
 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

Azərbaycan Respublikasının Feldyeger rabitəsi orqanı 

tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri haqqında 

Qərar № 21 

Bakı şəhəri, 4 mart 2004-cü il 

«Feldyeger rabitəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli, 903 nömrəli 

Fərmanının 2-ci bəndinin üçüncü abzasının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. «Feldyeger rabitəsi orqanı tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri» təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADƏ 

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 mart 

2004-cü il, № 3, maddə 188) («VneshExpertService» LLC). 

 

Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 

2004-cü il 4 mart tarixli, 

21 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

Azərbaycan Respublikasının Feldyeger rabitəsi orqanı 

tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri 

Sıra №-si Xidmətlərin və göndərişin növü Ölçü vahidi Tarif-manatla 

(ƏDV-siz) 

1 2 2 2 

Zərflərin çatdırılması 

1. Dövlətlərarası marşrutlar ilə — çəkisi 1 

kq-a qədər olan 

1 kq üçün 9000 

1.1. Çəkisi 1 kq-dan artıq olan hər zərfə əlavə 

(tam və ya tam olmayan) 

1 kq üçün 1000 

2. Şəhər marşrutları ilə — çəkisi 1 kq-a qədər 1 kq üçün 8000 



 

 

olan 

2.1. Çəkisi 1 kq-dan artıq olan hər zərfə əlavə 

(tam və ya tam olmayan) 

1 kq üçün 1000 

Bağlamaların çatdırılması 

3. Dövlətlərarası marşrutlar ilə — çəkisi 5 

kq-a qədər olan  

1 bağlama üçün 12000 

3.1. Çəkisi 5 kq-dan artıq olan hər bağlama 

üçün əlavə (tam və ya tam olmayan)  

1 kq üçün 5000 

4. Şəhər marşrutları ilə — çəkisi 5 kq-a qədər 

olan  

1 bağlama üçün 10000 

4.1. Çəkisi 5 kq-dan artıq olan hər zərfə əlavə 

(tam və ya tam olmayan)  

1 kq üçün 3000 

Əlavə xidmətlər 

5. Bağlama və zərflərin qəbulu üçün    

5.1. Nəqliyyatın göndərilməsi  1 çağırış 10000 

5.2 Əməkdaşın göndərilməsi  1 çağırış 4000 

Qeyd. Sifarişçi özü korrespondensiyanı feldyeger rabitəsi orqanına təqdim etdiyi halda 

ondan nəqliyyata və çağırışa görə haqq alınmır. 


