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tәsdiq edilmişdir 

Mühәndis-axtarış işlәrinin yerinә yetirilmәsi 

Qaydaları 

1. Ümumi müddәalar 

1.1. Bu Qaydalar «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 
tәsdiq edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında» 
Azәrbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrәli Qanununun 



tәtbiqi barәdә» Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 
nömrәli 

 Fәrmanının 1.6.13-cü yarımbәndinin icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hazırlanmışdır.  

1.2. Bu Qaydalar tikinti әrazisinin hüdudları daxilindә torpaq sahәsinin sәmәrәli vә 
tәhlükәsiz istifadәsi mәqsәdi ilә tәbii (geoloji) şәraitin vә texnogen tәsirlәrin öyrәnilmәsi, 
elәcә dә әrazinin planlaşdırılması, tikinti obyektlәrinin layihәlәrinin hazırlanması vә 
әsaslandırılması üçün zәruri ilkin mәlumatlar әldә etmәk mәqsәdi ilә hәyata keçirilәn 
mühәndis-axtarış işlәrinin aparılması qaydasını, bu növ işlәrin yerinә yetirilmәsinә dair 
tәlәblәri, işlәrin icrası zamanı tikinti vә şәhәrsalma fәaliyyәti subyektlәrinin vәzifәlәrini, 
hәmçinin mühәndis-axtarış işlәrinә dair dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi 
mexanizmini müәyyәn edir. 

1.3. Bu Qaydaların әsas mәqsәdi әrazilәrin sabit inkişafını, insanların hәyat fәaliyyәtinә 
münasib şәraitin yaradılmasını, tәbii vә texnogen xarakterli fövqәladә halların qarşısının 
alınmasını tәmin etmәk üçün tәdqiq olunan әrazilәrin tәbii şәraiti barәdә zәruri vә kifayәt 
qәdәr әtraflı mәlumatların әldә olunmasından ibarәtdir. 

1.4. Tikintisinә icazә tәlәb olunan obyektlәrin tikinti layihәlәrinin hazırlanması vә 
tikintisinin hәyata keçirilmәsi, elәcә dә hәmin tikinti obyektlәrinin yerlәşәcәyi torpaq 
sahәlәrinin planlaşdırılması üçün mühәndis-axtarış işlәrinin aparılması mütlәqdir. 

1.5.Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanmasında, bir qayda olaraq, dövlәt 
geodeziya vә kartoqrafiya fondunun material vә mәlumatlarından istifadә olunmalıdır. 

2. Mühәndis-axtarış işlәrinin aparılması 

2.1. Mühәndis-axtarış işlәri tikinti әrazisinin hüdudları daxilindә tikinti obyektlәrinin 
layihәlәndirilmәsi vә tikintisi mәqsәdi ilә müvafiq mәlumatların hazırlanmasını, torpaq 
sahәsinin sәmәrәli vә tәhlükәsiz istifadәsi üçün tәbii şәraitin vә texnogen tәsir amillәrinin 
kompleks şәkildә öyrәnilmәsini tәmin edәn fәaliyyәt növüdür. 

2.2. Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların mühәndis-axtarış işlәri lisenziya 
almış şәxslәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәlidir. 

2.3. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri vahid informasiya tәminatı sisteminin tәrkib 
hissәsi olan Dövlәt Mәlumat Fondunda azı 99 (doxsan doqquz) il müddәtindә saxlanılır 
vә әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanmasında, elәcә dә şәhәrlәrin, rayonların, 
qәsәbә vә kәndlәrin (bәlәdiyyәlәrin) әrazilәrindә şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin 
informasiya tәminatı sistemlәrinin aparılmasında bu mәlumatlardan istifadә olunur. 
Şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәtinin vahid informasiya tәminatı sistemlәrindә hәmçinin 
tәbii vә texnogen xarakterli fövqәladә halların başvermә riskinin әsas amillәrinin siyahısı, 
onların xarakteristikaları vә riskә mәruz qalan әrazilәrin xәritәlәri öz әksini tapmalıdır. 

2.4. Mühәndis-axtarış işlәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 

2.4.1. mühәndis-geodeziya işlәri; 

2.4.2. mühәndis-geoloji axtarış işlәri; 

2.4.3. mühәndis-hidrogeoloji axtarış işlәri; 



2.4.4. geofiziki işlәr; 

2.4.5. qruntların laboratoriya tәdqiqatları. 

2.5. Mühәndis-axtarış işlәrinin icraçısı (bundan sonra — podratçı) geodezik mәntәqәlәr 
(mәrkәzlәr) yaratmaq, mәdәn-qazma işlәri aparmaq (buruq quyularının, şurfların vә s. 
qazılması), stasionar müşahidә şәbәkәlәri yaratmaq, torpaq vә qruntlardan, havadan, sәthi 
vә yeraltı sulardan, atmosfer yağıntılarından vә sәnaye tullantılarından nümunәlәr 
götürmәk, bu Qaydaların tәlәblәrinә vә sifarişçi ilә bağlanan müqavilәnin şәrtlәrinә 
uyğun olaraq mühәndis-axtarış işlәrinin aparılması üçün lazım olan hazırlıq vә әlaqәdar 
işlәri (meydançaların tәmizlәnmәsi vә planlaşdırılması, nişanlama cihazlarının 
quraşdırılması, sukәnarlaşdırıcıların vә novların yerlәşdirilmәsi, yolların, keçidlәrin, 
bәrәlәrin vә digәr müvәqqәti qurğuların inşası) yerinә yetirmәk hüququna malikdir. 

2.6. Mühәndis-axtarış işlәri zamanı ölçmә işlәri ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi 
üzrә normativ sәnәdlәrin (metroloji qayda vә normaların) tәlәblәrinә uyğunluğu tәsdiq 
edilmiş vә dövlәt sınaqlarından keçirilmәklә tipi tәsdiq edilmiş ölçmә vasitәlәrindәn 
istifadә edilmәklә aparılmalıdır. Ölçmәlәrin nәticәlәri Azәrbaycan Respublikasında 
kәmiyyәt vahidi kimi qәbul edilmiş vahidlәrlә ifadә olunmalıdır. 

2.7. Podratçı sifarişçi tәrәfindәn tәqdim olunmuş ilkin mәlumatları onların aktuallığını vә 
keyfiyyәtini nәzәrә almaqla tәhlil edir, çöl vә kameral işlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı 
hәmin mәlumatlardan istifadәnin mümkünlüyü vә dәrәcәsi barәdә qәrar qәbul edir. 

2.8. Mühәndis-axtarış işlәrinin aparılmasına dair proqram tәrtib edilir. Hәmin proqram 
sifarişçinin tapşırığına, şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrә uyğun olmalı vә 
proqramda tәbii şәrait, әrazinin tәdqiqetmә dәrәcәsi nәzәrә alınmaqla, işlәrin tәrkib vә 
hәcmi, onların yerinә yetirilmә üsulları әsaslandırılmalıdır. 

2.9. Mühәndis-axtarış işlәrinin proqramı işlәrin yerinә yetirilmәsi üçün lazım olan 
tәlәblәri vә mәlumatları, o cümlәdәn aşağıdakıları özündә әks etdirmәlidir: 

2.9.1. ümumi mәlumatlar; 

2.9.2. әrazinin tәdqiqetmә dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi; 

2.9.3. tәdqiqat aparılan әrazinin qısa fiziki-coğrafi xarakteristikası; 

2.9.4. işlәrin tәrkibi vә növlәri; 

2.9.5. işlәrin keyfiyyәtinә nәzarәt sisteminә dair mәlumatlar; 

2.9.6. istifadә olunan normativ sәnәdlәr; 

2.9.7. xüsusi şәrtlәr; 

2.9.8. tәbii vә texnogen proseslәrin tәhlükәliliyinin vә riskinin qiymәtlәn-
dirilmәsi vә әrazinin mühәndisi mühafizәsi üzrә tәdbirlәrin әsaslandırılması; 

2.9.9. tәqdim olunan hesabat materialları; 

2.9.10. proqrama mәtn vә qrafik әlavәlәr. 



2.10. Mühәndis-axtarış işlәrinin proqramına tapşırığın surәti, habelә әrazinin 
(meydançanın, sahәnin) sәrhәdlәri, xәtti qurğuların trassaları (xәtti qurğuların başlanğıc 
vә son nöqtәlәri), layihәlәndirilәn binaların parametr vә qabaritlәri göstәrilmәklә, 
sifarişçi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş mövqe planı (sxemi) әlavә olunmalıdır. 

2.11. Mühәndis-axtarış işlәri yekunlaşdıqdan sonra torpaq sahәlәri tәyinatı üzrә istifadә 
üçün yararlı vәziyyәtә gәtirilmәli vә gәlәcәkdә stasionar müşahidәlәrin aparılması üçün 
proqramla istifadәsi planlaşdırılmamış dağ-mәdәn qazıntıları lәğv edilmәlidir. 

2.12. Mühәndis-axtarış işlәri tikinti işlәrinin layihәqabağı mәrhәlәsindә aparılır. Eyni 
zamanda, bina vә qurğuların texniki vәziyyәtindәn asılı olaraq, әrazinin geoloji vә 
hidrogeoloji şәraiti dәyişildiyi zaman, habelә sifarişçinin arzusu ilә aşağıda göstәrilәn 
mәrhәlәlәrdә vә istismar müddәtindә dә mühәndis-axtarış işlәrinin aparılması 
mümkündür: 

2.12.1. tikinti obyektlәri inşa, әsaslı tәmir, yenidәnqurma vә bәrpa edildikdә; 

2.12.2. inşa edilmiş obyektlәrin istismarı zamanı; 

2.12.3. tikinti obyektlәri konservasiya edildikdә; 

2.12.4. tikinti obyektlәri söküldükdә (demontaj olunduqda). 

2.13. Әrazi planlaşdırması ilә bağlı sәnәdlәrin әsaslandırılması mәqsәdi ilә yerinә 
yetirilәn mühәndis-axtarış işlәri әrazilәrin funksional tәyinatı haqqında qәrarların qәbul 
edilmәsi, onların sabit inkişafının tәmin edilmәsi, әtraf mühitin qorunması, planlaşdırma 
strukturu elementlәrinin ayrılması, dövlәt vә bәlәdiyyә әhәmiyyәtli obyektlәrin 
yerlәşdirilmәsinin planlaşdırılması, әrazilәrin tәbii vә texnogen xarakterli fövqәladә 
hallardan müdafiәsi üçün lazım olan әrazinin tәbii şәraiti vә tәbii şәraitin dәyişmәsinin 
proqnozu barәdә kompleks (әtraflı) mәlumatların әldә olunmasını tәmin etmәlidir. 

2.14. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri tәbii vә texnogen xarakterli fövqәladә halların 
yaranma riskinә mәruz qalan әrazilәrin xәritәlәrini özündә әks etdirmәlidir. 

2.15. Әrazi planlaşdırılması sәnәdlәrinin hazırlanmasında mövcud әrazi planlaşdırılması 
sәnәdlәri çәrçivәsindә görülmüş mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәrindәn vә Azәrbaycan 
Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәqdim olunan topoqrafik 
vә yerquruluşu materiallarından, hәmçinin Azәrbaycan Respublikasının Ekologiya vә 
Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi tәrәfindәn tәqdim olunan meteoroloji, hidroloji, geoloji vә 
hidrogeoloji materiallardan istifadә edilmәlidir. Belә materiallar olmadıqda, 
planlaşdırılan әrazi üzrә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә 
uyğun mühәndis-axtarış işlәri aparılmalıdır. 

2.16. Layihәqabağı sәnәdlәrin hazırlanması mәrhәlәsindә tikinti layihәlәndirilmәsinin 
mәqsәdlәri üçün yerinә yetirilәn mühәndis-axtarış işlәri bina vә qurğuların әtraf mühitlә 
qarşılıqlı tәsir hüdudlarında mövcud olan tәbii şәraitin detallaşdırılması vә 
dәqiqlәşdirilmәsini, onların mühәndis mühafizәsini, profilaktik vә digәr zәruri tәdbirlәrin 
hәyata keçirilmәsi ilә bağlı yekun qәrarların qәbulunu, torpaq işlәrinin icrasını, elәcә dә 
layihә sәnәdlәrinin hazırlanması, razılaşdırılması vә (vә ya) tәsdiqi zamanı yaranan ayrı-
ayrı mәsәlәlәr üzrә layihә hәllәrinin dәqiqlәşdirilmәsini tәmin etmәlidir. 



2.17. Tikinti-layihә sәnәdlәrinin hazırlanması mәrhәlәsindә tikinti layihәlәndirilmәsinin 
mәqsәdlәri üçün yerinә yetirilәn mühәndis-axtarış işlәri bina vә qurğuların 
yerlәşdirilmәsinin әsaslandırılması, hәmin bina vә qurğularla bağlı konstruktiv vә hәcm-
planlaşdırma hәllәrinin qәbulu, obyektlәrin mühәndis mühafizәsinin layihәlәndirilmәsi, 
әtraf mühitin qorunması ilә bağlı tәdbirlәrin vә tikintinin tәşkili layihәsinin hazırlanması 
üçün tәlәb olunan materialların әldә olunmasına xidmәt etmәlidir. 

Qeydlәr: 

1. Tәhlükәli tәbii vә texnogen proseslәrin inkişaf etdiyi vә spesifik qruntların yayıldığı 
әrazilәrdә vә yaxud belә sahәlәrin yaxınlığında tikinti obyektinin yerlәşdirilmәsinә yol 
verilmir. 

2. Tikilib abadlaşdırılmış әrazilәrdә tikintinin aparılması üçün mühәndis-axtarış işlәri 
yerinә yetirilәrkәn bitişik (yanaşı) vә qonşu binaların yükdaşıyan konstruksiyaları әtraflı 
öyrәnilmәli, planlaşdırılan tikintinin mövcud obyektlәrә potensial tәsiri 
qiymәtlәndirilmәli vә sәnәdlәşdirilmәlidir. 

2.18. Bina vә qurğular inşa, әsaslı tәmir, yenidәnqurma vә bәrpa edildikdә mühәndis-
axtarış işlәri bina vә qurğuların dayanıqlılığını, etibarlılığını vә istismara yararlılığını 
artırmaq, insanların sağlamlığını qorumaq vә zәruri hallarda layihә vә işçi sәnәdlәrindә 
dәyişikliklәr edilmәsi barәdә qәrarların qәbul edilmәsini, bina vә qurğuların 
bünövrәlәrinin vәziyyәtinin, inşa edilәn, yenidәn qurulan, tәmir edilәn bina vә 
qurğularda, elәcә dә yanaşı әrazilәrdәki bina vә qurğularda baş verәn deformasiya vә 
çökmәlәrin qiymәtlәndirilmәsini tәmin edәn material vә mәlumatları әldә etmәk 
(toplamaq) mәqsәdi ilә aparılır. 

2.19. İnşa edilmiş, yenidәn qurulmuş vә ya әsaslı tәmir olunmuş bina vә qurğuların 
istismarı mәrhәlәsindә mühәndis-axtarış işlәri onların texniki vәziyyәtinә nәzarәti hәyata 
keçirmәk (o cümlәdәn әsasların, inşaat konstruksiyalarının, mühәndis-texniki tәminat 
şәbәkәlәrinin, mühәndis mühafizә qurğularının vәziyyәtinin monitorinqi şәklindә) 
mәqsәdi ilә yerinә yetirilir. 

2.20. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri konkret obyekt (vә ya onun hissәsi) üzrә 
mühәndis-axtarış işlәrinin növlәrinә vә komplekslәrinә görә texniki hesabat şәklindә 
rәsmilәşdirilmәlidir. Texniki hesabat mәtn hissәsindәn, hәmçinin qrafik, rәqәmsal vә 
digәr formalı әlavәlәrdәn ibarәtdir.Texniki hesabat cild (cildlәr) şәklindә tәrtib 
edilmәlidir. Zәrurәt olduqda cildlәr kitablara vә sonra hissәlәrә ayrılır. 

2.21. Mühәndis-axtarış işlәrinin yerinә yetirilmәsinә dair texniki hesabat ümumi şәkildә 
aşağıdakı fәsillәrdәn ibarәt olmalıdır: 

2.21.1. ümumi mәlumat; 

2.21.2. әrazinin tәdqiqedilmә dәrәcәsi; 

2.21.3. işlәrin yerinә yetirildiyi rayonun (әrazinin) qısa fiziki-coğrafi 
xarakteristikası; 

2.21.4. işlәrin yerinә yetirilmә metodologiya vә texnologiyası; 

2.21.5. mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri; 



2.21.6. işlәrin keyfiyyәtinә nәzarәt vә işlәrin qәbulu barәdә mәlumat; 

2.21.7. texniki hesabatın nәticә (rәy) hissәsi; 

2.21.8. istifadә olunmuş sәnәd vә materiallar; 

2.21.9. mәtn әlavәlәri; 

2.21.10. qrafik әlavәlәr vә fotomateriallar; 

2.21.11. rәqәmsal әlavәlәr. 

2.22. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri bina vә qurğuların layihә parametrlәrini vә 
digәr layihә xarakteristikalarını, elәcә dә bina vә qurğuların tәhlükәsizliyinin tәmin 
edilmәsi ilә әlaqәdar layihәlәndirilәn tәdbirlәri müәyyәnlәşdirmәk üçün әsaslandırılmış 
olmalı, tәyin edilmiş hesabi göstәricilәrin bina vә ya qurğuların inşası vә istismarı 
prosesindә dәyişmәsi proqnozunu әks etdirmәlidir. 

2.23. Sifarişçinin tәlәbinә әsasәn hesabatın әlavә nüsxәlәrinin hazırlanması podratçı 
tәrәfindәn tәmin edilir (tapşırığa uyğun olaraq). 

2.24. Hesabata vә onun әlavәlәrinә daxil edilmәyәn çöl vә kameral işlәrin materialları vә 
mәlumatları podratçının arxivindә saxlanmalıdır. 

2.25. Podratçı mühәndis-axtarış işlәrinin keyfiyyәtinә nәzarәti özü vә yaxud müstәqil 
tәşkilatları cәlb etmәklә hәyata keçirir. Keyfiyyәtә nәzarәtin mәqsәdi yerinә yetirilәn 
işlәrin tapşırığa, proqrama, normativ-texniki sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunun 
yoxlanılmasından ibarәtdir. 

2.26.Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәrinә әsasәn tikinti zamanı bitişik vә qonşu 
obyektlәrin texniki vәziyyәtinә daimi müşahidә ilә bağlı tәdbirlәr tikinti layihәsindә 
nәzәrdә tutulmalıdır. Deformasiya (zәdәlәnmә) aşkar edildikdә, podratçı tikinti işlәrini 
dәrhal dayandıraraq, bu barәdә sifarişçiyә, layihәçiyә, Azәrbaycan Respublikasının 
Fövqәladә Hallar Nazirliyinә, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә 
Arxitektura Komitәsinә vә yerli icra hakimiyyәti orqanlarına mәlumat vermәlidir. 

3. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәrinin yoxlanılması 

3.1. Müvafiq fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn tikinti mәqsәdlәri üçün aparılmış 
mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәrinә dair hesabatın şәhәrsalma vә tikintiyә dair 
normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun tәrtib edilmәsinә nәzarәt Azәrbaycan Respublikası 
Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Tikintidә Tәhlükәsizliyә Nәzarәt Dövlәt Agentliyinin 
(bundan sonra — Agentlik) nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn Mühәndis-Axtarış Mәrkәzi 
(bundan sonra — Mәrkәz) tәrәfindәn hәyata keçirilir. 

3.2. Mühәndis-axtarış işlәrini hәyata keçirәn bütün subyektlәr tәrәfindәn ilk növbәdә 
aparılacaq mühәndis-axtarış işlәri haqqında tәrtib edilmiş proqramın layihәsi 
razılaşdırılmaq vә sonradan hәmin işlәrin nәticәlәrinә rәy verilmәk üçün Agentliyә 
tәqdim olunur. 



3.3. Lisenziya alınmadan fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn 
mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәri qәbul edilmir vә tәqdim olunan sәnәdlәr rәy tәrtib 
edilmәdәn geri qaytarılır. 

3.4. Mәrkәz fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn aparılan mühәndis-axtarış işlәrinin 
tәrkibini vә nәticәlәrini tәhlil edir, zәruri hallarda seçmә üsulu ilә yerindә baxış keçirir vә 
10 (on) iş günündәn gec olmayaraq, onların şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ 
sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun olub-olmaması barәdә rәy verir. Müstәsna hallarda, qeyd 
olunan rәyin verilmәsi müddәti 15 (on beş) iş günündәn çox olmaması şәrtilә uzadılır. 

3.5. Mühәndis-axtarış işlәrinin nәticәlәrinin yoxlanılması mülkiyyәt formasından asılı 
olmayaraq, mühәndis-axtarış işlәri aparan fiziki vә hüquqi şәxslәr tәrәfindәn hәmin 
işlәrin müqavilәdә göstәrilәn smeta dәyәrinin 3 faizi miqdarında Mәrkәzә ödәnilәcәk 
vәsait hesabına aparılır. 

3.6. Mühәndis-axtarış işlәri bu Qaydaların 3.1—3.5-ci bәndlәrinә uyğun olaraq Mәrkәz 
tәrәfindәn hәmin işlәrin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrinә uyğunluğuna 
dair rәy verildikdәn sonra başa çatmış hesab olunur. 

3.7. Mühәndis-axtarış işlәrinin yerinә yetirilmәsinin nәticәsi olaraq, podratçı hesabatın 
kağız daşıyıcılarda 4 nüsxәsini hazırlayır. Hesabatın 3 nüsxәsi sifarişçiyә tәqdim olunur, 
1 arxiv nüsxәsi isә podratçıda saxlanılır. Hesabatın iki nüsxәsi sifarişçiyә elektron 
formatda tәqdim edilmәli, bir nüsxәsi isә elektron formatda podratçının arxivindә 
saxlanmalıdır. 

3.8. Bu Qaydaların 3.1—3.6-cı bәndlәrinә uyğun olaraq yoxlanılmış vә şәhәrsalma vә 
tikintiyә dair normativ sәnәdlәrә uyğunluğu tәsdiq olunmuş mühәndis-axtarış işlәrinin 
nәticәlәri Mәrkәz tәrәfindәn 10 (on) gün müddәtindә bir nüsxәsi kağız formasında 
sifarişçiyә vә bir nüsxәsi isә elektron formada Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt 
Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsinә tәqdim edilir. 

3.9. Mәrkәz eyni zamanda, mühәndis-axtarış işlәrinin aparılması üçün ölçmәlәrin 
vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә normativ sәnәdlәrin (metroloji qayda vә normaların) 
tәlәblәrinә uyğunluğu tәsdiq edilmiş vә dövlәt sınaqlarından keçirilmәklә tipi tәsdiq 
edilmiş ölçmә vasitәlәrinin tәtbiq edilmәsini yoxlayır. 

3.10. Mühәndis-axtarış işlәri şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә 
uyğun yerinә yetirilmәlidir. 

3.11. Mәrkәz tәrәfindәn razılaşdırılmamış vә rәy verilmәmiş mühәndis-axtarış sәnәdlәri 
tikinti layihәlәrinin işlәnilmәsi üçün әsas ola bilmәz. 
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