

09.4.1.0 İstirahət və idman 

tədbirlərinin təşkili 

üzrə xidmət (X) 

  

09.4.1.0.10 İdman və bədən 

tərbiyəsi sahəsində 

xidmət 

457 Aerobika, şeypinq, müxtəlif 

idman bölmələrində, üzgüçülük 

hovuzlarında, şahmat bölməsində 

qruplar üzrə məşğələlər. Bədən 

tərbiyəsinin müxtəlif sağlamlıq 

mərkəzlərində və fitnes 

klublarında məşğələlər. Tennis 

kortundan, gimnastika zalından, 

buzda sürüşmədən,  qolf  üçün  

meydançadan, xizək 

kurortlarından və sair yerlərdən 

istifadə edilməsi. İdman 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

ləvazimatının icarəsi (xüsusi 

ayaqqabı, xizək, turist ləvazimatı, 

qayıqlar, atlar, təyyarələr və s.). 

Dağ bələdçilərinin, məşqçilərin 

və s. xidməti.  

09.4.1.0.20 Əyləncə sahəsində 

xidmət 

458 Yarmarka, luna-parklar. 

Karusellər, yelləncək və uşaqlar 

üçün digər attraksionlar. Yaşlılar 

üçün keqelban, bilyard, və digər  

oyunlar. Stadionlara, cıdır 

meydanlarına, tamaşa tədbirlərinə 

biletlər. İstisna edilir: 

tatolizatorlar və digər qumar 

oyunları (09.4.3.0.00). 

09.4.1.0.30 Dərnəklər və hobbi 

kurslarında məşğələlər 

459 Müxtəlif həvəskar kurslarda 

öyrənmək üçün fərdi və qrup 

məşğələləri: biçmək, tikmək, 

toxumaq, rəqs, musiqi alətlərində 

çalmaq və s. İstisna edilir: təhsil 

kurslarında oxumaq (10.5.0.0.00) 

    

09.4.2 Mədəni tədbirlərin 

təşkili üzrə xidmət. 

(X) 

 

  

 

 

09.4.2.1.0 

 

 

Fotoqrafiya xidməti  

 

 

      460 

 

 

Bədii fotoqrafiya, toylarda 

fotoşəkillərin çəkdirilməsi, 

fotomaterialların emalı, fotoların 

çapı, fotoların çoxaldılması, 

fotoportretlərin hazırlanması. 

09.4.2.2 Mədəni tədbirlərin 

təşkili üzrə sair 

xidmətlər  

  

09.4.2.2.10 Kino, teatrlar, 461 Teatrlarda, idman yarışlarında, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

konsertlər kinoteatlarda, klublarda, konsert 

zallarında, konservatoriyalarda, 

sirk tamaşalarında - teatr 

proqramlarının alınması, 

durbindən istifadə üçün haqq, səs 

və işıq şouları 

09.4.2.2.20 Muzeylər, zoologiya 

bağları və sair 

462 Müzeylərdə, tarixi abidələr, bədii 

qalereyalarda sərgilər, 

kitabxanalar, milli parklar, 

zoologiya və botanika bağları, 

akvarium və b. 

09.4.2.2.30 Teleradio verilişləri, 

avadanlıqların icarəsi. 

463 Kollektiv teleantenna 

radionöqtələri, lisenziya 

toplamaq və televiziya üçün 

ödənişli kanalının qurulması və 

istifadəsi, televizorların, 

videomaqnitofonların, 

videokassetlərin və digər mədəni 

əmtəələrin icarəsi, kabel 

televiziyası xidmətləri (Bir 

televiziya nöqtəsi üçün standart 

paket ödənişini daxil etməklə 

aylıq abunə). 

 

09.4.2.2.40 Mədəni tədbirlərin 

təşkili üzrə digər 

xidmətlər. 

464 Artistlərin, musiqiçilərin, 

məzhəkəçilərin xidməti. Ev 

bayramlarında şaxta baba və 

başqaları. 

09.4.3.0.00 Qumar oyunları (X) 465 Lotereyalar,  totalizatorlar,  

bukmekerlər, kazino  və digər 

oyun müəssisələri, oyun 

avtomatları və b. 

 

09.5 Qəzetlər, kitablar, 

dəftərxana ləvazimatı. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

09.5.1.0.00 Kitablar.(O) 466 Kitablar, uşaq kitab albomları, 

dərsliklər, atlaslar, tərcümələr, 

ensiklopediyalar, kitablara abünə 

yazılan vaxt avanslar daxil 

olmaqla. 

09.5.2.0.00 Qəzetlər və dövri 

nəşrlər(Q) 

467 Qəzetlər, jurnallar və digər dövri 

nəşrlər. Qəzetlərə, jurnallara 

abunə yazılışı dövründə avans. 

Almaq dövründə jurnala baxış. 

09.5.3.0.00 Digər çap materialları 

(Q) 

468 Bədii təqvim, kataloqlar, reklam 

prospektləri, turist sorğu 

kitabçası, plakatlar, rəsm 

əsərlərinin reproduksiyası, 

markasız, sadə və bədii poçt 

kartoçkası, vizit kartoçkası, 

mozaika rəsm əsərləri, coğrafiya 

xəritələri, qlobus, notlar, ülkü və 

digər çap nəşrləri. 

İstisna edilir: marka ilə poçt. 

(08.1.1.0.00). 

 

09.5.4.0 Dəftərxana ləvazimatı 

və şəkil çəkmək üçün 

ləvazimat (Q) 

  

09.5.4.0.10 Ağ kağız malları. 469 Bütün növlərdən olan yazı 

kağızları, dəftərlər, yazı 

nümunələri, xüsusi kağızlar, 

albomlar və şəkil, rəsmxət üçün 

bloklar, zərflər, plakatlar, qeyd 

dəftərçələri,  telefon,  əlifba,  

dəftərxana kitabları, karton 

qovluqlar, kağız tikən qovluqlar, 

gündəliklər, stolüstü aşırma 

təqvim, müxtəlif sənədlərin 

blankları və b. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

09.5.4.0.20 Dəftərxana 

ləvazimatları 

470 Karandaşlar, diyircəkli və 

müxtəlif qələmlər, flamaster, 

sterjenli mürəkkəb, təbaşir, qrifil 

taxtası, rəsmxət ləvazimatı 

(rəsmxət cihazları,  

katavalniya, xətkeş, künyalar, 

reysşina, tuş və b.), loqarifma 

xətkeşləri, pozanlar, yonan, 

karandaş çərtən, karandaş 

yonulması üçün makina, 

qələmdan və b. 

Sürət kağızı, trofaret kağız üçün 

polietilen qovluq, yazı makinaları 

üçün lent, korrektor rəngi, 

ştempel döşəkçəsi və b. 

Deşik açan alətlər, kağız üçün 

bıçaq və qayçı, sancaq, strepler, 

təqvim üçün dayaq, kağız, kitab, 

kantor yapışqanı və b. 

Rəsmxətt və rəssamlıq üçün 

məmulatlar: qalınkətan, palitra, 

rənglər, döşək, fırça və b.  

   

09.6.0.0 Kompleks istirahətin 

təşkili (X) 

 Bütün kompleks növlərdən 

istirahət və turlar, gediş, yemək, 

yerləşmək, bələdçi və göstərilən 

xidmətlərin bir hissəsi daxil 

olmaqla. Ziyarətin təşkili. 

09.6.0.0.10 Azərbaycan ərazisində 

istirahət mərkəzlərinə 

getmək 

471 İstirahət evlərinə, pansionatlarına 

uşaq sağlamlıq düşərgələrinə və 

başqalarına getmək 

09.6.0.0.20 Azərbaycanın ərazi 

sularında çay və dəniz 

gəzintisi. 

472  

 

09.6.0.0.30 Azərbayanın ərazisində 

nəqliyyat 

473 Nəqliyyat, turist marşrutu üzrə 

avtobusda, qatarda, təyyərədə, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

vasitələrindən istifadə 

etməklə səyahət 

şəxsi minik maşınında səyahət və 

turist istirahəti. 

09.6.0.0.40 Azərbaycan ərazisində 

hərəkət etməklə fəal 

üsullarla turist 

marşrutları üzrə 

səyahət 

474 Fəal hərəkət üsulu ilə müxtəlif 

dərəcəli mürəkkəb marşrutlar 

üzrə səyahət (piyada, velosiped, 

xizək. At, sularda yelkənli və 

avarlı üzən vasitələri istifadə 

etməklə səyahət) 

09.6.0.0.50 Azərbaycan ərazisində 

ekskursiya xidməti 

475 Tematik, icmal səyahət: şəhər və 

şəhərətrafı: piyada və nəqliyyat 

vasitələrini istifadə etməklə 

(teploxod, avtobus, aviasiya və 

b.) 

 

09.6.0.0.60 Xarici  səyahətlər 476 Kurortlarda işçi turizmdə, dəniz 

gəzintilərində istirahət daxil 

olmaqla. 

    

10 Təhsil   

Ancaq təhsil xidmətini əhatə edir. İstisna edilir: dərs vəsaitlərinin alınması, 

(09.5.1.0.00), dəftərxana ləvazimatı alınması (09.5.4.0), təhsil yerinə gediş (07.3), 

yataqxanada yaşamaq (11.2.0.2.10),  yeməkxanada yemək (11.1.2.0.00) xərcləri.  

 

10.1.0.0.00 Məktəbəqədər və 

ibtidai təhsil (X) 

477 İbtidaidən əvvəlki təhsil, 

məktəblərin və uşaq bağçalarının 

hazırlıq qruplarına və başqalarına 

ödənilən məbləğ. Oxumayanlar 

və yaşı ibtidai təhsilə uyğun 

gəlməyənlər üçün savadsızlığı 

ləğv etmək proqramı  

10.2.0.0.00 Orta təhsil (X)  478 Orta məktəblərdə, 

gimnaziyalarda, litseylərdə və 

digər orta təhsil müəssisələrində 

təhsil üçün ödəniş (məktəbdə 

gözətçi, süpürgəçi xidməti, 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

uzadılmış qruplara gəlməyə görə 

ödəniş (yeməksiz) və başqaları) 

yaşlılar və gənclər üçün 

məktəbdən kənar orta təhsil daxil 

olmaqla.  

10.3.0.0.00 Davamlı orta təhsil 

(X) 

479 Texnikumlarda və digər orta 

ixtisas təhsili müəssisələrində 

təhsil haqqı. 

 

10.4.0.0.00 Ali təhsil (X) 480 Universitetlərdə, akademiyalarda, 

institutlarda və digər təhsil 

müəsisələrində bütün xidmətlər 

10.5.0.0.00 Səviyyəcə müəyyən 

edilməyən təhsil (X) 

481 Əsasən peşəkar - texniki və 

mədəni inkişafla əlaqəsi olan 

əvvəlki ixtisas təhsili tələb 

etməyən, başlıca olaraq yaşlılar 

üçün nəzərdə tutulan təhsil 

proqramı (kompüter kursları, 

xarici dillər kursu, mühasibat 

uçotu və s.). İstisna edilir: 

Musiqi, rəqs məşğələləri 

(09.4.1.0.30), idman  

(09.4.1.0.10). 

11 Mehmanxanalar, 

kafelər və 

restoranlar 

  

11.1 İctimai iaşə    

11.1.1 Restoranlar və kafelər 

(X) 

  

11.1.1.1.00 Restoranlar  482 Restoranlar tərəfindən yeməklə 

təmin edilmə üzrə xidmətlər 

(xörəklərin hazırlanması və 

paylanması) çay içmək daxil 

olmaqla. 

 İstisna edilir: tütün 

məmulatlarının alınması 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

(02.2.0). 

11.1.1.2.00 Kafelər, bufetlər, 

barlar. 

483 Kafelər, bufetlər, barlar, 

çayxanalar tərəfindən 

yeməklərin çatdırılması xidməti 

(yeməklərin, içkilərin və yüngül 

qəlyanaltıların hazırlanması və  

verilməsi), mədəniyyət və idman 

təşkilatlarında (teatrda, kinoda, 

muzeydə, idman 

komplekslərində, kazinolarda və 

başqa yerlərdə) və nəqliyyatda 

(qatarda, avtobusda, gəmidə, 

təyyarədə və s.) olunan xidmət 

daxil olmaqla,  yeməyin gediş 

haqqına daxil edilməsi istisna 

olmaqla (məsələn, uçuş zamanı); 

əyləncə mərkəzlərində içkilərin 

verilməsi (teatr-kabare, gecə 

klublarında, rəqs barlarında və 

s.).  

İstisna edilir:  tütün 

məmulatlarının  alınması 

(02.2.0) 

11.1.1.3 İctimai iaşəyə aid sair 

xidmətlər  

  

11.1.1.3.10 İctimai iaşə 

müəssisələrində 

hazırlanan, onların 

binasında istehlak 

edilməyən, evə sifariş 

daxil olmaqla 

484 Köşklər və ona oxşar ticarət 

nöqtələrində, ticarət avtomatları 

daxil olmaqla tez istehlak üçün 

ərzaq məhsullarının və içkilərin 

satışı, hazır xörəklərin satışı. 

11.1.1.3.20 Evdən kənarda digər 

yeməklər 

485 Məktəblərdə, uşaq bağçalarında 

və digər müəssisələrdə buraxılış 

və bayram günlərində, 

müəssisələrdə, təşkilatlarda və 

idarələrdə bayram süfrələrinin 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

açılmasında iştirak payı. 

 

11.1.2.0.00 Yeməkxanalar (X) 486 İşdə, məktəbdə, digər təhsil 

müəssisələrində yeməkxana 

təminatı üzrə xidmət.  

İstisna edilir:  
Xəstəxanalarda yemək xərcləri 

(06.3.0.0) 

 

11.2 Mehmanxana 

xidməti  

  

11.2.0 Mehmanxana 

xidməti (X) 

  

11.2.0.1.00 Otellər, pansionatlar 

və ona oxşar 

müəssisələr 

487 Otel, mehmanxana, pansionatlar 

və motel tərəfindən mənzil 

xidməti. 

11.2.0.2 Digər mehmanxana 

xidmətləri 

  

11.2.0.2.10 Yataqxanada yaşayış 488 Gənc işçilər və yaxud kənardan 

gələnlər üçün yataqxanada, 

məktəb internatında yaşamaq 

üçün haqq. 

11.2.0.2.20 Digər mehmanxana 

xidmətləri 

489 İstirahət mərkəzlərində, turist 

bazalarında, çadır 

şəhərciklərində, kempinqlərdə, 

yaylaq evlərində mehmanxana 

xidmətləri (yerləşdirilmə haqqı).  

 

    

12 DİGƏR 

ƏMTƏƏLƏR VƏ 

XİDMƏTLƏR 

  

12.1 Şəxsi xidmətlər 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

12.1.1 Kişilər üçün 

bərbərxana və 

kosmetika xidmətləri  

(X)  

  

12.1.1.1 Kişilər üçün 

bərbərxana və 

kosmetik xidmət 

  

12.1.1.1.10 Bərbərxana  və 

kosmetik salonların 

xidməti 

490 Saç qırxmaq, kimyəvi burma, 

kipriklərin rənglənməsi, üzün 

təmizlənməsi, manikür, pedikür 

və s. 

12.1.1.1.20 Hamam, duş, sauna 

xidmətləri. 

491 Qeyri - tibbi massaj, salyariya 

daxil olmaqla. 

12.1.1.2 Qadınlar üçün 

bərbərxana və 

kosmetika xidmətləri 

  

12.1.1.2.10 Bərbərxanaların və 

kosmetika salonlarının 

xidməti 

492 Saç qırxmaq, kimyəvi burma, 

kipriklərin rənglənməsi, üzün 

təmizlənməsi, manikür, pedikür 

və s. 

12.1.1.2.20 Hamam, duş, sauna 

xidmətləri 

493 Qeyri - tibbi masaj, salyariya 

daxil olmaqla. 

12.1.2.0.00 Şəxsi gigiyena və 

elektrik cihazları (O) 

494 Elektrik üzqırxanlar, fenlər, 

saçın qırxılması üçün maşınlar, 

tük üçün maqqaş, 

ulturabənövşəyi lampalar, 

elektrik diş fırçaları, ağızı 

təmizləmək üçün digər gigiyena 

ləvazimatları və s. 

 

 

12.1.3.0 Şəxsi gigiyena üçün 

digər məmulatlar (Q) 

 

  

12.1.3.0.10 Şəxsi gigiyena üçün 

elektrikli olmayan 

495 Qeyri - elektrik üzqırxanlar, 

üzqırxan dəzgahları, saç üçün 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

cihazlar qeyri-elektrik avadanlıqlar. 

Dırnaq üçün yiyə, kiçik və 

iridişli daraqlar, sancaqlar, masaj 

fırçaları, yaşlılar və uşaqlar üçün 

tərəzi və s. 

12.1.3.0.20 Tualet sabunu 496 Parça tualet kağızı, oyuncaq 

sabun, tibbi sabun və s. 

12.1.3.0.30 Ətir və tualet suyu 497 Odekolon daxil olmaqla 

12.1.3.0.40 Digər ətriyyat-

kosmetik mallar. 

498 Diş yumaq üçün toz, pasta, 

glikser, nəfəs sərinləşdirici 

vasitələr, maye tualet sabunu, 

vanna üçün köpük, təmizləyici 

yağ və süd, üz qırxmaq üçün 

krem və köpük. Saç üçün 

şampunlar, tualet yumaq üçün 

dezodorantlar, ətriyyat dəstləri. 

Saç üçün vasitələr: bərpaedicilər, 

balzamlar, krem - boyalar, 

kimyəvi burulma üçün vasitə, 

saç üçün qatran, dodaq 

pamadası, qaş və kiprik üçün tuş 

və karandaşlar, ten, dırnaq üçün  

lak, kosmetik dəstlər və s.  

12.1.3.0.50 Kağızdan sanitar - 

gigiyena məmulatları  

499 tualet kağızı, tamponlar, süngər, 

məhrəba, süfrələr,  gigiyena 

paketi, kağız uşaq əskisi. 

 

12.2.0.0.00 Fahişəlik (X) 500 fahişələr tərəfindən göstərilən 

xidmət 

12.3 digər kateqoriyalara 

aid edilməyən şəxsi 

istifadə əşyaları 

  

12.3.1.0 Zinət əşyaları, 

stolüstü, divar və qol 

saatları(U) 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

12.3.1.0.10 Zərgərlik məmulatları 501 Qiymətli və yarım qiymətli 

daşlarla, mirvarilərlə, (sancaq, 

sırğa, klon, medalyon, üzük, 

qolbaq, boyunbağı) qızıl və 

gümüş zərgərlik məmulatları. 

Mərcan muncuqlar, mirvari, 

qiymətli və yarımqiymətli 

daşlar, İstisna edilir: Əsasən 

kapital qoyuluşu kimi alınan 

zərgərlik məmulatları. 

12.3.1.0.20 Bijuteriya 502 Bəzək əşyaları, qalstuk üçün 

sancaq 

12.3.1.0.30 Qol saatları 503  

12.3.1.0.40 Digər saatlar 504 Cib, stolüstü, divar, zəngli 

saatlar daxil olmaqla. 

Saniyəölçən, saat batoreyaları. 

Vaxtölçənlər . İstisna edilir. 

radio saatları (09.1.1.2.10) 

12.3.1.0.50 Saatların və zərgərlik 

məmulatlarının təmiri 

505  

12.3.2 Sair şəxsi istifadə 

əşyaları (O) 
 

 

 

  

12.3.2.1.00 səyahət üçün əşyalar  

və digər dəri 

qalanteriya əşyaları 

506 Çamadanlar, yol çantaları, arxa 

çantası, məktəblilər üçün 

çantalar, portfellər, qadın 

çantaları, pul qabları və s. 

İstisna edilir: parçadan olan 

çantalar (05.2.0.0.90).  

 

12.3.2.2 Sair şəxsi istifadə 

çantaları 

 

  

12.3.2.2.10 Körpələr üçün əşyalar 507 Uşaq arabası, hərəkətli uşaq 

yataqları, avtomobillər üçün 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

əlavə uşaq oturacaqları, 

uşaqların daşınması üçün 

“kenquru” çantalar, uşaq 

oturacaq stulları, asma qayış, 

vannalar. 

12.3.2.2.20 Şəxsi istifadə əşyaları. 508 Siqaret çəkmək üçün ləvazimat: 

trubkalar, alışqan, siqaret qabları 

və s. Günəşdən qorunmaq üçün 

eynəklər, əl ağacı, çətir, 

yelləncək, qayışlar və saat üçün 

qolbaqlar, breloklar, açar üçün 

halqalar, sancaq, saç üçün 

rezinlər və s. 

12.3.2.2.30 Mərasim əşyaları 509 qəbir heykəlləri, çələng, urna, 

qəbirlər, hasar, gül qabları, 

fəvvarə ləvazimatı və s. Əgər 

mümkün olarsa onların dəyərini 

mərasim qaydalarının ümumi 

dəyərindən ayırmaq lazımdır. 

Əks halda bütün sərf edilmiş 

məbləğ mərasim xidməti kimi 

göstərilir (12.7.0.0.30)  

12.3.2.2.40 Digər əşyalar 510 Divar termometrləri, 

barometrlər, əyrilməmiş yun, 

təbii dəri, digər kateqoriyalara 

aid edilməyən ayrılmış və 

ayrılmamış xəzlər və digər 

əşyalar. 

12.3.2.2.50 Şəxsi istifadə 

əşyalarının təmiri. 

511  

12.4.0.0 Sosial müdafiə(X)   

12.4.0.0.10 Yeniyetmələrin, 

qocaların və əlillərin 

sosial  müdafiəsi üzrə 

sosial qulluğun və 

idarələrin xidməti. 

512 Qocalar evlərinə, uşaq evlərinə, 

əlil uşaqlar üçün, internat 

məktəblərində müalicəsi 

olmayan, müdafiəsi təmin edilən 

yeniyetmələr, müdafiəyə  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

ehtiyacı  olan qocalar, əlillər və 

b. 

Tək əlillərə və qocalara 

mənzillərin təmizlənməsi, 

məhsulların alınması və başqa 

sosial işçilərin xidməti. Gün 

ərzində yaxud bayram vaxtı 

qocalara və əlillərə  xidmət. 

12.4.0.0.20 Məktəbəqədər təhsil 

idarələrinin xidməti. 

513 Adi və gecə - gündüz tipli uşaq 

bağçası, körpələr evi üzrə 

xidmətlər. 

12.5 Sığorta  Sığorta xidməti çoxsaylı riskə 

qarşı sığortalamada növlər üzrə 

təsnifləşdirilmir.  

Bu növ sığortalar üçün, müxtəlif 

növ risklər üçün ödənişləri 

ayırmaq mümkün olmadıqda 

xidmətə görə sığorta əsas riskə 

uyğun olan kateqoriyaya aid 

edilir.  

 

12.5.1.0.00 Həyatın sığortası (X) 514 Həyatın sığortalanması 

xidmətləri, sığorta edilmiş 

ölümlə əlaqədar müavinət 

alınması, təhsil xərclərinin və 

sair xidmətlərin sığortası 

12.5.2.0.00 Mənzil sığortası.(X) 515 İstər əsas, istərsə də əlavə 

mənzillərin, otaqların 

(mənzillərin, otaqların, bağların) 

və onlarda olan əmlakın 

yanğından, oğurluqdan, seldən 

və digər ziyanlardan sığortası və 

b. 

12.5.3.0.00 Səhiyyə sığortası (X) 516 Səhiyyə sığortası, bədbəxt 

hadisələrdən sığorta. 
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

12.5.4.0.00 Nəqliyyat vasitələri 

sığortası. (X) 

517 Şəxsi avto nəqliyyatın sığortası. 

Turistlərin və yüklərin sığortası. 

12.5.5.0.00 Sığortanın sair 

növləri. (X) 

518 Üçüncü şəxslərlə və onların 

mülkiyyətinə dəyən zərərə görə 

vətəndaş məsuliyyəti  hallarının 

sığortası. (nəqliyyat vəsaitlərinin 

qəzası nəticəsində dəyən 

zərərdən başqa). 

12.6 Maliyyə xidməti   

12.6.1.0.00 Maliyyə vasitəçisi 

xidməti  (X) 

519 . 

12.6.2.0.00 Digər maliyyə 

xidmətləri (X) 

520 Bankların xidməti, broker 

kantorlarının xidməti üzrə ödəniş 

və haqq.  

Sərmayə məsləhəti, pul 

köçürmələrinin köçürmə haqqı, 

əmanət vəsaitinin 

sənədləşdirilməsi, vergi 

məsləhətləri, qonorarları. Şəxsi 

və dövlət pensiya fondlarının 

ödəniş strategiya yığımları. 

12.7.0.0 Sadalanan 

kateqoriyalara aid 

edilməyən digər 

xidmətlər (X) 

  

12.7.0.0.10 Hüquq xarakterli 

xidmətlər  

521 Hüquq məsləhətxanalarının 

xidməti, vəkil xidmətləri, vəsiqə 

sənədləri üzrə notariat 

kontorları, vəsiyyətnamə tərtibi 

və başqaları. 

12.7.0.0.20 Dini xidmətlər 522 Dini adət və ayinlərin həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar  

xidmətlər: ölünün yuyulması, 

kəfənlənməsi və dəfn edilməsi, 

ölü duası, ziyarətgaha  qurbanlar 

və s.    
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

12.7.0.0.30 Mərasim xidmətləri 523 Dəfn üzrə  mərasimin   təşkili  

xidmətləri.  

Basdırılma xidmətləri.  Qəbrə 

qulluq üzrə xidmətlər. 

Portretlərin işlənməsi. 

Vətəndaşın dəfn mərasimini 

həyata keçirmək üçün onun 

sənədləşdirilməsi və zamın 

icazəsi. Yaş günlərinin 

keçirilməsi və s.  

İstisna edilir: əgər onların 

dəyərini dəfn mərasiminin 

ümumi dəyərindən ayırmaq 

mümkün olarsa qəbir abidələri, 

urna, qəbir, çələng, hasar, 

külqabı, dəfn əşyaları 

(12.3.2.2.30) 

12.7.0.0.40 Vasitəçilik və sair 

xidmətlər 

524 Mülkiyyətin idarəedilməsi 

xidməti, daşınmaz əmlakın satışı 

və icarəsi, mənzillərin 

özəlləşdirilməsi üzrə 

operatorların xidməti, işə 

düzəltmə agentlikləri və 

vasitəçilərin digər xidmətləri.  

Həmkarlar və digər ictimai 

təşkilatların ödənişləri. 

Qəzet, radio və televiziyada 

elanların yerləşdirilməsi. 

Sənəd surətlərinin çıxarılması, 

yazılı və şifahi tərcümələr üzrə 

xidmətlər. Doğum, ölüm, kəbin 

və digər sənədlərin verilməsi. 

Sənəd və arayışa görə ödənişlər. 

Astroloqların, qrafoloqların, 

şəxsi detektivlərin, ailə 

məsləhətçilərinin xidməti və s.  
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Təsnifat 

(qrup)kodu 

İstehlak olunan mal, 

məhsul və xidmətlərin 

adı 

İdentifi-

kasiya 

kodu 

Müvafiq qrupa daxil edilən  

mal, məhsul və  

xidmətlərin siyahısı  
    

Tualet, qarderob və sairədən 

istifadə. 
 

 

13 EV TƏSƏRRÜFATLARINA XİDMƏT GÖSTƏRƏN QEYRİ-

KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARININ FƏRDİ İSTEHLAKI 

XƏRCLƏRİ  

 

13.1 Mənzil xidmətləri 

 

Analoji funksiya QTMT-nın 01.0 qrupuna daxil edilmişdir. 

Bu qrup 04.1 (Ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – mənzil üçün faktiki 

icarə haqqı) və 14.1 (Dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi istehlakı xərcləri – 

mənzil xidmətləri) qruplarına uyğundur. 

 

13.1.0  Mənzil xidmətləri (S) 

 

- QTMT-nın 01.0.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (04.1.1) və (14.1.0) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.2 Səhiyyə 

 

Analoji funksiya QTMT-nın 02.1-02.6 qruplarına daxil edilmişdir. 

Bu qrup 06 altbölməsinə (Ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – 

səhiyyə) və 14.2 qrupuna (Dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi istehlakı 

xərcləri – səhiyyə) uyğundur. 

 

13.2.1  Əczaçılıq məhsulları (ND) 

 

- QTMT-nın 02.1.1 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.1.1) və (14.2.1) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.2.2  Digər tibb təyinatlı məhsullar (ND) 

 

- QTMT-nın 02.1.2 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.1.2) və (14.2.2) 

altqruplarına uyğundur. 
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13.2.3  Müalicə avadanlığı və texnikası (D) 

 

- QTMT-nın 02.1.3 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.1.3) və (14.2.3) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.2.4  Ambulator tibb xidmətləri (S) 

 

 - QTMT-nın 02.2.1 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.2.1) və (14.2.4) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.2.5  Ambulator stomatoloji xidmətlər (S) 

 

 - QTMT-nın 02.2.2 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.2.2) və (14.2.5) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.2.6  Ambulator paratibbi xidmətlər 

 

 - QTMT-nın 02.2.3 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.2.3) və (14.2.6) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.2.7  Xəstəxanaların xidməti (S)  

 

 - QTMT-nın 02.3.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.3.0) və (14.2.7) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.2.8  Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər (S) 

 

 - QTMT-nın 02.4.0, 02.5.0 və 02.6.0 altqruplarında verildiyi kimidir. 

 

13.3 İstirahət və mədəniyyət 

 

 Analoji funksiya QTMT-nın 03.1 və 03.2 qruplarına daxil edilmişdir. 

 Bu qrup 09.4 (Ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – istirahət və mədəni 

tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlər) və 14.3 (Dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi 

istehlakı xərcləri – istirahət və mədəniyyət) qruplarına uyğundur. 

  

13.3.1  İstirahət və idman tədbirlərinin  təşkili üzrə xidmətlər (S) 

 

 - QTMT-nın 03.1.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (09.4.1) və (14.3.1) 

altqruplarına uyğundur. 
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13.3.2  Mədəni tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlər (S) 

 

 - QTMT-nın 03.2.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (09.4.2) və (14.3.2) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.4 Təhsil 

 

 Analoji funksiya QTMT-nın 04.1-04.7 qruplarına daxil edilmişdir. 

 Bu qrup 10 altbölməsinə (Ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – təhsil) 

və 14.4 qrupuna (Dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi istehlakı xərcləri – təhsil) 

uyğundur. 

 

13.4.1  Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (S) 

 

 - QTMT-nın 04.1.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.1.0) və (14.4.1) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.4.2  Orta təhsil (S) 

 

 - QTMT-nın 04.2.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.2.0) və (14.4.2) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.4.3  Davamlı orta təhsil (S) 

 

 - QTMT-nın 04.3.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.3.0) və (14.4.3) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.4.4  Ali təhsil (S) 

 

- QTMT-nın 04.4.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.4.0) və (14.4.4) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.4.5  Pillələrə bölünməyən təhsil (S) 

 

 - QTMT-nın 04.5.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.5.0) və (14.4.5) 

altqruplarına uyğundur. 

 

13.4.6  Təhsil sahəsində digər xidmətlər (S) 
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 - QTMT-nın 04.6.0 və 04.7.0 altqruplarında verildiyi kimidir. 

 

13.5 Sosial müdafiə 

 

 Analoji funksiya QTMT-nın 05.1 və 05.2 qruplarına daxil edilmişdir. 

 Bu qrup 12.4 (Ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – sosial müdafiə) və 

14.5 (Dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi istehlakı xərcləri – sosial müdafiə) 

qruplarına uyğundur. 

 

13.5.0  Sosial müdafiə (S) 

 

 - QTMT-nın 05.1.0 və 05.2.0 altqruplarında verildiyi kimidir. (12.4.0) və 

(14.5.0) altqruplarına uyğundur. 

 

13.6 Digər xidmətlər 

 

 Bu funksiyalar QTMT-nın 06.0, 07.1, 07.2, 07.3, 08.1, 08.2, 09.1 və 09.2 

qruplarına daxil edilmişdir. 

 Bu qrup 01-dən 12 (Ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri) altbölmələrinə 

qədər və ya 14 altböməsində (Dövlət idarəetmə orqanlarının fərdi istehlakı xərcləri) 

analoqa malik deyil. 

 

13.6.1  Din (S) 

 

 - QTMT-nın 06.0.0 altqrupunda verildiyi kimidir. 

 

13.6.2  Siyasi partiyalar, həmkarlar və peşə təşkilatları (S) 

 

 - QTMT-nın 07.1.0, 07.2.0 və 07.3.0 altqruplarında verildiyi kimidir. 

 

13.6.3  Ətraf mühitin mühafizəsi 

 

 - QTMT-nın 08.1.0 və 08.2.0 altqruplarında verildiyi kimidir. 

 

13.6.4  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən xidmətlər (S) 

 

 - QTMT-nın 09.1.0 və 09.2.0 altqruplarında verildiyi kimidir. 
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14 DÖVLƏT İDARƏETMƏ ORQANLARININ FƏRDİ İSTEHLAKI 

XƏRCLƏRİ 

 

14.1 Mənzil xidmətləri 

 

Analoji funksiyalar DİOFT-da 10.6 qrupuna daxil edilmişdir. 

Bu qrup 04.1 (ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – mənzil üçün faktiki 

icarə xərci) və 13.1 (ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının fərdi istehlak xərcləri – mənzil xidmətləri) qruplarına uyğundur. 

 

14.1.0    Mənzil xidmətləri (S) 

 

- DİOFT-nın 10.6.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (04.1.1) və (13.1.0) 

altqruplarına uyğundur. 

 

14.2    Səhiyyə 

 

Analoji funksiyalar DİOFT-nın 07.1 – 07.4 qruplarına daxil edilmişdir. 

 

Bu qrup 06 altbölməsinə (ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – səhiyyə) 

və 13.2 (ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının 

fərdi istehlak xərcləri – səhiyyə) qrupuna uyğun gəlir. 

 

14.2.1     Əczaçılıq məhsulları (ND) 

  

 - DİOFT-nın 07.1.1 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.1.1) və (13.2.1) 

altqruplarına uyğundur. 

 

 14.2.2    Tibb təyinatlı digər məhsullar (ND) 

 

- DİOFT-nın 07.1.2 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.1.2) və (13.2.2) 

altqruplarına uyğundur. 

 

14.2.3  Müalicə avadanlığı və texnikası (D) 

 

 - DİOFT-nın 07.1.3 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.1.3) və (13.2.3) 

altqruplarına uyğundur. 
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14.2.4     Ambulator tibb xidmətləri (S) 

 

 - DİOFT-nın 07.2.1 və 07.2.2 altqruplarında verildiyi kimidir. (06.2.1) və 

(13.2.4) altqruplarına uyğundur. 

 

14.2.5    Ambulator stomatoloji xidmətlər (S) 

 

- DİOFT-nın 07.2.3 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.2.2) və (13.2.5) 

altqruplarına uyğundur. 

 

14.2.6    Ambulator paratibbi xidmətlər (S) 

 

- DİOFT 07.2.4 altqrupunda verildiyi kimidir. (06.2.3) və (13.2.6) 

altqruplarına uyğundur. 

 

 14.2.7     Xəstəxanaların xidmətləri (S) 

 

- DİOFT-nın 07.3.1, 07.3.2, 07.3.3 və 07.3.4 altqruplarında verildiyi kimidir. 

(06.3.0) və (13.2.6) altqruplarına uyğundur. 

 

14.2.8  Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər (S) 

 

 - DİOFT-nın 07.4.0 altqrupunda verildiyi kimidir. 

 

14.3      Mədəniyyət və istirahət 

 

Analoji funksiyalar DİOFT-nın 08.1 və 08.2 qruplarına daxildir. 

Bu qrup 09.4 (ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – istirahətin və 

mədəni tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlər) və 13.3 qrupuna (ev təsərrüfatlarına 

xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının fərdi istehlak xərcləri – 

istirahət və mədəniyyət) uyğundur. 

 

14.3.1     İdman məşğələləri və istirahətin təşkili sahəsində xidmətlər (S) 

 

- DİOFT-nın 08.1.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (09.4.1) və (13.3.1) 

altqruplarına uyğundur. 
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 14.3.2       Mədəniyyət sahəsində xidmətlər (S) 

 

- DİOFT-nın 08.2.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (09.4.2) və (13.3.2) 

altqruplarına uyğundur. 

 

14.4         Təhsil 

 

Analoji qrup DİOFT-nın 09.1-09.6 qruplarına daxil edilmişdir. 

Bu qrup 10 altbölməsinə (ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – təhsil) 

və 13.4 (ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının 

fərdi istehlak xərcləri – təhsil) qrupuna uyğundur. 

 

14.4.1       Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (S) 

 

- DİOFT-nın 09.1.1 və 09.1.2 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.1.0) və 

(13.4.1) altqruplarına uyğundur. 

 

14.4.2       Orta təhsil (S) 

 

- DİOFT-nın 09.2.1 və 09.2.2 altqruplarında verildiyi kimidir. (10.2.0) və 

(13.4.2) altqruplarına uyğundur. 

 

14.4.3       Davamlı orta təhsil (S) 

- DİOFT-nın 09.3.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.3.0) və (13.4.3) 

altqruplarına uyğundur. 

 

14.4.4      Ali təhsil (S) 

 

- DİOFT-nın 09.4.1 və 09.4.2 altqruplarında verildiyi kimidir. (10.4.0) və 

(13.4.4) altqruplarına uyğundur. 

 

14.4.5       Pillələrə bölünməyən təhsil (S) 

 

- DİOFT-nın 09.5.0 altqrupunda verildiyi kimidir. (10.5.0) və (13.4.5) 

altqruplarına uyğundur. 

 

14.4.6        Təhsil sahəsində köməkçi xidmətlər (S) 

 

- DİOFT-nın 09.6.0 altqrupunda verildiyi kimidir. 
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14.5     Sosial müdafiə 

 

Analoji funksiya DİOFT-nın 10.1-10.5 və 10.7 qruplarına daxil edilmişdir. 

Bu qrup 12.4 (ev təsərrüfatlarının fərdi istehlakı xərcləri – sosial müdafiə) və 

13.5 (ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının 

fərdi istehlak xərcləri – sosial müdafiə) qruplarına uyğundur. 

 

14.5.0     Sosial müdafiə (S) 

 

- DİOFT-nın 10.1.1 – 10.5.0 və 10.7.0 altqruplarında verildiyi kimidir. 

(12.4.0) və (13.5.0) altqruplarına uyğundur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü hissə 

 

EV TƏSƏRRÜFATLARINA XİDMƏT GÖSTƏRƏN  

 

QEYRİ-KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARININ  

 

MƏQSƏDLƏR ÜZRƏ TƏSNİFATI 

 

(QTMT) 



 
 

203 

 

Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı 
 

Bölmələr 
 

01 Mənzil xidmətləri 

 

02 Səhiyyə 

 

03 İstirahət və mədəniyyət 

 

04 Təhsil 

 

05 Sosial müdafiə 

 

06 Din 

 

07 Siyasi partiyalar, həmkarlar  və peşə təşkilatları 

 

08 Ətraf mühitin mühafizəsi 

 

09 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən xidmətlər 
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Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı 
 

Bölmələr və qruplar üzrə bölünmə 
 

01 Mənzil xidmətləri 

 

01.0 Mənzil xidmətləri 

 

 

02 Səhiyyə 

 

02.1 Dərman, avadanlıq və cihazlar 

 

02.2 Ambulator xidmətləri 

 

02.3 Xəstəxanaların xidmətləri 

 

02.4 Səhiyyə sahəsində xidmətlər 

 

02.5 Səhiyyə sahəsində ETTKİ  

 

02.6 Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 

 

 

03 İstirahət və mədəniyyət 

 

03.1 İstirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili üzrə xidmətlər 

 

03.2 Mədəni tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlər 

 

 

04 Təhsil 

 

04.1 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil 

 

04.2 Orta təhsil 

 

04.3 Uzadılmış orta təhsil 



 
 

205 

 

04.4 Ali təhsil 

 

04.5 Pillələrə bölünməyən təhsil 

 

04.6 Təhsil sahəsində ETTKİ 

 

04.7 Təhsil sahəsində digər xidmətlər 

 

 

05 Sosial müdafiə 

 

05.1 Sosial müdafiə sahəsində xidmətlər 

 

05.2 Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ 

 

 

06 Din 

 

06.0 Din 

 

 

07 Siyasi partiyalar, həmkarlar  və peşə təşkilatları 

 

07.1 Siyasi partiyaların xidmətləri 

 

07.2 Həmkarlar təşkilatlarının xidmətləri 

 

07.3 Peşə təşkilatlarının xidmətləri 

 

 

08 Ətraf mühitin mühafizəsi 

 

08.1 Ətraf mühit sahəsindəki xidmətlər 

 

08.2 Ətraf mühit sahəsindəki ETTKİ 
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09 Digər kateqoriyalara daxil edilməyən xidmətlər 

 

09.1 Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər 

 

09.2 Digər kateqoriyalara aid edilməyən, xidmət sahəsində ETTKİ 
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Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- kommersiya 

təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı 
 

Altqruplar üzrə bölünmə 

 

 

01 MƏNZIL XİDMƏTLƏRİ 

 

01.0 Mənzil xidmətləri 

 

01.0.0 Mənzil xidmətləri 

 

Bu altqrup aşağıdakı ETXQT-nı özündə birləşdirir: 

 

- mənzillərin tikintisini, inkişafını, idarəedilməsini, kirayəsini,  

maliyyələşdirilməsini, təmirini və yenidən qurulmasını həyata   

keçirən təşkilatları. 

 

02 SƏHİYYƏ 

 

 Bu bölmə aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını özündə birləşdirir: 

 

- ümumi təyinatlı və ixtisaslaşdırılmış xəstəxanaları, sağalmaqda 

olanlar üçün sanatoriya və xəstələr evlərini, tibbi mərkəzləri və 

doğum evlərini, müalicə olunmayan xəstələr üçün xospisləri; 

- tibb məntəqələrini, klinikaları, vaksinasiya məntəqələrini və 

dispanserləri; 

- xəstələrə uzun müddət kömək göstərilməsilə deyil, onları müalicə 

edən bərpa mərkəzlərini; 

- təxirəsalınmayan tibbi xidmət göstərən təcili yardım və paratibbi 

personalların könüllü təşkilatlarını; 

- səhiyyənin inkişafına və sanitar maarifçiliyinə yardım göstərən 

təşkilatları; 

- öz ölkələrində və yaxud başqa ölkədə müharibə, aclıq və təbii fəlakət 

qurbanları olan şəxslərə tibbi xidmət göstərən təşkilatları; 

- tibb və səhiyyə sahəsində elmi tədqiqatlarla məşğul olan təşkilatları 

və bu sahəni maliyyələşdirən məqsədli fondları, yaxud xeyriyyə 

təşkilatlarını; 
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- xəstəxanaları, sanatoriyaları, tibb məntəqələrini və s., həmçinin 

xəstələrə maliyyə köməyi göstərən xeyriyyə fondlarını. 

 

 Daxildir: həmçinin dini təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən 

xəstəxanalar, sanatoriyalar, tibb məntəqələri və s. 

 

 Daxil deyil: əlillər və qocalar evləri (05.1.0); kimsəsizlər üçün 

sığınacaqlar(05.1.0) 

 

02.1 Tibbi ləvazimat, avadanlıq və cihazlar 

 

 Bu qrup ayrı-ayrı şəxslər və ya ev təsərrüfatları tərəfindən apteklərdən, 

əczaçılıq firmalarından, və ya tibb avadanlığı daşıyıcılarından reseptlə və 

ya reseptsiz  əldə edilən tibbi ləvazimatı, protezləri, tibb avadanlıqlarını, 

cihazları və digər tibb təyinatlı məhsulları əhatə edir. Bu məhsullar qeyri-

tibb mərkəzlərində və təşkilatlarında istifadə üçün nəzərdə tutulub. 

Məmulatlar bilavasitə ambulator xidmətləri (02.2) və ya xəstəxana 

xidmətlərinə (02.3) aid edilən ambulator xəstələrə tibbi, diş həkimləri və 

paratibbi personal və ya stasionar xəstələrə xəstəxanada və analoji 

təşkilatlarda verilir. 

 

02.1.1 Əczaçılıq məhsulları  

 

- Tibb avadanlığı, dərman vasitələri, patentləşdirilmiş dərman 

avadanlığı, zərdab və vaksinlər, vitamin və mineral maddələr, treska 

və ya paltus qaraciyərindən balıq piyi kimi əczaçılıq məhsulları ilə 

təmin etmək.  

 

02.1.2 Digər tibbi təyinatlı məhsullar 

 

- Tibb termometrləri, leykoplastırlar və adi sarğı materialları, şprislər, 

ilk yardım çantaları, buz üçün qrelka və kisələr, müalicəvi corab 

materialları, hamiləlik testləri, prezervativlər və digər mexaniki 

qorunma vasitələri kimi tibbi təyinatlı məhsullarla təmin etmək.  

 

02.1.3 Müalicə avadanlığı və cihazları 

 

- Düzəltmə linzalar, kontakt linzaları, eşitmə cihazları, göz protezləri, 

digər sünii protez qurğuları, ortopedik cihazlar və ortopedik 

ayaqqabı, cərrahiyyə bandajları, qrıja bandajları və korsetləri, boyun 
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korsetləri, tibb masajı üçün avadanlıq və fizioterapiya lampaları, 

mexaniki və qeyri-mexaniki əlil kresloları, xüsusi kreslo-çarpayılar, 

qoltuqağacları, qan təzyiqini ölçmək üçün elektron və digər qurğular. 

 

Daxildir: protezin qoyulma xərcini saymadan diş protezlərinə çəkilən 

xərclər; müalicə avadanlığı və cihazlarının təmiri. 

 

Daxil deyil: müalicə avadanlığının kirayəsi (02.2.3) 

 

02.2 Ambulator xidmətləri 

 

  Bu qrup təcrübə keçən həkimlər, diş həkimləri, paratibbi personal və 

onların köməkçiləri tərəfindən ambulator xəstələrinə göstərilən tibbi, 

stomatoloji və paratibbi xidmətləri əhatə edir. Bu xidmətlər evdə, fərdi 

qaydada və ya qrup şəklində tibb məsləhətxanalarında, dispanserlərdə və 

ya xəstəxana yanında göstərilə bilər. 

 

 Ambulator xəidmətləri təcrübə keçən həkimlər, diş həkimləri və 

paratibbi personal və onların köməkçiləri tərəfindən, bilavasitə ambulator 

xəstələrinə təqdim edilən dərman, protez, tibb avadanlığı, tibb cihazları 

və digər tibbi təyinatlı məhsulları özündə birləşdirir. 

  

Xəstəxanalar və analoji təşkilatlar tərəfindən stasionar xəstələrinə 

göstərilən tibbi, stomatoloji və paratibbi xidmətlər, xəstəxanaların 

xidmətinə daxil edilmişdir. 

 

02.2.1 Tibbi xidmətlər 

 

- Ümumi profilli həkimlər və mütəxəssislər tərəfindən göstərilən tibbi 

xidmətlər. 

   

Daxildir: stomatoloq-ortodontların xidmətləri. 

 

Daxil deyil: tibbi xidmət laboratoriyalarının və rentgen kabinetlərinin 

(02.2.3) xidmətləri; ənənəvi tibb sahəsində mütəxəssislərin xidmətləri 

(02.2.3) 
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02.2.2 Stomatoloji xidmətlər 

 

- Ağız boşluğu gigiyenası sahəsində diş həkimləri, mütəxəssislər və 

digər diş müalicəsi sahəsində yardımçı personal tərəfindən göstərilən 

stomatoloji xidmətlər. 

 

Daxildir: Diş protezlərinin qoyulması xərcləri. 

 

Daxil deyil: diş protezləri (02.1.3); stomatoloq-ortodontların (02.2.1) 

xidmətləri; tibbi – tədqiqat laboratoriyaları və rentgen kabinetlərinin 

xidmətləri (02.2.3). 

 

02.2.3 Paratibbi xidmətlər  

 

- Aşağıdakılar kimi paratibbi xidmətlərin göstərilməsi: 

 

- tibbi-tədqiqat laboratoriyalarının və rentgen kabinetlərinin 

xidmətləri; 

- tibb bacılarının və mamaların xidmətləri; 

- akupunktura, xirotəcrübə, optometrist, fizioterapeya sahəsində 

mütəxəssislər tərəfindən göstərilən xidmətlər; 

- həkim tərəfindən yazılmış, korrektə edən müalicəvi gimnastika; 

- dəniz suyu ilə müalicə də daxil olmaqla, ambulator balneoloji 

müalicə; 

- xəstəxanaya aid olmayan, təcili yardım xidmətləri; 

- müalicə avadanlığı kirayəsi. 

 

Daxildir: ənənəvi səhiyyə sahəsində mütəxəssislərin xidmətləri. 

 

Daxil deyil: səhiyyə sahəsində göstərilən xidmətlərlə bağlı 

laboratoriyalar (02.4.0); diaqnostika laboratoriyaları (02.5.0). 

 

02.3 Xəstəxana xidmətləri 

 

 Xəstəxanada yerləşdirmək, xəstəni bütün müalicə dövründə müvafiq 

yerdə yerləşdirmək kimi müəyyən edilir. Bura gündüz stasionarlarında 

müalicə, stasionar kimi evlərdə müalicə və müalicəolunmaz xəstələr üçün 

xospislər daxil edilir. 
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 Bu qrup ümumi profilli xəstəxanaları və ixtisaslaşmış xəstəxanaları 

əhatə edir; birinci növbədə stasionar xəstələrə xidmət göstərən tibb 

mərkəzlərinin, doğum evlərinin, sağalanlar üçün sanatoriyaların və 

evlərin xidmətləri; əsas elementi tibbi müşahidə olan, yaşlı insanlara 

xidmət göstərən təşkilatların xidmətlərini; vəzifələrinə təkcə xəstələrə 

uzunmüddətli dəstək deyil, müalicə də daxil olan terapiyanın bərpası və 

stasionar tibbi yardım göstərilməsi ilə məşğul olan reabilitasiya 

mərkəzlərinin xidmətləri; 

 

 Xəstəxanalar yüksək ixtisaslı həkimlərin bilavasitə nəzarəti altında 

stasionar xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş təşkilat kimi 

müəyyən edilir. Tibb mərkəzləri, doğum evləri, sanatoriyalar və 

sağalanlar üçün evlər də stasionar müalicəni təmsil edirlər. Lakin bu 

halda xidməti həkimlərin ixtisaslaşmasından aşağı işçilər həyata 

keçirirlər. 

 

 Bu qrup ambulator yardımı (02.2) göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş 

poliklinikaları, dispanserləri əhatə etmir. Bu qrupa həmçinin qocalar evi, 

uzunmüddətli dəstək verilən (05.1) əlillər üçün ixtisaslaşmış reabilitasiya 

mərkəzləri də daxil deyil. 

 

02.3.0 Xəstəxanaların xidməti 

 

- stasionar xəstələrə aşağıdakı xidmətlərin göstərilməsi: 

   

- əsas xidmətlər: idarəetmə; yemək və içməklə təminat; yardımçı 

personal (yardımçı orta tibbi personal) tərəfindən qulluq və 

nəzarət; ilk tibbi yardımın göstərilməsi və reanimasiya; sanitar-

nəqliyyat vasitələri; dərman və digər əczaçılıq məhsulları ilə 

təminat; müalicə avadanlığı və cihazları ilə təminat; 

- tibb xidmətləri: ümumi profilli həkimlər və ya mütəxəssislərin, 

cərrahların və diş həkimlərinin xidmətləri; tibb analizləri və 

rentgen tədqiqatları; tibb bacılarının, mamaların, xiroraktiklərin, 

optometristlərin, fizioterapevtlərin paratibbi xidmətləri. 
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02.4 Səhiyyə sahəsində xidmətlər 

 

02.4.0 Səhiyyə sahəsində xidmətlər 

 

- Səhiyyədə əhalinin sağlamlığının qorunması məsələləri üzrə 

məlumatların işlənməsi və yayılması, ailə planlaşdırılması üzrə 

xidmətlər, qan bankının yaradılması (qanın qəbulu, işlənməsi, 

saxlanması, köçürülməsi), diaqnostika (xərçəng, vərəm, zöhrəvi 

xəstəliklərin diaqnostikası), profilaktika (vaksinləmə, 

immuniləşdirmə), nəzarətin həyata keçirilməsi (uşaq qidası, uşaqların  

sağlamlığının qorunması), epidemioloji vəziyyət haqqında məlumatın 

toplanması sahəsində və s. xidmətlərin göstərilməsi. 

 

Daxildir: səhiyyə sahəsində xüsusi briqadalar tərəfindən iş yerlərində, 

məktəblərdə və digər qeyri - tibbi yerlərdə göstərilən xidmətlər; 

Səhiyyə sahəsində xəstəxana, klinika və ya təcrübə keçən həkimlərlə 

bağlı olmayan xidmətlər; səhiyyə sahəsində həkim olmayanlar 

tərəfindən göstərilən xidmətlər. 

 

Daxil deyil: tibbi tədqiqat laboratoriyaları (02.2.3); diaqnostika      

laboratoriyaları (02.5.0) 

  

02.5 Səhiyyə sahəsində ETTKİ 

 

02.5.0 Səhiyyə sahəsində ETTKİ 

 

- Səhiyyə məsələləri ilə bağlı tətbiqi tədqiqat və eksperimental 

işləmələr. 

 

02.6 Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 

 

02.6.0 Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər 

 

- Səhiyyə sahəsində (02.1.1)-(02.5.0) altqruplarına aid edilməyən ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri kommersiya təşkilatları 

tərəfindən göstərilən xidmətlər. 
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03 İSTİRAHƏT VƏ MƏDƏNİYYƏT 

 

03.1 İstirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili üzrə xidmətlər 

 

03.1.0 İstirahətin və idmanla məşğuliyətin təşkili üzrə xidmətlər 

 

Bu qrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri 

kommersiya təşkilatlarını özündə birləşdirir: 

 

- oyun idmanı növləri üzrə məşğul olmaq üçün qapalı və ya açıq 

havada klublar, fitnes-klubları, yelkən və avar idmanı klubları; 

- bütün idman növləri üzrə azarkeşlərin klubları; 

- qumar oyunları da daxil olmaqla, stolüstü oyunlar; 

- gənc pionerlərin təşkilatı və gənc xristianların ümumdünya alyansı 

kimi gənclər təşkilatı və klubları; 

- piyada turizm, gəzinti, alpinizm, paraşut idmanı, akvalanq 

üzgüçülüyü və s. kimi aktiv istirahət həvəskarlarının klubları; 

- veteranlar klubu kimi ictimai klublar; 

- quşların yaşayışını müşahidə edənlərin, həvəskar-entomoloqların, 

modelçilərin, filatelistlərin, qatarı müşahidə edənlərin, köhnə 

avtomobil həvəskarlarının, antikvariat kolleksionerlərinin   

assosiasiyaları; 

- heyvanlar üçün sığınacaqlar, veterinar müalicəxanaları və ev 

heyvanlarına göstərilən veterinar xidmətləri; 

- maliyyə vasitələrinin axtarılması və ya idmançıların beynəlxalq 

yarışlarda iştirakını təmin etmək üçün dəstək göstərən təşkilatlar; 

 

Daxil deyil: vəzifələri vəhşi heyvanları qorumaqdan ibarət olan 

təşkilatlar (08.1.0). 

 

03.2 Mədəni tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlər  

 

03.2.0 Mədəni tədbirlərin təşkili üzrə xidmətlər 

 

- kitabxanalar, muzeylər və şəkil qalareyaları; 

- tarixi, ədəbiyyat, humanist və fəlsəfi cəmiyyətlər; 

- opera, balet göstərən xoreoqrafiya kollektivləri, orkestrlər, teatr 

truppaları, xor və musiqi ansamblları və s; 

- foto-, kino- və digər bədii klublar; 
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- tarixi abidələrin, hərbi qəbiristanlıqların, zooparkların, botanika 

bağlarının və akvariumların qorunması və saxlanması üzrə 

assosiasiyalar; 

- aktyorların, müğənnilərin, kino ulduzlarının və digər bədii ifaçıların 

pərəstişkarlarının klubları; 

- tele və radioyayım. 

 

Daxil deyil: bu və ya digər alternativ həyat tərzini təbliğ etmənin təşkili 

(07.1.0). 

 

04 TƏHSIL 

 

 Bu bölmə aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını özündə birləşdirir: 

 

- məktəbəqədər təşkilat və ibtidai məktəbləri; 

- tam orta, orta texniki-peşə və ya texniki təhsil verən orta məktəbləri; 

- davamlı orta təhsil verən təşkilatları; 

- universitetləri, kollecləri və onlar kimi analoji ali təhsil verən 

təşkilatları; 

- pillələrə bölünməyən təhsil sahəsində proqram həyata keçirən 

təşkilatları; 

- valideyn və müəllimlərin assosiasiyalarını; 

- təhsil məsələləri üzrə müxtəlif elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul 

olan təşkilatları və bu fəaliyyəti maliyyələşdirmək üçün yaradılan 

xeyriyyə fondlarını; 

- məktəblərə, kolleclərə, universitetlərə və s. yardım göstərən və 

tələbələrə maliyyə yardımı göstərən və təqaüdlər verən xeyriyyə 

fondlarını. 

 

Daxildir. Fəaliyyətlərinin əsası onların müalicəsi deyil, onlara orta təhsil 

verilməsindən ibarət olan əlillər üçün xüsusi məktəblər; həmkarlar 

təşkilatlarının və həmkarlar ittifaqlarının gecə məktəbləri; ruhanilər, 

kulta qulluq edənlər, rabbinlər və digər din sahəsində mütəxəssis 

hazırlayan seminar və kolleclər; radio və teleproqramların köməyi ilə 

əldə edilən təhsil. 

 

Daxil deyil: uşaq bağçaları,  körpələr evləri və uşaqlara qulluq üçün 

nəzərdə tutulmuş digər təşkilatlar (05.1.0); fəaliyyətlərinin əsas 
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məqsədi onlara təhsil verməkdən çox, əlilliyi (05.1.0) aradan 

qaldırmaqdan ibarət olan xüsusi əlil məktəbləri. 

 

Təhsil sahəsində xidmətlər bölməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

elm, təhsil və mədəniyyət məsələləri üzrə (UNESKO) Beynəlxalq 

Standart Təhsil Təsnifatının təhsil pillələri kateqoriyalarına əsasən 

hazırlanmışdır. 

 

04.1 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil 

 

04.1.0  Məktəbəqədər və ibtidai təhsil 

 

- Pillə 0 və 1 TBST-97: məktəbəqədər və ibtidai təhsil. 

 

Daxildir: ibtidai məktəb kontingentindən yaşca böyüklərə savadlandırma 

proqramının keçilməsi. 

 

04.2 Orta təhsil 

 

04.2.0 Orta təhsil 

 

- Pillə 2 və 3 TBST-97: aşağı və yuxarı səviyyəli orta təhsil. 

 

Daxildir: böyüklər və gənclər üçün məktəbdənkənar orta təhsil 

 

04.3 Uzadılmış orta təhsil 

 

04.3.0 Uzadılmış orta təhsil 

 

- Pillə 4 TBST-97: uzadılmış orta təhsil 

 

Daxildir: böyüklər və gənclər üçün məktəbdənkənar uzadılmış orta təhsil. 

 

04.4 Ali təhsil 

 

04.4.0 Ali təhsil 

 

- Pillə 5 və 6 TBST-97: ali təhsilin birinci və ikinci pilləsi. 
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04.5 Pillələrə bölünməyən təhsil 

 

04.5.0 Pillələrə bölünməyən təhsil 

 

- böyüklər üçün peşəkar hazırlıq, mədəni inkişaf və xüsusi hazırlıq 

kursu tələb olunmayan təhsil proqramları. 

 

04.6 Təhsil sahəsində ETTKİ 

 

04.6.0 Təhsil sahəsində ETTKİ 

 

- təhsil mövzusu ilə bağlı tətbiqi tədqiqatlar və eksperimental işlər. 

  

 

04.7 Təhsil sahəsində digər xidmətlər 

 

04.7.0 Təhsil sahəsində digər xidmətlər 

 

- təhsil sahəsində (04.1.1)-(04.6.0) qruplarına aid edilməyən və ev 

təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları 

tərəfindən göstərilən xidmətlər  

 

05  SOSİAL MÜDAFIƏ 

 

Burada müəyyənləşdirildiyi kimi, sosial müdafiə  aşağıdakı şəxslərə 

kömək və dəstək göstərir: qocalara, əlillərə, istehsal zədəsi və peşə 

xəstəliyi almış şəxslərə, himayədə olanlara, işsizlərə, evsizlərə, az gəlirli 

şəxslərə, yerli xalqlara, immiqrantlara, qaçqınlara, alkoqoliklərə və 

narkomanlara. Bu qrup həmçinin ailələrə və uşaqlara kömək və yardımını 

da əhatə edir. 

 

05.1 Sosial müdafiə sahəsində xidmətlər 

 

05.1.0  Sosial müdafiə sahəsində xidmətlər 

 

Bu qrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-                  

kommersiya təşkilatlarını özündə birləşdirir: 

 

- qocalar, əlillər evlərini, məqsədlərinin əsasını tibbi yardım və 

müalicədən çox uzunmüddətli dəstək təşkil edən reabilitasiya 
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mərkəzlərini, əlillər üçün əlilliyin qarşısını almaq məqsədi ilə 

yaradılmış xüsusi məktəbləri; 

- mənzillərin təmizlənməsi, isti xörəklə təminat, gündüz mərkəzlərinin 

işinin təmin edilməsi, gündüz və bayram günləri qulluq, qocalara və 

əlillərə nəqliyyat xidmətləri üzrə xidmətlər göstərən təşkilatları; 

- uşaqlara qulluq üçün nəzərdə tutulmuş yetimlər, körpələr evlərini, 

uşaq otaqlarını, gündüz mərkəzlərini və digər təşkilatları; 

- ailələrə məsləhətlər vermə, əlaqələndirmə, mübahisələrin həll 

edilməsi, uşaqları oğulluğa və yaxud qızlığa götürmə üzrə xidmətlər 

göstərən təşkilatları; 

- tək qalmış valideyinlərə yardım göstərən xidmətlər və təşkilatları, 

ailədə təcavüzə məruz qalmışlar üçün sığınacaqları; 

- təbii və s. fəlakətdən zərər çəkmiş, hücuma və qəddar rəftara məruz 

qalmış və intihar etmək istəyində olan şəxslərə məsləhətlər verən 

təşkilatları; 

- evsizlərə müvəqqəti ev və sığınacaqlar verən təşkilatları; 

- qumar oyunları oynayanlar, alkoqoliklər və narkomanlara 

uzunmüddətli kömək göstərən təşkilatları; 

- qaçqınlara, immiqrantlara və aztəminatlı şəxslərə pul, ərzaq, geyim, 

müvəqqəti mənzil və s. kömək göstərən təşkilatları; 

- həbsxanaları ziyarət və sosial reabilitasiya da daxil edilməklə, 

həbsxanalarda şəraitin yaxşılaşdırılmasına çalışan təşkilatları; 

- öz ölkəsində və digər ölkələrdə evsiz - eşiksiz insanlara sosial-

iqtisadi inkişaf üçün şərait yaratmağa çalışan təşkilatları. 

 

05.2 Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ 
 

05.2.0  Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ 

 

 Bu qrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını özündə birləşdirir: 

   

- Sosial müdafiə və bu fəaliyyətləri maliyyələşdirən xeyriyyə fondları 

ilə bağlı, tətbiqi tədqiqatlar və eksperimental işlərlə məşğul olan 

təşkilatları. 
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06 DİN 

 

06.0 Din 

 

06.0.0 Din 

 

Bu qrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını özündə birləşdirir: 

 

- dinə inamı yaymaqla, dini xidmət aparmaqla, dini mərasimlər 

keçirməklə, sitayiş etmək, dini təhsil almaq və dini mərasimlər 

keçirməyə yer və şərait yaratmaqla məşğul olan təşkilatları; 

- məscidlər, mədrəsələr, kilsələr, qadın monastr məktəbləri, qadın və 

kişi monastrları, sinaqoqlar, müqəddəslərə sitayiş yerlərini və s. 

 

Daxildir:   qeyri ənənəvi ibadət və sektalar. 

 

Daxil deyil: dini təşkilatlar  tərəfindən maliyyələşdirilən xəstəxanlar, 

sanatoriyalar, tibb məntəqələri və s. (02.2.1)-(02.4.0); hərbi 

qəbiristanlıqların qorunması (03.2.0); dini təşkilatlar tərəfindən 

maliyyələşdirilən məktəblər, kolleclər və ali təhsil ocaqları (04.1.0)-

(04.5.0); ruhanilər, rabbinlər və s. Dini mütəxəssislər hazırlayan 

seminar və kolleclər (04.1.0)-(04.5.0); dini təşkilatlar tərəfindən 

maliyyələşdirilən qaçqınlar və yetimlər üçün sığınacaqlar (05.1.0). 

 

07 SİYASİ PARTİYALAR, HƏMKARLAR VƏ PEŞƏ 

TƏŞKİLATLARI 

 

07.1 Siyasi partiyaların xidmətləri 

 

07.1.0 Siyasi partiyaların xidmətləri 

 

Bu qrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını əhatə edir: 

 

- siyasi partiyaları; 

- öz ölkəsində və digər ölkələrdə insan hüquqlarının tam qorunmasına 

çalışan siyasi qrup və təşkilatları; 

- irqi, cinsi, yaş, cinsi əlaqələndirmə göstəriciləri üzrə ayrı-seçkiliyə 

qarşı yaradılmış siyasi qrupları; 
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- ətraf mühitin qorunması, odlu silaha nəzarət, heyvanların 

öldürüldüyü idman və əyləncə növlərinin  qadağan edilməsi 

məsələləri ilə məşğul olan siyasi partiya və qrupları; 

- siyasi partiya və qruplarla bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat 

orqanlarını. 

 

07.2 Həmkarlar təşkilatlarının xidmətləri 

 

07.2.0 Həmkarlar təşkilatlarının xidmətləri 

 

Bu qrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri 

kommersiya təşkilatlarını əhatə edir: 

 

- məqsədləri öz üzvlərinin yaşayış şəraitini müvafiq səviyyədə 

saxlamaqdan ibarət olan həmkarlar təşkilatlarını və analoji qrupları. 

 

Daxil deyil: həmkarlar təşkilatı və birliklərinin gecə məktəbləri və tədris 

ocaqları (04.1.0)-(04.5.0). 

 

07.3 Peşə təşkilatlarının xidmətləri 

 

07.3.0 Peşə təşkilatlarının xidmətləri 

 

 Bu altqrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını əhatə edir: 

 

- öz üzvlərinin maraqlarını müdafiə edən, onlarla məlumat mübadiləsi 

yaradan və mövcud peşə ilə bağlı mövzular üzrə külliyyatlar nəşr 

edən konkret peşə nümayəndələrinin assosiasiyalarını. 

 

08 ƏTRAF MÜHITIN MÜHAFIZƏSI 

 

08.1 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində xidmətlər 

 

08.1.0 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində xidmətlər 

 

 Bu altqrup ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən aşağıdakı qeyri-

kommersiya təşkilatlarını əhatə edir: 
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- ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə yaradılan 

təşkilatları; 

- vəhşi hevanların və nadir hevanların, quşların, balıqların, həşəratların 

qorunması üzrə assosiasiyaları; 

- meşələrin, su-bataqlıq torpaq sahələrinin və nadir təbiət gözəlliyinin 

qorunması ilə məşğul olan təşkilatları. 

 

Daxil deyil: ekoloji problemlərlə məşğul olan siyasi partiyalar (07.1.0); 

ev heyvanları ilə qəddar münasibətə qarşı mübarizə aparan 

assosiasiyalar (09.1.0). 

 

08.2 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ETTKİ 

 

08.2.0 Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ETTKİ 

 

 Bu qrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını özündə birləşdirir: 

 

- ətraf mühitin mühafizəsi mövzusu ilə bağlı tətbiqi tədqiqatlar və 

eksperimental işlərlə məşğul olan təşkilatları və bu fəaliyyəti 

maliyyələşdirən xeyriyyə fondlarını. 

 

09 DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR 

 

09.1 Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər 

 

09.1.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər 

 

- qonşu və icma təşkilatları; 

- ev heyvanları ilə qəddar münasibətə qarşı mübarizə aparan              

təşkilatlar; 

- hüquqi xidmət və kömək göstərən təşkilatlar; 

- iqtisadi proqnoz və iqtisadi təhlillə məşğul olan təşkilatlar; 

- 01-08 bölmələrinə aid edilməyən xidmətləri göstərən                  

təşkilatlar. 

 

09.2 Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər sahəsində ETTKİ 

 

09.2.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər sahəsində ETTKİ 
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Bu altqrup aşağıdakı ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri- 

kommersiya təşkilatlarını əhatə edir: 

 

- 02, 04, 05 və 08 bölmələrinə aid edilməyən mövzular üzrə tətbiqi və 

fundamental tədqiqatlar həyata keçirən təşkilatları və bu fəaliyyəti 

maliyyələşdirən xeyriyyə fondlarını. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beşinci hissə 

 

Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərclər təsnifatı 
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Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərclər təsnifatı 
 

Bölmələr  
 

 

 

01 İnfrastrukturaya yönəldilən xərclər 

02 Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə yönəldilən 

xərclər 

03 Ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 

04 Marketinq xərcləri 

05 Əmək ehtiyatlarına yönəldilən xərclər 

06 Cari istehsal proqramlarına, inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə və 

idarəetməyə yönəldilən xərclər  
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Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərclər təsnifatı 
 

Bölmələr və qruplar üzrə bölünmə 
 

01 İnfrastrukturaya yönəldilən xərclər 

 

01.1 Yolların tikintitisi və yaxşılaşdırılmasına və torpaqların 

meliorasiyasına yönəldilən xərclər 

01.2 Mühəndis-texniki işlərə yönəldilən xərclər 

01.3 Məlumatların idarə edilməsinə yönəldilən xərclər 

 

02 Elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə yönəldilən 

xərclər 

02.1 Təbiət elmləri və texnika sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-

konstruktor işlərinə yönəldilən xərclər 

02.2 İctimai və humanitar elmlər sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-

konstruktor işlərinə yönəldilən xərclər 

 

03 Ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 

03.1 Havanın və iqlimin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 

03.2 Çirkab suların yığılmasına və təmizlənməsinə yönəldilən xərclər 

03.3 Tullantıların yığılmasına, təmizlənməsinə və təkrar emalına 

yönəldilən xərclər 

03.4 Torpaqların və yeraltı suların qorunmasına yönəldilən xərclər 

03.5 Səs və vibrasiyalarla mübarizəyə yönəldilən xərclər 

03.6 Biomüxtəlifliyin mühafizəsinə və landşaftın qorunmasına 

yönəldilən xərclər 

03.7 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ətraf mühitin mühafizəsinə 

yönəldilən xərclər 

 

04 Marketinq xərcləri 

04.1 Birbaşa satışların təşkili üzrə tədbirlərə yönəldilən xərclər 

04.2 Reklam xərcləri  

04.3 Digər kateqoriyalara aid edilməyən marketinq xərcləri  
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05 Əmək ehtiyatlarına yönəldilən xərclər 

05.1 Tədrisə və peşə hazırlığına yönəldilən xərclər 

05.2 Səhiyyə xərcləri 

05.3 Sosial xidmətlərə yönəldilən xərclər 

 

06 Cari istehsal proqramlarına, inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə və 

idarəetməyə yönəldilən xərclər 

06.1 Cari istehsal proqrapmlarına yönəldilən xərclər  

06.2 Xarici nəqliyyat xidmətlərinə yönəldilən xərclər 

06.3 Təhlükəsizlik və mühafizə xərcləri 

06.4 İdarəetməyə və inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə yönəldilən xərclər 
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Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərclər təsnifatı 
  

Altqruplar üzrə bölünmə 
 

 

01 İNFRASTRUKTURAYA YÖNƏLDİLƏN XƏRCLƏR 

 

  İnfrastrukturaya yönəldilən xərclər müəyyən idarənin 

infrastruktur imkanlarının, onun inkişafı və məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi üçün potensialın saxlanılması və 

genişləndirilməsinə yönəldilmişdir. 

 

 Daxil deyil: ETTKİ-nə (02); tədrisə və peşə hazırlığına (05.1) 

yönəldilən xərclər; marketinq xərcləri (04); kapitalın konkret 

olaraq digər məqsədlərə aid edilə bilən ümumi yığımı (02)-

(06). 

 

01.1 Yolların tikintitisi və yaxşılaşdırılmasına və torpaqların 

meliorasiyasına yönəldilən xərclər 

 

01.1.0 Yolların tikintitisi və yaxşılaşdırılmasına və torpaqların 

meliorasiyasına yönəldilən xərclər 

- yolların tikintitisi və yaxşılaşdırılmasına və torpaqların 

meliorasiyası üzrə məqsədli məsələlərə yönəldilən xərclər 

 

01.2 Mühəndis-texniki işlərə yönəldilən xərclər 

 

01.2.0 Mühəndis-texniki işlərə yönəldilən xərclər 

 

- qurğuların, maşınların, cihazların, və istehsal proseslərinin, 

və ya istehsal müəssisələrinin, layihələşdirilməsinə 

yönəldilən, müstəqil və ya qarışıq istifadə üçün nəzərdə 

tutulmuş mühəndis-texniki işlərə yönəldilən xərclər; bu 

fəaliyyət növləri həmişə cüzi  yeniləşdirmə elementlərinin 

tətbiqi və ya ümumiyyətlə belə elementlər olmadan konkret 

praktiki və tətbiqi məqsədlərə nail olunmasına yönəlir ki, bu 

da onları ETTKİ-dən fərqləndirir.  

 

Daxildir: mühəndis işlərinə (kimyəvi, mülki təyinatlı, 

mexaniki, elektriki və s.), texniki işlərə (memarlıq, kəşfiyyat, 

geoloji və xəritə çəkmə çəkilişləri, tədqiqat xarakterli 
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olmayan nəzarət və laborator işləri, işçi çertyojlarının işlənib 

hazırlanması və s.) yönəldilən xərclər. 

 

01.3 Məlumatların idarəedilməsinə yönəldilən xərclər 

 

Məlumatların idarəedilməsinə yönəldilən xərclər qərarların 

qəbul edilməsinə və onlara əməl olunmasına nəzarət üçün vacib 

olan, həmçinin daxili və xarici istifadə üçün ötürülməsi 

məqsədi ilə məlumatın yığılmasına, emalına, saxlanmasına və 

yayılmasına yönəldilir. 

  

 Daxildir: kompüterlərə, kompüter şəbəkələrinə və bununla 

əlaqədar xidmətlərə, həmçinin poçt və elektrik rabitə 

xidmətlərinə yönəldilən xərclər. 

 

 Daxil deyil: hüquqi, mühasibat, auditor xidmətlərinin və 

hesabların aparılması üzrə xidmətlər (06.4); satış bazarlarının 

öyrənilməsi (04.3). 

 

01.3.1 Məlumatın idarə edilməsinin operativ məqsədlərinə yönəldilən 

xərclər 

 

01.3.2 Proqram təminatının işlənib hazırlanmasına yönəldilən xərclər 

 

 

02 ELMİ-TƏDQİQAT VƏ TƏCRÜBİ-KONSTRUKTOR 

İŞLƏRİNƏ YÖNƏLDİLƏN XƏRCLƏR 

 

ETTKİ-nə yönəldilən xərclər yeniləşdirmə və ya yeniliyin 

xeyli elementini özündə cəmləşdirir. Bu xərclərə həmçinin 

əsaslı tədqiqatlara (konkret məqsədə nail olunmasına 

yönəldilməyən yeni biliklərin əldə edilməsi), tətbiqi 

tədqiqatlara (konkret məqsədə nail olunmasına yönəldilən yeni 

biliklərin əldə edilməsi) və ya təcrübi işlərə (yeni materialların, 

məhsulların və qurğuların yaradılmasına, yeni proseslərin, 

sistemlərin və xidmətlərin tətbiqinə, mövcud materialların, 

məhsulların və qurğuların və ya proseslərin, sistemlərin və 

xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə yönəldilən) yönəldilən xərclər 

də daxildir. 

 

 Daxil deyil: cari istehsal proqramı ETTKİ olan idarələr (06.1); 

ETTKİ ilə əlaqədar tədrisə yönəldilən xərclər (05.1); bazarın 

öyrənilməsi (04). 
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02.1 Təbiət elmləri və texnia sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-

konstruktor işlərinə yönəldilən xərclər 

 

02.1.0 Təbiət elmləri və texnika sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-

konstruktor işlərinə yönəldilən xərclər 

 

- təbiət elmləri (riyaziyyat, fizika, astronomiya, kimya və s.), 

tibb elmləri, kənd təsərrüfatı, maşınqayırma və texnika 

sahəsində yaradıcı xarakterli sistematik işlərə yönəldilən 

xərclər. 

 

02.2 İctimai və humanitar elmlər sahəsində elmi-tədqiqat və 

təcrübi-konstruktor işlərinə yönəldilən xərclər 

 

02.2.0 İctimai və humanitar elmlər sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-

konstruktor işlərinə yönəldilən xərclər 

 

- ictimai elmlər (iqtisadiyyat, psixologiya, sosiologiya, hüquq 

və s.) və humanitar elmlər (linqvistika və dillər, incəsənət və 

s.) sahəsində yaradıcı xarakterli sistematik işlərə yönəldilən 

xərclər; bu xərclər, xüsusilə  siyasi, iqtisadi və ictimai 

hadisələrə yeni baxışların formalaşmasına və bu hadisələrin 

daha yaxşı başa düşülməsinə yardım edə bilər. 

 

03 ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİNƏ YÖNƏLDİLƏN 

XƏRCLƏR 

 

Ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilən xərclər havanın və 

iqlimin mühafizəsi; tullantıların yığılması, təmizlənməsi və 

təkrar emalı və çirkab suların yığılması və təmizlənməsi; 

torpaqların və yeraltı suların qorunması; səs və vibrasiyalarla 

mübarizə; biomüxtəlifliyin mühafizəsi və landşaftın qorunması; 

radiasiyadan qorunma; ölçməyə, nəzarətə, laboratoriyaların 

fəaliyyətinə yönəldilən xərclər və s. daxil edilmiş «Ətraf 

mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət təsnifatı»nda verilmiş 

(CEPA) müvafiq fəaliyyətlərin bütün diapazonunu əhatə edir. 

Buraya məsələn, çirklənmənin səviyyəsini qüvvədə olan və 

planlaşdırılan dövlət qanunvericiliyinə uyğunlaşdırmaq və 

yaxud  etika və ya ictimai rəyin tələblərini təmin etmək 

məqsədi ilə onun azaldılmasına yönəldilən xərclər daxildir. Bu 
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məsrəflər əsasən, müvafiq idarələrlə əlaqəsi olmayan şəxslərin 

maraqlarının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilir. 

  

 Daxil deyil: sağlamlığın möhkəmləndirilməsi, şəraitin 

yaxşılaşdırılması və ya işçilərin təhlükəsizliyinin 

yüksəldilməsinə yönəldilmiş tədbirlərə (05); ETTKİ-nə (02) 

yönəldilən xərclər. 

 

03.1 Havanın və iqlimin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 

 

03.1.0 Havanın və iqlimin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 

 

- texnoloji proseslərə, işlənmiş qazların və ventilyasiya olunan 

havanın təmizlənməsinə dəyişikliklərin edilməsi və s. yolu 

ilə havanın çirklənməsinin qarşısının almasına yönəldilən 

xərclər. 

 

03.2 Çirkab suların yığılmasına və təmizlənməsinə yönəldilən 

xərclər 

 

03.2.0 Çirkab suların yığılmasına və təmizlənməsinə yönəldilən 

xərclər 

 

- texnoloji proseslərə, kanalizasiya şəbəkələrinə, çirkab suların 

təmizlənməsinə, soyuducu suların təmizlənməsinə və s. 

dəyişikliklərin edilməsi yolu ilə suların çirklənməsinin 

qarşısının alınmasına yönəldilən xərclər. 

 

03.3 Tullantıların yığılmasına, təmizlənməsinə və təkrar emalına 

yönəldilən xərclər 

 

03.3.0 Tullantıların yığılmasına, təmizlənməsinə və təkrar emalına 

yönəldilən xərclər 

 

- texnoloji proseslərə, tullantıların yığılması və daşınması, 

zəhərli tullantıların emalı və basdırılması və s. dəyişikliklərin 

edilməsi yolu ilə bərk tullantıların yaranmasının qarşısının 

almasına yönəldilən xərclər. 

 

03.4 Torpaqların və yeraltı suların qorunmasına yönəldilən 

xərclər 

 

03.4.0 Torpaqların və yeraltı suların qorunmasına yönəldilən xərclər 
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- çirkləndiricilərin sızmasının qarşısının alınmasına, 

zərərsizləşdirilməsinə və s. yönəldilən xərclər. 

 

03.5 Səs və vibrasiyalarla mübarizəyə yönəldilən xərclər 

 

03.5.0 Səs və vibrasiyalarla mübarizəyə yönəldilən xərclər 

 

- quru yol nəqliyyatı və dəmir yolu nəqliyyatının yaratdığı 

səsin və titrəyişlərin, hava nəqliyyatının yaratdığı səsin, 

sənayedə yaranan səsin və s. qarşısının alınmasına 

yönəldilən xərclər. 

 

03.6 Biomüxtəlifliyin mühafizəsinə və landşaftın qorunmasına 

yönəldilən xərclər 

 

03.6.0 Biomüxtəlifliyin mühafizəsinə və landşaftın qorunmasına 

yönəldilən xərclər 

 

- təbiətin və landşaftın qorunmasına (görünüşlərin, 

məskunlaşma yerlərinin, sahilyanı zonanın qorunmasına, 

torpaqların eroziyası ilə mübarizəyə, qum təpələrinin 

möhkəmləndirilməsinə, qar uçqunlarından qorunmaya, 

yanğından mühafizəyə və s.)  yönəldilən xərclər. 

 

03.7 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ətraf mühitin 

mühafizəsinə yönəldilən xərclər 

 

03.7.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən ətraf mühitin mühafizəsinə 

yönəldilən xərclər 

 

- digər kateqoriyalara aid edilməyən ətraf mühitin 

mühafizəsinə yönəldilən xərclər, ətraf mühitin mühafizəsi 

məsələlərinə ümumi rəhbərlik və s. 

 

04 MARKETİNQ XƏRCLƏRİ 

 

Marketinq xərclərini idarələr tərəfindən istehsal 

proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə etdikləri 

məhsulun satışı üçün həyata keçirilən, bir-biri ilə bağlı tədbirlər 

kompleksi kimi müəyyən etmək olar. Marketinqin təyinatı çox 

geniş ola bilər: buraya yalnız birbaşa satışların təşkili üzrə 

tədbirlər deyil, məhsulun satışına yardım üzrə bununla əlaqədar 
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reklam (məlumatlandırma, bazarların saxlanması və 

genişləndirilməsi məqsədi ilə), marketinq tədqiqatları (bazar 

potensialının müəyyən edilməsi məqsədi ilə), ictimaiyyət ilə 

əlaqələr (ictimaiyyət arasında əlverişli imicin yaradılması 

məqsədi ilə), lobbiləşmək və s. kimi fəaliyyət də daxil ola bilər. 

  

 Daxil deyil: cari istehsal proqramları başqaları üçün marketinq 

tədbirlərindən və birbaşa satışların təşkilindən ibarət olan 

idarələrin (məsələn, ISIC təsnifatının 7413 «Bazar 

konyunkturasının tədqiqi və ictimai rəyin öyrənilməsi» 

altqrupuna; 7430 «Reklam» altqrupuna  daxil olan idarələrin; 

həmçinin 50-52  bölmələrinə daxil olan topdan və pərakəndə 

ticarətin (komponentləri) bu məqsədlər üçün sərf etdiyi 

xərclər (06.1). 

 

04.1 Birbaşa satışların təşkili üzrə tədbirlərə yönəldilən xərclər 

 

04.1.0 Birbaşa satışların təşkili üzrə tədbirlərə yönəldilən xərclər 

 

- birsaşa satışların təşkili üzrə tədbirlərə yönəldilən xərclər 

satışla məşğul olan personallarla alıcılar arasında sıx 

əlaqələrin olması ilə xarakterizə olunur.  

 

Daxildir: cari məhsulun satışı üzrə tədbirlərə cəlb edilmiş 

personala və avdanlığa, məsələn, sərgi zallarının personalına, 

satıcılara, satış üzrə agentlərə, satışların təşkili üzrə 

mütəxəssislərə,  satış üzrə menecerlərə, dəftərxana işçilərinə, 

həmçinin sərgi zallarının avadanlığına, məhsul nümunələrinə 

və sərgi modellərinə və s. yönəldilən xərclər 

 

04.2 Reklam xərcləri  

 

04.2.0 Reklam xərcləri 

 

- reklam materiallarına (kataloqlara, kitabçalara və s.), dövri 

nəşrlərdə yerlərin alınmasına, efir vaxtının alınmasına və 

reklam məlumatının yayılması üçün olan digər vasitələrə 

yönəldilən xərclər; həmçinin personala (fotoqraflara, 

fotomodellərə, dizaynerlərə, kütləvi informasiya vasitələri ilə 

əlaqələr üzrə mütəxəssislərə, digər texniki personala, 

həmçinin idarəedənlərə və dəftərxana işçilərinə yönəldilən 

xərclər. 
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04.3 Digər kateqoriyalara aid edilməyən marketinqə yönəldilən 

xərclər  

 

04.3.0 Digər kateqoriyalara aid edilməyən marketinqə yönəldilən 

xərclər  

 

- marketinq tədqiqatlarına, ictimaiyyətlə əlaqələrə, 

lobbiləşməyə və kommersiya və ticarət assosiasiyalarında 

iştirak etməyə görə yönəldilən xərclər. 

 

05 ƏMƏK EHTİYATLARINA YÖNƏLDİLƏN XƏRCLƏR 

 

Əmək ehtiyatlarına yönəldilən xərcləri əmək ehtiyatlarından 

istifadənin səmərəliliyinin və onların işləmək bacarığının 

yüksəldilməsinə, həmçinin işçilərin vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin məcmusu kimi 

müəyyənləşdirmək olar. Bu xərclərə həmçinin müvafiq 

avadanlığa, ləvazimata, personala və s. yönəldilən xərclər də 

daxildir. 

   

 Daxildir: ərzaq məhsullarının və geyimin, pulsuz və ya 

subsidiyalaşdırılan yaşayış yerlərinin verilməsi kimi natural 

formada ödəmələr (06.1); iş yerlərində müdafiə və 

təhlükəsizlik vasitələri ilə təminat (06.3); mədəni məqsədlər, 

istirahətin və təhsilin təşkili üçün istifadə edilən və əhalinin 

geniş kütləsinə xidmət göstərən obyektlərə edilən 

köçürmələr (04.3). 

 

05.1 Tədrisə və peşə hazırlığına yönəldilən xərclər 

 

05.1.0 Tədrisə və peşə hazırlığına yönəldilən xərclər 

 

- təhsil sahəsində fəaliyyətə (istehsalatdan ayrılmamaq şərti ilə 

hazırlığa, texniki-peşə tədrisinə və s.), həmçinin müvafiq 

avadanlıq, yer və personala yönəldilən xərclər. 

 

05.2 Səhiyyə xərcləri 

 

05.2.0 Səhiyyə xərcləri 

 

- tibbi xidmətlərə (təxirəsalınmaz tibbi yardımın, planlı tibbi 

müayinənin və s. təqdim edilməsinə), həmçinin müvafiq 

avadanlıq, yer və personala yönəldilən xərclər. 
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05.3 Sosial xidmətlərə yönəldilən xərclər 

 

05.3.0 Sosial xidmətlərə yönəldilən xərclər 

 

- sosial müdafiə, mədəniyyət və istirahətin təşkili sahəsində 

fəaliyyətə (uşaq müəssisələrinə, idman komandalarına, 

orkestrlərə və s.); müvafiq avadanlığa (idman ləvazimatına, 

musiqi alətlərinə və s.); qurğulara (futbol meydançalarının, 

idman meydançalarının və s. alınması və ya icarəsinə) və 

personala (instruktorlara, məşqçilərə və s.) yönəldilən 

xərclər. 

 

06 CARİ İSTEHSAL PROQRAMLARINA, İNZİBATİ-

TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİNƏ VƏ İDARƏETMƏYƏ 

YÖNƏLDİLƏN XƏRCLƏR 

 

Cari istehsal proqramları müəssisələrin müstəsna olaraq və 

ya əsasən istehsalla məşğul olan bölmələrində həyata keçirilən 

bir-biri ilə bağlı fəaliyyət növlərinin məcmusudur. Müəssisənin 

istehsal proqramı ISIC təsnifatında onun aid olduğu 

kateqoriyasını xarakterizə edən əmtəə və ya xidmətlərin 

istehsalı kimi müəyyənləşdirilir. 

 

06.1 Cari istehsal proqramlarına yönəldilən xərclər  

 

06.1.0 Cari istehsal proqramlarına yönəldilən xərclər 

 

- birbaşa məsrəflərə, yəni əmək və materiallara, hazır 

məmulatlar və yarımfabrikatlara, xammal və materiallara və 

s. yönəldilən xərclər; birbaşa qaimə xərcləri, yəni istehsala 

nəzarət və müvafiq dəftərxana personalına yönəldilən 

xərclər; alətlərə, istehsal mexanizmlərinə və uzunmüddətli 

işləmə qabiliyyəti olan avadanlığa, istehsal binalarına və 

yerlərinə, nəqliyyat vasitələri üçün yerlərə yönəldilən 

xərclər.  

 

Daxildir: istehsal proqramları ilə əlaqədar xərclərin digər 

bəndləri (istehsal olunan məmulatların komponentlərinin 

daxili yerdəyişməsinə, operativ nəzarəti həyata keçirən 

personala yönəldilən xərclər). 
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Daxil deyil: layihələşdirmə xərcləri (01.2); təcrübə 

nümunələrinin hazırlanması və sınaqdan keçirilməsinə, 

laboratoriyaların personalına və avadanlığına yönəldilən 

xərclər (02.1). 

 

06.2 Xarici nəqliyyat xidmətlərinə yönəldilən xərclər 

 

06.2.0 Xarici nəqliyyat xidmətlərinə yönəldilən xərclər 

 

- insanların daşınması (işçi briqadalarının iş yerlərinə 

çatdırılması) və müəssisələr arasında (istehsal prosesində) 

məmulatların daşınması  üzrə nəqliyyat xidmətlərinə 

yönəldilən xərclər.  

 

Daxil deyil: müəssisə hüdudlarında daxili yerdəyişmə (06.1). 

 

06.3 Təhlükəsizlik və mühafizə xərcləri 

 

06.3.0 Təhlükəsizlik və mühafizə xərcləri 

 

- insanların və əmlakın müntəzəm nəzarətinə, mühafizəsinə və 

qorunmasına yönəldilən xərclər.  

 

Daxildir: binaların, inzibati yerlərin, zavodların, tikinti 

meydançalarının, mehmanxanaların, teatrların, anbarların 

mühafizəsinə yönəldilən xərclər; gözətçi itləri, zirehli 

avtomobillər kimi xüsusi müdafiə vasitələrinə yönəldilən 

xərclər; təhlükəsizlik vasitələri və tədbirlərinə, təhlükəsizlik 

sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsinə, təhlükəsizlik və 

fövqəladə vəziyyətlərdə ediləcək hərəkət məsələləri üzrə 

hazırlığa yönəldilən xərclər; . 

 

Daxil deyil: işin ekoloji və tibbi standartlarına və qidalanma 

normalarına əməl olunmasına nəzarət (06.4). 

 

06.4 İdarəetməyə və inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə yönəldilən 

xərclər 

 

06.4.0 İdarəetməyə və inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə yönəldilən 

xərclər 

 

- digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət növlərinə 

(mühasibat uçotuna, təchizata, kadrlarla işə, hüquq 
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fəaliyyətinə və s.); baş nəzarətçi, inzibati və ya idarəetmə 

personalına yönəldilən xərclər.  

 

Daxil deyil: bilavasitə satışa cavabdeh olan ali icra orqanlarına 

(04.3); ETTKİ-nə (02); ətraf mühitin qorunmasına (03.7) 

yönəldilən xərclər. 
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