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� 1000/01/003

 
Bakı şəhəri                                                                              “26” yanvar 2022-ci il

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Kollegiyasının 2012-ci il 5 iyul tarixli 100/02/001 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi geyim formasının daşınması
Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə

 
“Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi geyim forması və fərqlənmə nişanları

haqqında Əsasnamə”nin və “Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi geyim formasının
və fərqlənmə nişanlarının təsvirləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may
tarixli 622 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 oktyabr
tarixli 1472 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci
il 15 noyabr tarixli 654s nömrəli Sərəncamının 3-cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük
Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 5.11.6-cı yarımbəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinın Kollegiyası
 

Q Ə R A R A  A L I R:
 

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Kollegiyasının 2012-ci il 5 iyul tarixli 100/02/001 nömrəli  qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi geyim formasının daşınması
Qaydaları”nda dəyişiklik təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquqi Təminat İdarəsi (Sənan Muxtarov) qərarın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə
daxil edilməsi məqsədilə 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin
etsin.

3. Qərar aidiyyəti üzrə göndərilsin.
 

Kollegiyanın sədri                                                                                    Səfər Mehdiyev
 
 

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi Kollegiyasının “26” yanvar 2022-ci
il tarixli 1000/01/003 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Kollegiyasının 2012-ci il 5 iyul tarixli 100/02/001 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi geyim formasının daşınması
Qaydaları”nda dəyişiklik:

 
1. 2.2-ci bəndin birinci cümləsindən “, kepi” sözü və həmin bəndin dördüncü və beşinci cümlələri çıxarılsın;
2. 2.2.4-cü yarımbəndin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Qış papağı isə yalnız səhra geyim formasına aiddir və qış gödəkcəsi ilə daşınır.”;
3. 2.2.6-cı yarımbənddə “Kepi” sözü “ Yay papağı” sözləri ilə əvəz edilsin;
4. 2.16-1-ci bənddə “və köynəyin” sözləri “, köynəyin, yay və ya qış gödəkcəsinin və qısaqol yay köynəyinin” sözləri

ilə əvəz edilsin.
 

http://e-qanun.az/framework/48590
http://e-qanun.az/framework/23939

