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Xülasə 

 

Bu hesabat Şəffaflığın artıtılması və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Strategiyanın 

həyata keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Planının Alternativ Monitrorinqi layihısənin həyata keçirən 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən hazırlanan iknici hesabatdır. Bu layihə çərçivəsində 

bundan əvvəl həyata keçirilən monitorinq Azərbaycan dövlət orqanlarının qaynar xətt telefon 

xidmətlərinin Şəffaflığın Artırılması və Korrupsiyaya Qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın 

Fəaliyyət Planına uyğun yaradılması və fəaliyyətini əhatə etmişdir. 

Bu sənədin məqsədi: 

(i)  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya və Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata 

keçirilən tədbirlərin təhlili; 

(ii) Fəaliyyət Planınında nəzərdə tutulmuş normaların qəbulu və mövcud normaların 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin nəticələri; 

(iii) Qəbul olunmuş yeni normaların beynəlxalq standartlara uyğunluğunun müqayisəli 

analizi və onun tətbiqi mexanizmlərinin mükəmməlliliyinin təhlili. 

1. Layihə barədə ümumi məlumat 

Şəffaflığın artıtılması və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata 

keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Planının Alternativ Monitrorinqi  layihəsi korrupsiyaya qarşı 

mübarizədə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının (VCT), icma əsaslı qrupların və yerli icra 

orqanlarının iştirakının artırılmasına yönəlmişdir.  Bu layihə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının 

koalisiyası tərəfindən bu sahədə atılan addımların təcrübəsini öyrənməklə və beynəlxalq və milli 

hökümət və qeyri-hökümət təşkilatları ilə şəbəkələşmə şəraitində həyata keçirilmişdir.  

Layihənin uzun müddətli vəzifələri aşağıdakılardır: 

 İnformasiya kampaniyları keçirməklə əhalinin məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması  

 Korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaşlıq mövqeyinin gücləndirilməsi istiqamətində 

ictimai rəyin formalaşdırılması  

 VCT-lərin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qeyri-sistemli fəaliyyətinin sivil və 

hüquqi çərçivədə təkmilləşdirilməsi, fəaliyyətlərində sistemliliyin və ardıcıllılığın və 

davamlılığının və bu fəaliyyətlərdə hüquqi, institusional və funksional çərçivələrin 

gücləndirilməsi 

 İnformasiayaya çıxışın təmin edilməsi yolu ilə dövıət və bələdiyyə qurumlarında 

şəffaflılığın artırılması 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət qurumları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi 

Bu vəzifələrə çatmaq üçün, koalisiya aşağıdakı fəaliyyəti  həyata keçirəcəkdir. 

- Milli Strategiyanın və Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsinin monitorinqi 

- Fəaliyyət Planının monitorinqi və yenidən qiymətləndirilməsi üzrə tövsiyyələrin 

verilməsi 

- Tövsiyyələrin digər maraqlı tərəflərlə müzakirəsi 

-     Tövsiyyələrin həyata keçməsi üçün dövlət orqanları ilə müzakirəsi 
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2. Azərbaycanda korrupsiya problemləri 

2.1 Son dövrlər korrupsiyanın azalması istiqamətində görülən iĢlər  

Son beş il ərzində Azərbaycan höküməti ölkədə korrupsiya səviyyəsinin azalması istiqamətində bir 

sıra addımlar atmışdır ki, bunlardan bir neçəsini qeyd etmək olar: 

(i) Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində zəruri qanunvericilik bazasının yaradılması 

(ii) Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyası Baş Prokurorluqda Korrupsiyaya Qarşı 

Mübarizə İdarəsi yaradılmışdır. 

(iii) Şəffaflığın artırılması və informasiyaya çıxışın təmin edilməsi sahəsində bir sıra 

qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir və QHT-lərə əməkdalıq səviyyəsi artmışdır. 

(iv) 2004-2006-ci illər üçün Dövlət Proqramı həyata keçirilmiş və 2007-2011-ci illər üçün 

milli strategiya və fəaliyyət planı qəbul edilmişdir. 

Yuxarıda sadalananların nəticəsi olaraq Azərbaycan Transparency İnternational təşkilatının 

Korrupsiya İndeksi cədvəlində yaxşıya doğru irəliləmişdir. Lakin buna baxmayaraq Dünya 

İqtisadi Forumunun Global Rəqabət İndeksinə əsasən korrupsiya Azərbaycan bizness fəaliyyəti 

üçün əsas maneələrdən biridir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 28 iyul 2007-ci il tariхli 2229 saylı fərmanı ilə 

«Şəffaflığın artırılması və kоrrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya»nı və «fəaliyyət 

planı»nı təsdiq etmişdir. 2007-2011-ci illəri əhatə edəcək Milli strategiyanın hazırlanmasında 

beynəlхalq təşkilatlar və Korrupsiyaya Qarşi Mübarizə Aparan QHT-lərin Məlumat Və 

Əməkdaşlıq Şəbəkəsi fəal iştirak etmişdir. Korrupsiyaya Qarşı mübarizə üzrə Dövlət 

Kоmissiyası yanında yaradılmış müхtəlif işçi qruplar strategiya və fəaliyyət planının 

hazırlanmasına cəlb edilmişdir. Fəaliyyət planı müхtəlif istiqamətlər üzrə dövlətin həyata 

keçirəcəyi tədbirlərin qrafikini müəyyən etmişdir. Milli strategiyada Korrupsiyaya Qarşi 

Mübarizə Aparan QHT-lərin Məlumat Və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin təklifi ilə media qurumları 

ilə, Milli QHT-lərlə əməkdaşlığa geniş yer ayrılmışdır. Fəaliyyət planının 200-ə qədər addımdan 

89 tədbri üzrə“tərəfdaş qurumlar” bölməsində  həmçinin milli QHT-lər və media göstərilir. Bu 

isə öz növbəsində ölkənin vətəndaş cəmiyyətinə korrupsiyaya qarşı mübarizədə hökumətlə birgə 

əməkdaşlıq etməklə mübarizə aparmaq imkanı verir. 

 

2.2 Layihənin Milli Strategiya və Fəaliyyət Planına uyğunluğu  

Şəffaflığın artıtılması və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata 

keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Planının Alternativ Monitrorinqi layihəsi “Milli Strategiyanın 

icrasında vətəndas cəmiyyəti institularının rolunun artırılması”na (Faliyyət Planının 5-ci fəslinin 

59-cu maddəsi) yardımçı olacaqdır.  

Bundan başqa layihə həmçinin  Korrupsiyaya qarsı mübarizə üzrə Komissiya və Nazirlər 

Kabineti tərəfindən Milli Strategiyanın icrası üzrə tədbirlərin yerinə yeritirilməsi vəziyyətinin 

Dəyərləndirilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması və icra vəziyyətinin yoxlanılması məqsədilə 

Monitorinqlərin keçirilməsinə dəstək verəcəkdir (Fəaliyyət Planının 6-cı fəslinin 59-cu maddəsi). 

Koalisiya həmçinin ictimai əlaqələrin gücləndirilməsi (Fəaliyyət Planının 2-ci fəslinin 16-cı 

maddəsi) məsələsini də cəlb olunmaqla bu sahənin gücləndirilməsinə çalışacaqdır. 
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Bu hesabat sənədi layihənin 2-ci hissəsinin nəticələridir və aşağıdakı komponentləri özündə 

ehtiva edir: 

- Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsində dövlət orqanlarının uğurlu fəaliyyəti 

- Milli Strategiyanın və Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunmuş 

tərəqqi 

- Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətində rolu 

3 Monitorinq metodologiyası  

3.1 Ġnformasiya Toplama Prinsipləri  

Monitorinq prosesinin həyata kçeirilməsində koalisiya üzvləri bir sıra ekspertlərlə və vətəndaş 

cəmiyyəti, o cümlədən Korrupsiyaya Qarşi Mübarizə Aparan QHT-lərin Məlumat Və 

Əməkdaşlıq Şəbəkəsi üzvləri, millət vəkilləri və hökümət nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr 

aparmışlar. FAR İqtidadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzindən Sabit Bağırovla, həmçinin 

Korrupsiyaya Qarşi Mübarizə Aparan QHT-lərin Məlumat Və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin 

koordinatoru, hüquqşünas ekspert Əliməmməd Nuriyevlə,  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 

Komissiya ilə monitorinqin həyata keçiriləmə yolları və  monitorinq metodologiyası üzrə 

məsləhətləşmələr aparılmışdır.  

Fəaliyyət Planının icrasına hökumət nəzəarətinin monitorinqi ilə bağlı müəyyən olunan 

metod və monitorinq alətləri 

 

 Azərbaycan Hökumətinin Fəaliyyət planının icrası ilə bağlı təqvim planına uyğun həyata 

keçirildiyi tədbirlərin  analizi; 

 Fəaliyyət Planınında nəzərdə tutulmuş normaların qəbulu və mövcud normaların 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin fəaliyyət planında nəzərdə tutulan  

müddətlərdə yeinə yetirilməsinin izlənilməsi; 

 Qəbul olunmuş yeni normaların beynəlxalq standartlara uyğunluğunun müqayisəli analizi 

və onun tətbiqi mexanizmlərinin mükəmməlliliyinin analizi. 

 

3.2 Tətbiq olunan analitik alətlər 

 

 Analiz 

Analiz qanunnvericiliyi və müvafiq normaları əhatə edəcəkdir. Şəffaflığın artırılması və 

korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə  Fəaliyyət Planında 

müvafiq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və yeni normaların qəbulu nəzərdə tutulur. Analz 

zamanı əvvəlki normaların müvafiq BMT və Avropa Konvensiyalarına (Korrupsiya ilə bağlı) 

konvensiyasına  uyğunluğu müəyyən olunacaq, yeni normaların qəbulu ilə bağlı Fəaliyyət 

planında nəzərdə tutulun qrafikə əməl olunması və həmin normaların beynəlxalq standartlara 

uyğunluğunun müəyyən olunması; 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanının hesabatlarının  analizi. Bu analiz Milli 

Fəaliyət planının bəndləri üzrə planda göstərilən müddətlər ərzində tədbirlənin həyata 

keçirilməsinin yalız kmiyyət göstəricilərini deyil həm də kəmiyyət göstəricilərini əhatə 

edəcəkdir. 

 Seçmə yolla dövlət orqanlarına yazılı informasiya soğularının göndərilməsi yolu ilə 

müqaisəli təhlillərin aparılması 
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Bu alət çərçivəsində Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya və Nazirlər Kabineti 

tərəfindən Fəaliyyət Planının mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən yerinə yetirilməsi 

ilə bağlı hesabatları və ümumiləşmələri əsasında ayrı-ayrı dövlət orqanlarına yazılı və ya şifahi 

informasiya sorğuları təqdim edilmişdir. 12 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına yazılıinformasiya 

sorğuları göndərilmişdir. Alınan cavablar dövlət orqanları tərəfindən Milli Strategiyanının necə 

icra olunması haqqında təsəvvür yaratmışdır.  

 

 Müqaisə 

 

Həyata keçirilən fəaliyyətlərin ölkənin tərəfdar çıxdığı müvafiq beynəlxalq normalara və bu 

normalarla müəyyən olunan standartlara uyğunluğu müqaisəli şəkildə təhlil edilmişdir. 

 

 Ekspertlərlə intervülər 

 

Tanınmış ekspertlərlə, həmçinin, Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilatların məlumat və 

əməkdaşlıq şəbəkəsinin ekspertləri ilə strukturlaşmamış intervülər aparılmışdır. 

 

4 Milli strategiyanın icrası üzrə nəzarət sisteminin təĢkili 

4.1. Milli Strategiyanın icrasına nəzarət üzrə hökumətin öhdəlikləri  

“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” nın IV bölməsində 

Milli Strategiya və Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına nəzarət üzrə müvafiq 

dövlət orqanları üzərinə öhdəliklər qoyulmuşdur.  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya 

və Nazirlər Kabineti müvafiq tədbirlər həyata keçirməlidir. Strategiyanın IV bölməsində bu 

orqanlar üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulmuşdur: 

 Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya Milli Strategiyanın icrasına nəzarəti həyata keçirir və Fəaliyyət Planında 

nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə hər altı aydan bir məlumat təqdim edirlər. 

Həmçinin, “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” nın 

(2007-2011-ci illər) yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar görülən işlər barədə Azərbaycan Respublikası 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın hazırladığı məlumatda göstərilir: 

 “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya”nın təsdiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli 

Sərəncamına əsasən Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya  və Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı 2007-

2011-ci illər üçün Fəaliyyət Planının  yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar görülən işlərin 

vəziyyəti təhlil edir və bu barədə mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat təqdim edirlər. 

 

4.2. Milli Strategiyanın icrası ilə əlaqədar Mərkəzi Ġcra Hakimiyyəti orqanlarının üzərinə 

düĢən öhdəliklər 

 

Milli Strategiyaya görə: 

 Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları Fəaliyyət Planının icrası ilə əlaqədar müvafiq 

tədbirlər planı qəbul edir və onun icrasına nəzarət məqsədi ilə Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edirlər. Bu orqanlar Milli Starategiyanın icra 

vəziyyəti barədə məlumatları hər altı aydan bir Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyaya və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edirlər. Milli 
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Strategiyanın icrasına məsul digər qurumlar həmçinin icra vəziyyəti barədə məlumatları 

eyni qaydada Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edirlər. 

 

4.3. Milli Strategiyanın icrasına parlament nəzarəti 

 

Milli Məclis Milli Strategianın icrasına nəzarəti Nazirlər Kabinetinin illik hesabatları vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. Bununla bağlı Milli Strategiyada göstərilir ki, 

 Azərbyacan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

qarşısında illik hesabatında həmçinin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata 

keçirilmiş tədbirlər haqqında məlumat verilməsini davam etdirəcəkdir. 

 

4.4. Milli Strategiyanın icrasına ictimai nəzarət 

 

Milli Strategiyanın icrasına ictimai nəzarətin təmin edilməsi həm strategiyada, həm də Fəaliyyət 

Planında nəzərdə tutulmuşdur. Milli Strategiyanın IV bölməsində bununla bağlı göstərilir: 

 Şəffaflığın artırılması, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlq və maarifləndirmə 

tədbirləri vasitəsi ilə Milli Strategiyanın icrasına həmçinin ictimai nəzarət həyata 

keçirilir. İctimai nəzarətin səmərəli həyata keçirilməsi üçün informasiya əldə edilməsi, 

söz azadlığı və insan hüquqlarının qorunmasını gücləndirəcək siyasi, hüquqi və mədəni 

mühit təşviq olunacaqdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşan 

jurnalistlərin peşəkarlığının, etik davranışının və məsuliyyətinin artırılması məqsədi ilə 

təlim və treninqlər keçiriləcəkdir. 

 

5. Nəzarət mexanizməlrinin strukturu 

Monitorinq Milli Strategiyanının icrası üzrə Fəaliyyət Planının bütün bölmələrini ümümi şəkildə 

əhatə etmişdir. Fəaliyyət Planında əks olunan tədbirlərin icra olunması gedişini aşağıda 

göstərilən parametrlər üzrə monitorinq prosesinə cəlb edilmişdir: 

1) Nəzərdə tutulan tədbir Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan müddətlər ərzində yerinə 

yetirilməsi; 

2) Nəzərdə tutulan tədbirlərin kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri; 

3) Tədbirin icrasının şəffaflığın artırılması və korrupsiyanını qarşısının alınmasına 

vəziyyətin pozitiv dəyişməsinə təsiri. 

4) Nəzarət mexanizməlrinin Fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərə uyğun 

qurulması. 

 

Monitorinq zamanı həmçinin nəzarət və monitorinq mexanizminin nə dərəcədə təkmil olması və 

Milli Sğrağegiyada nəzərdə tutulan  hesabat mexanizminin nə dərəcədə effektiv olması  

araşdırılmışdır.  

 

Fəaliyyət Planının VI bölməsinin 58 və 59-cu bəndlərində Milli strategiyanın icrası üzrə nəzarət 

sisteminin təşkili ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Milli Strategiyanın icrası ilə bağlı Fəaliyyət planınında nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə 

yetirilməsində hesabatlılığın təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan mexanizm aşağıdakı şəkildə 

qurulmuşdur: 
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5.1 Dövlət orqanları tərəfindən görülməli olan tədbirlər 

 

 Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları Milli strtategiyanın icrası ilə bağlı tədbirlər planı 

qəbul etməli və hər il dekabr ayının 20-dək Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 

Komissiyaya təqdim edməlidirlər. 

 Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları Milli strategiyanın icra vəziyyəti barədə 

məlumatları  hər altı aydan bir Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya və 

Nazirlər Kabinetinə  təqdim etməlidir. 

 Milli strategiyanının icrasına məsul olan digər orqanlar hər altı aydan bir Milli 

strategiyanın icra vəziyyəti barədə məlumatları Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə 

Komissiyaya və Nazirlər Kabinetinə təqdim etməlidir. 

 

5.2.Korrupsiyaya qarĢı mübarizə üzrə Komissiya və Nazirlər Kabineti tərəfindən Milli 

strategiyanını icrası ilə bağlı tədbirlər 

 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya və Nazirlər Kabineti Milli  strategiyanın 

icrası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin dəyərləndirilməsi və ictimaiyyətə 

açıqlayır. 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya tərəfindən Milli strategiyanının icra 

vəziyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə monitorinqlər keçirir. 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya  korrupsiya ilə mübarizə üzrə illik milli 

hesabat hazırlayır. 

 Nazirlər Kabineti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında illik 

hesabatlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər 

haqqında məlumat verir. 

 

 

6. Nəzarət mexanizmələrinin effektiv fəaliyyəti 

 

6.1 Hesabatlılıq 

 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən Milli strategiyanının icrası üzrə tədbirlər 

planınının hazırlanması və onun Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim 

olunması istiqamətində fəaliyyətin nə dərəcədə yerinə yetirilməsini araşdırmaq məqsədi ilə 

aşağıdakı monitorinq alətlərindən isifadə edilmişdir: 

 

 12 mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına yazılı informasiya sorğusu göndərilmiş və 

alınan cavablar təhlil edilmişdir; 

 Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hazıladığı tədbirlər planının Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə Komissiyanının və müvafiq mərkəzi  icra hakimiyyəti 

orqanlarının veb səhifələrində yerləşdirilməsi vəziyyəti araşdırılmışdır. 

 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına göndərilən informasiya sorğularında aşağıdakı 

məlumatların təqdim edilməsi xahiş olunmuşdur: 

1. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata 

keçirilməsi ilə bağlı milli fəaliyyət planının 12-ci bəndinə əsasən 2008-ci ildə Nazirliyin 

(Komitənin və s.) fəaliyyəti haqqında hesabat; 

2. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata 

keçirilməsi ilə bağlı Milli Fəaliyyət Ploanının 58-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

yerinə yetirilməsi ilə bağlı görülən işlər haqqında məlumat. 
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Alının cavabları həmçinin veb səhifələrində aparılan araşdırmaları ümumiləşdirərək aşağıdakı 

qənaətlər əldə  edilmişdir: 

 

1) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları  Milli strategiyada və Fəaliyyət planında nəzərərdə 

tutulduğu şəkuildə hər il dekabr ayının 20-sinə qədər tədöirlər planının hazırlayıb Komissiyaya 

təqdim etmək sahəsində vəzifəyə bütövlükdə ciddi yanaşmırlar.  

2) Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları Fəaliyyət Planının 12-ci bəndində nəzərdə tutulan 

hesabatın hazırlanmasına ciddi yanaşmırlar. 

3) Tədbirlər Planı açıq informasiya olduğu halda və İnformasiya Əldə etmək haqqında Qanunun 

29-cu maddəsinin tələbinə görə məcburi açıqlanmalı olan informasiyalar kateqoriyasına aid 

olmasına baxmayaraq həmin sənəd Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının və Komissiyanını veb 

səhifəsində yerləşdirilməmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi informasiya sorğusunda xahiş 

olunan məlumatlarla bağlı aşağıdakı məzmunda cavab göndərmişdir: 

 

“Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi Sizin 09\027 saylı, 05.06.2009-cu il tarixli yazılı 

informasiya sorğunuza cavab olaraq bildirir ki, dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin, 

xidmətlərin) satın alınmasına dair illik hesabatlar və digər materiallar Dövlət Agentliyinin 

İnternet saytında (www.tender.gov.az) yerləşdirilir ”. 

İnformasiya sorğusuna cavabdan bəlli olur ki, dövlət qurumunda ümumiyyətlə Fəaliyyət Planı ilə 

bağlı hər hansı məlumat  yoxdur.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kömrük Komitəsinin göndərdiyi cavabda isə bildirilir ki, 

“...Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı 2007-2011-ci illər üçün Fəaliyyət Planında 

nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası bardə hər altı aydan bir Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına hesabat təqdim edilir” 

Təssüf ki, Körük Komitəsi bununla bağlı hər hansı hesabat təqdim etməmişdir. 

Bununla belə, bir sıra mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları Fəaliyyət Planının 12 və 58-ci 

bəndlərində nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı konkret fəaliyyətlər həyata keçirmişlər.  

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin göndərdiyi informasiya sorğusunda bununla bağlı   

aşağıdakılar bildirilir: 

“Tədbirlər Planının müvafiq bəndlərinə əsasən Nazirliyin internet səhifəsində məlumatlar 

mütəmadi olaraq yerləşdirilir, “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanunda nəzərdə tutulan məlumatlar həmin internet səhifəsində yerləşdirilərək ictimaiyyətə 

xidmət vasitəsi kimi istifadəyə verilir. Bütün bunlarla yanaşı, beynəlxalq təcrübə öyrənilərək 

Nazirliyin əməkdaşları üçün kurslar və korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri ilə əlaqədar 

treninqlər təşkil edilmişdir. 

Nazirliyin idarə, müəssisə və təşkilatlarında maaşların, müavinətlərin və digər sosial ödənişlərin 

plastik kart vasitəsi ilə ödənilməsi təmin olunmuşdur. Nazirlikdə yaradılmış qaynar xətt barədə 

ictimaiyyət məlumatlandırılmış və qaynar xəttə daxil olan məlumatlarla əlaqədar operativ 

tədbirlər görülməsi sistemi yaradılmışdır. 

Bundan başqa “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci 

il 16 avqust tarixli 614 nömrəli  Fərmanının 2-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi əməkdaşlarının peşə etikası davranış Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bütün əməkdaşlarının həmin Qaydalarla yaxından tanış olmaları 

üçün müvafiq treninq və seminarlar keçirilmişdir. Həmin tədbir və seminarlarda dövlət 

orqanlarının və dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması, vətəndaşların, dövlət orqanlarına və 

dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi, dövlət orqanları və dövlət qulluqçularının 

fəaliyyətində səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması və dövlət qulluqçuları tərəfindən  etik 

http://www.tender.gov.az/
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davranış qaydalarına əməl olunmasının təmin edilməsi kimi mövzularda geniş şəkildə 

müzakirələr aparılmışdır. Qanunvericiliklə dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı ilə əlaqədar 

hüquq və vəzifələri izah edilmiş, dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı “Dövlət qulluqçularının 

etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş etik 

davranış qaydalarına və prinsiplərinə əsaslandığı nəzərə çatdırılmışdır. 

Ümumiyyətlə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən sözü gedən Fəaliyyət Planında 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası mütəmadi olaraq davam etdirilir və daim nəzarətdə 

saxlanılır”.   

 

 

Yanacaq və Energetika Nazirliyi də informasiya sorğusu ilə bağlı təqdim etdiyi yazılı məlumatda 

Fəaliyyət Planının icrası ilə balı Nazirliyin həyata keçirdiyi konkret fəaliyyətlərədair məlumat 

təqdim etmişdir. 

 

Bir sıra mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tədbirlər planının və altı aylıq hesabatların 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim olunmaması və ya vaxtında təqdim 

olunmamasınının nəticəsi olaraq Komissiya Milli  strategiyanın icrası üzrə tədbirlərin yerinə 

yetirilməsi vəziyyətinin dəyərləndirilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması sahəsində vəzifəni 

vaxtında  yerinə yetirə bilmir.  

Eynizamanda Komissiya illik milli hesabat hazırlayarkən Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan 

qrafikə əməl edə bilmir. 

 

Digər bir problem isə tədbirlər planının və məlumatların hazırlanması ilə bağlıdır. Komissiya 

tərəfindən tədbirlər planının və məlumatların hazırlanmasına dair hər hansı metodik göstəriş və 

ya tövsiyyə hazırlanmamışdır. Bununu nəticəsi olaraq isə tədbirlər planının və məlumatın vahid 

struktur əsasında hazırlanmır. Müxtəif orqanlar tədbirlər planının və məlumatlarıın 

hazırlanmasına  müxtəlif cür yanışırlar. Nəticədə belə məlumatların işlənməsi və vahid miili 

hesabatın hazırlanması çətinləşir. 

 

Analoji problem Hökumət tərəfindən Miili Məclisə təqdim olunan illik hesabatını korrupsiyaya 

qarşı mübarizəyə aid olan hissəsində də özünü göstərir. 

 

Layihənin icra olunduğu dövr ərzində Komissiya tərəfindən Fəaliyyət Planınının 59 bəndinə 

uyğun olaraq hər hansı monitorinqin keçirilməsi ilə balı məlumat əldə edilməmişdir. Bununla 

belə Komissiyanının əməkdaşlıq etdiyi və Komisssiyadan qrant alan bir sıra QHT-lər, o 

cümlədən Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Aparan təşkilatların Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsi 

tərəfindən bir sıra sorğuların və tədqiqatların aparılması və hesabatların hazırlanması halları 

qeydə alınmışdır. Komisssiyanını sifarişi ilə Şəbəkə tərəfindən ölkənin əsas regionlarında 

sorğular həyata keçirilmiş və hesabat hazırlanmışdır. 

Counterpart International təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə bu layihəni həyata keçirən Koalisiya 

tərəfindən də Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanlarının “qaynar xətt” telefon xidmətlərinin 

monitorinqi keçirilmiş və monitorinq hesabatı hazırlanmışdır. 

 

Fəaliyyət Planının 59 bəndinə uyğun olaraq Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya 

tərəfindən Milli Hesabat hazırlanmış və Komissiyanını veb səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Layihəni həyata keçirən koalisiya tərəfindən həmin hesabat (məlumat)   təhlil olunmuşdur. 

 

Nazirlər Kabineti tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunan illik hesabatın müəyyən hissəsləri 

korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə həsr olunsa da bu məlumat bütövlükdə ciddi təhlil və 

monitorinqlərin nəticəsi olaraq hazırlanmadığı üçün bir qədər qeyri konkret abstrakt olmuşdur. 
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6.2 Ġctimaiyyətin  məlumatlandırılması istiqamətində fəaliyyət  

Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində həyata keçirilən bütün 

tədbirlər və əldə edilən nəticələrə barədə ictimaiyyətin məlumatlandırlması Milli strategiyada 

prioritet kimi götürülən əsas sməsələlərdəndir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya və 

Nazirlər Kabineti Milli strategiyanının icrası ilə bağlı həyata keçirdiyi dəyərləndirmə barəsində 

ictimaiyyətə vaxında və dürüst məlumatlar təqdim etməlidir. 

Koalisiya tərəfindən həyata keçirilən monitorinq  göstərir ki, bu istiqamətdə fəaliyyətlər 

qənaətbəxsşdir. İctimaiyyətin məlumatlandırılması  əsasən aşağıdakı vasitələdən istifadə etməklə 

həyata keçirilir: 

 

1) Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanının rəsmi veb səhifəsində  Milli 

strategiyanını icrası istiqamətində həyata keçirilən bütün tədbirlərə dair məlumatlar 

yerləşdirilir; 

2) Veb səhifəsində Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində mövcud olan milli normalar və 

ölkənin tərəfdar çıxdığı müvafiq beynəlxalq normalar yerləşdirilmişdir; 

3) Komissiya tərəfindən hazırlanan milli hesabat veb səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

4) Koalisiyaya daxil olan təşkilatlar, Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təşkilatların 

məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinə daxil olan QHT-lər və digər vətəndaş cəmiyyəti 

qurumları tərəfindən Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya göndərilən bütün 

sorğulara vaxtında və mümkün qədər təfsilatlı cavablar verilir. Bununla belə Nazirlər 

Kabineti ilə əlaqələrin qurulması, o cümlədən informasiya sorğularına cavabların 

alınması mürəkkəbdir. Nazirlər Kabinetinin veb səhifəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə müfəssəl məlumatlar yox dərəcəsindədir. 

5) Korrupsiyaya qarşı müubarizə üzrə Komissiyanının üzvləri, həmçinin Komissiyanın işçi 

qrupunun  əməkdaşları ilə vətəndaş cəmiyyəti qrumlarının səmərələi əməkdaşlığı vardır. 

Komissiyanın və işçi qrupunun üzvləri vətəndaş cəmiyyəti qrumları tərəfindən həyata 

keçirilən tədbirlərdə iştirak edir və çıxışlar edirlər; 

6) Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya AZPAС layihəsi çərçivəsində Bakı 

şəhərində və ölkənin əsas regionlarında  şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə tədbirləri ilə əlaqədar məlumatlandırıcı və maarifləndirici tədbirlər, o cümlədən 

konfranslar, dəyrimi masalar və seminarlar keçirimişdir. Həmin tədbirlərdə dövlət, 

bələdiyyə orqanlarının nümayəndələri ilə yanaşı Vətəndaş cəmiyyəti qurumları və KİV-

də iştirak etmişdir. Komissiya tərəfindən elan olunmuş qrant müsabiqəsi çərçivəsində 

ölkəninin bir sıra QHT-ləri kiçik qrantlar alaraq ölkənin müxtəlif rejionlarında 

korrupsiyaya qarşı mübarizə və şəffaflığın artırılması istiqamətində müxtəlif 

maariləndirici tədbirlər və monitorinqlər keçirmişlər. 

 

7. Tövsiyyələr 

“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” nın IV bölməsində 

Milli Strategiya və Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasına nəzarət  sisteminin 

alternativ monitorinqinin nəticələri göstərir ki, Milli strategiyanını icrası üzrə nəzarəti sisteminin 

təşkili mexanizməlrinin nəzərədə tutulmasına baxmayaraq bu mexanimi effektiv şəkildə istifadə 

olunmasında müəyyən problemlər qalmaqdadır. Müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən tədbirlər 

plaının və məlumatların hazırlanmasında yanaşma müxtəilifliyi mövcuddur. Bu baxımdan 

layihəni həyata keçirən koalisiya tərəfindən verilən tövsiyyələr şərti olaraq iki qrupa bölünür.  
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Bunlardan biri Milli strategiyanını icrası üzrə dövlət orqanlarının məsuliyyətinin artırılması 

digəri isə tədbirlər planının və məlumatların hazırlanması üçün mövcud olan  metodiki 

göstəriĢin təkmilləĢdirilməsi və ya yenilərinin (tövsiyyələrin, qaydaların və s.) hazırlanması 

ilə bağlıdır.  

Milli strategiyanının icrası üzrə Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, eləcə də Milli 

strategiyanının icrasına məsul olan digər orqanların və həmin orqanların vəzifəli şəxslərinin 

məsuliyyətinin artırılması ilə bağlı xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən müvafiq 

qanunvericilik aktlarına məsuliyyət və cəza nəzərdə tutuan müddəaların daxil edilməsi məqsədə 

uyğundur; 

Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanlarının hər il dekabr ayınını 20-dək hazırlamalı və Komissiyaya 

təqdim etməli olduqları tədbirlər planı Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanının və 

müvafiq Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanınını veb səhifəsində yerləşdirilsin. Bununla bağlı Milli 

Strategiyaya və  Fəaliyyət Planının müvafiq bölməsinə əlavələr edilsin; 

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının və Milli strategiyanının icrasına məsul olan digər 

orqanlarını hər altı aydan bir Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim etməli 

olduqları məlumatlar Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanını və müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanlarının veb səhifələrində yerləşdirilsin; 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hər il 20 dekabr tarixinədək Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyaya təqdim etdikləri tədbirlər planının hazırlanmasında vahid yanaşmanı təmin 

etmək məqsədi ilə AZPAC layihəsi çərçivəsində hazırlanmış metodikanın təkmilləşdirilməsi və 

zərurət olduqda yeni  metodik göstəriĢin (və ya tövsiyyənin) hazırlanması məqsədəuyğundur. 

Belə sənədin olması tədbirlər planının vahid struktur əsasında hazırlanmasına və Mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının məsuliyyətinin artmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları və Milli strategiyanının icrasına məsul olan digər 

orqanlar tərəfindən hər altı ayda bir dəfə Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim 

etməli olduqları məlumatını hazırlanması üçün AZPAC layihəsi çərçivəsində hazırlanmış 

metodikanın təkmilləşdirilməsi və zərurət olduqda yeni  metodik göstəriĢin (və ya tövsiyyənin) 

hazırlanması məqsədəuyğundur. 

 Dövlət Qulluqçularının və hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarının peşəkarlığının artırılması 

istiqamətində bir sıra maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq bu tədbirlər 

məhdud sayda dövlət qulluqçuçunu və hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarını əhatə etmişdir. Bu 

tədbirlərin əhatə dairəsinin, cəlb edilən şəxslərin kəmiyyət göstəricilərinin və coğrafi 

əhatəliliyinin (bütün regionlarda olan müvafiq strukturların əməkdaşlarının cəlb edilməsi) 

artırılması məqsədə uyğundur. 

Koalisiyanın növbəti addımları  

Koalisiya Şəffaflığın artıtılması və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Strategiyanın həyata 

keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Planının Alternativ Monitrorinqi  layihəsi çərçivəsində hazırladığı hər 

iki monitorinq hesabatı və tövsiyyələrin müvafiq qurumlara təqdim olunması və tösiyyədə əks 

olunanların həyata keçməsi istiqamətində fəaliyyəti layihə başa çatdıqdan sonra da davam 

etdirəcəkdir. 

Eynizamanda müvafiq dövlət qurumları, o cümlədən Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya ilə metodiki göstərişlərin (qaydaların, tövsiyyələrin və s.) layihlərinin 

hazırlanmasında və müzakirəsində  iştirak edəcəkdir. 
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Əlavə 1  Layihənin Fəaliyyət Planı 

 Fəaliyyət/Sub fəaliyyət Məsul  Digərləri 
Ay

1 

Ay

2 

Ay

3 

Ay

4 
Ay5 

Ay

6 

Ay

7 

Ay

8 

Ay

9 

Ay

10 

Ay

11 

Ay

12 

1 

Layihənin ilkin mərhələsi, layihənin işçi qrupunun 

yaradılması və maraqlı tərəflərlə görüşlərin keçirilməsi 

 

VƏHML 

AGHB 

AHA 

Digər müttəfiqlər                         

2 

Hökümət, mass media və beynəlxalq təşkilatlar üçün 

layihənin təqdimat mərasiminin keçirilməsi 

 

AHA 

QHT, Media, 

Hökümət, 

Beynəlxalq 

təşkilatlar 

 

                        

3 

 

Koalisiya üzvlərinin və layihə ekspertlərinin aylıq görüşləri 

 
AGHB 

Digər koalisiya 

üzvləri və 

partnyorlar 

                        

4 
Monitorinq metodologiyasının hazırlanması 

 
VƏHML 

Digər koalisiya 

üzvləri və 

partnyorlar 

                        

5 
Layihə ekspertləri ilə birgə monitorinq alətlərinin 

hazırlanması 
VƏHML 

Digər koalisiya 

üzvləri və 

partnyorlar 

                        

6 Milli Strategiya və Fəaliyyət Planının monitorinqi 

VƏHML 

AGHB 

AHA 

AHK 

Digər partnyorlar                         

7 
Monitorinq nəticələrinin izlənməsi və tövsiyyələrin 

hazırlanması  

VƏHML 

AGHB 

AHA 

AHK 

Bakı Hüquq 

Mərkəzi və 

Antikorrupsiya 

QHT Şəbəkəsi 

                        

8 
Tövsiyyələrin ictimai müzakirələsinin təşkili və mətbuat 

konfransı   
AHA 

Koalisiya üzvləri, 

media və maraqlı 

tərəflər 

  

                        

9 

Monitorinq hesabatlarının 

 ingilis və azerbaycan dillərində çapı və maraqlı tərəflərə 

paylanması 

VƏHML 

Digər koalisiya 

üzvləri və 

partnyorlar 

                        

10 
Layihənin qiymətləndirilməsi və müsbət  

Dəyişikliyə səbə olan nəticələrin dəyərləndiriməsi 

VƏHML 

AGHB  

Digər koalisiya 

üzvləri və 

partnyorlar 
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Əlavə  2 Müqayisəli təhlil:  Dövlət Fəaliyyət Planının icrası (2007-2011-ci illər) 

 
 Tədbir Fəaliyyət və ya Nəticə Hökumətin hesabatı Koalisiyanın Ģərhi 

I Qanunvericilikdə dəyiĢikliklər və təkmilləĢmə 

1 Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının və 

Avropa Şurasının 

korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə sahəsində 

konvensiyalarının və bu 

sahədə 

Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar 

çıxdıgı digər beynəlxalq 

müqavilələrin 

milli qanunvericiliyə 

implementasiyası 

üçün tədbirlərin davam 

etdirilməsi 

 

-  konvensiyalara uygunluq üzrə ümumi 

dəyərləndirmənin həyata keçirilməsi və bununla 

bağlı yekun hesabat sənədinin hazırlanması 

- qanunvericiliyin beynəlxalq sənədlərə 

uyğunlaşdırılması üçün müvafiq normative 

hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması 

 

Komissiyanın Avropa Şurası ilə 

birlikdə həyata keçirdiyi 

“Azərbaycanın antikorrupsiya 

strategiyasına dəstək” (AZPAC) 

layihəsi çərçivəsində korrupsiyaya 

qarşı mubarizə sahəsində 

konvensiyaların milli qanunvericiliyə 

implementasiyasının davam etdirilməsi. 

Layihə 2008-ci ilin sentyabr ayından 

baslanılmış və 2009-cu ilin iyun ayında 

tamamlanması nəzərdə tutulmuşdur. 

Yerli və xarici ekspertlər muəyyən 

edilmış və onlar tərəfindən beynəlxalq 

muqavilələrə uyğunluq təhlil 

edilmişdir. 

Konvensiyaların 

impelmentasiyası tam həyata 

keçirilməmişdir. Müvafiq 

milli qanunvericiliyin 

beynəlxalq konvensiyalara 

uyğunluğu təhlil 

dəyərləndirilmişdir. 

2 Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə qanunvericilik 

aktlarının layihələrinin və ya 

təkliflərin hazırlanması 

 

- Hüquqi şəxslərin məsuliyyəti haqqında qanun 

layihəsinin hazırlanması 

- Dövlət qulluqçularının və digər vəzifəli şəxslərin 

maraqlarının toqquşması sahəsində qanun 

layihəsinin hazırlanması 

- Qeyri-qanuni yolla əldə olunmuş pulların və ya 

digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçulugun maliyyələşdirilməsi sahəsində 

qanun layihəsinə dair təkliflərin hazırlanması 

- Korrupsiya halları haqqında məlumat verən 

şəxslərin müdafiəsinə dair qanunvericilik 

təkliflərinin hazırlanması 

- Vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli 

məlumatları haqqında bəyannamə formasının 

təsdiqi ilə bağlı müvafiq islərin görülməsi 

- Siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi və 

Huquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti 

haqqında qanun layihəsi Avropa Şurası 

ilə birgə təşkil edilmış Cinayət 

Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi uzrə 

İsci qrupa təqdim edilmişdir. Huquqi 

şəxslərin cinayət məsuliyyətinin 

Cinayət Məcəlləsinin yeni mətninə 

daxil edilməsi nəzərdə tutulur. “Cinayət 

yolu ilə əldə edilmış pulların və ya 

digər əmlakın leqallaşdırılması və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 

qarşı mubarizə haqqında qanun”un 

layihəsi Milli Məclisə təqdim 

edilmışdir və iki oxunuşda qəbul 

edilmışdir. İnzibati Prosessual Məcəllə 

Milli Məclisdə ikinci oxunuşda qəbul 

Qanun layihələri beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən 

ekspertizadan keçirilmiş və 

müsbət rəylər verilmişdir. 
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xərclərin şəffaflığın artırılması üçün nəzarət 

mexanizmlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair 

təkliflərin hazırlanması 

- Rəqabət Məcəlləsinin qəbul edilməsi 

- İnzibati Prosessual Məcəllənin qəbul edilməsi 

 

edilmışdir. Cinayət prosesində təqsirin 

etirafı (plea barganing) və lobbicilik 

uzrə konsepsiya sənədləri 

hazırlanmışdır.  

Qeyd edilən sənədlərin hazırlanmasına 

həmcinin AZPAC layihəsi çərçivəsində 

müvafiq xarici və yerli ekspertlər cəlb 

edilmışdir. 

3 Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

ilə əlaqədar qanunvericiliyin 

təhlili 

 

- Qüvvədə olan normativ hüquqi aktların 

dəyərləndirilməsi 

- Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan hüquq 

münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün normativ 

aktlara əlavə və dəyişikliklərin hazırlanması 

- Dövlət proqramlarının layihələrində 

korrupsiyaya qarşı tədbirlərin nəzərdə tutulması 

Normativ huquqi aktların korrupsiyaya 

qarşı mubarizə baxımından təhlil 

edilməsi: dovlət maliyyə nəzarəti 

haqqında qanun layihəsi, avtomobil 

yollarının tikintisi, əsaslı və cari təmir 

isləri uzrə yerinə yetirilən işlərin 

sənədləşdirilməsi qaydaları, dovlət 

zəmanəti ilə alınmış kreditlər hesabına 

yerinə yetirilən tikinti-qurasdırma 

işlərinin sənədləşdirilməsi qaydalari, 

təhsil üzrə proqramlar, etibarlı ərzaq 

təminatı, yol hərəkatı və s. sahələrdə 

qanun layihələri. 

Dövlət proqramlarında və 

strategiyalarda korrupsiyanın 

qarşısının alınmasına yönələn 

tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Lakin bir çox hallarda bu 

tədbirlər konkret deyildir. 

4 Normativ hüquqi aktların 

vahid elektron bazasının 

yaradılması 

 

- Bazanın mütəmadi yeniləşdirilməsi 

- Bazanın daim işlək vəziyyətdə saxlanılması 

- Bazanın ictimaiyyət üçün açıq olması  

Normativ huquqi aktlar www.e-

qanun.az internet səhifəsində ödənişsiz 

əsaslarla ictimaiyyətin istifadəsindədir. 

Elektron bazanın mütəmadi 

yeniləşdirilməsi və daim islək 

vəziyyətdə saxlanılması üçün Ədliyyə 

Nazirliyi tərkibində informasiya 

resursları qrupu yaradılmışdır.. 

Bazanın axtarış sistemi təkmil 

deyildir. Bəzi hallarda 

normative sənədlərə edilən 

dəyişikliklər və əlavələr 

vaxtında edilmir.  

5 Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

ilə əlaqədar normativ hüquqi 

aktların layihələrinin 

hazırlanması prosesində 

ictimaiyyətin iştirakının 

təmin edilməsi 

 

- VCT-nın, özəl sektor nümayəndələrinin, KİV-

lərin və müştəqil ekspertlərin iştirakı ilə ictimai 

dinləmələrin keçirilməsi 

- VCT-nın, özəl sektor nümayəndələrinin, KİV-

lərin və müştəqil ekspertlərin qanun 

layihələrinin təklif etmələrinin təşviq edilməsi 

- Qanunvericilik sahəsində verilmış təklifərin 

qiymətləndirilməsi və nəzərə alınması 

 

Cinayət yolu ilə əldə edilmış pulların 

və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 

qarşı mubarizə haqqında qanun” 

layihəsinin hazırlanması prosesində 

ictimaiyyətin iştirakının təmin edilməsi 

məqsədi ilə AZPAC layihəsi 

çərçivəsində 2008-ci il 22 iyul tarixdə 

seminar təşkil edilmışdir. Seminarda 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə ixtisaslaşmış QHT və 

VCT-nın nümayəndələri 

müzakirələrdə iştirak etmişdir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

aparan təşkilatların məlumat 

və əməkdaşlıq şəbəkəsindən 

expert iştirak etmişdir. 

http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
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dovlət qurumlarının nümayəndələri ilə 

yanası QHT, KİV və BT-rın 

nümayəndələri iştirak etmiş, onların rəy 

və təklifləri qəbul edilmışdir. 

6 Lobbiçilik fəaliyyəti 

haqqında qanunun qəbulunun 

məqsədəmüvafiqliyinin 

öyrənilməsi 

 

- Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

- Milli qanunvericilik kontekstində lobbiçilik 

fəaliyyətinin mümkünlüyünün araşdırılması 

- Məsələ ilə bağlı yekun sənədin hazırlanması 

Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

məqsədi ilə işçi qrup tərəfindən 

konsepsiya sənədi hazırlanmışdır. 

Beynəlxalq təcrübə 

araşdırılmışdır. Qanun 

layihəsinin müzakirəsi 

keçirilməmişdir. 

II Dövlət orqanlarının fəaliyyəti 

7 Dövlət orqanlarının 

səlahiyyətlərinin 

dəqiqləşdirilməsi və onların 

fəaliyyətində təkrarlanmanın 

aradan qaldırılması 

- Dövlət orqanlarının əsasnamələrinin və onların 

fəaliyyətini tənzimləyən digər normativ hüquqi 

aktların ekspertizası 

- Dövlət orqanlarının fəaliyyətlərinin 

təkrarlanmasının aradan qaldırılması, habelə 

səmərəliliyin artırılması məqsədi ilə 

qanunvericilik və digər təkliflərin verilməsi 

- Dövlət orqanlarının strukturlarına daxil olan 

qurumların əsasnamələrində vəzifəli şəxslərin 

səlahiyyətlərinin aydın müəyyən edilməsi 

- Tənzimləmə və kommersiya funksiyalarının 

eyni orqan tərəfindən həyata keçirilməsinin 

qarşısının alınması 

Yeni qayda layihələri bir neçə nazirlik 

və komitələrdə irəli sürülmüşdür. 

Struktur təkrarlanmalar aradan 

qaldırılmışdır. dasınmaz əmlakın dovlət 

reyestrində qeydiyyatın “bir pəncərə” 

(vahid qeydiyyat orqanı) prinsipi tətbiq 

edilir. Təkliflərin hazırlanması üçün bir 

neçə nazirliklərdə işçi qruplar 

yaradılmışdır. 

İnzibati islahat prosesi bütün 

orqanları əhatə etməmişdir. 

Orqanların fəaliyyətinə dair 

məlumatlılığın artırılması 

sahəsində görülən işlər qeyri-

qənaətbəxş olmuşdur. 

Məlumat və ictimaiyyətlə 

əlaqələr bölmələri organların 

çoxunda yaradılmışdır. 

8 Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı 

müraciətlərə, ərizə və 

şikayətlərə baxılması işinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Müraciət və şikayətlərə baxılması qaydalarının 

təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması 

- Şikayətlərlə əlaqədar effektiv araşdırmaların 

aparılması 

- Elektron poçt vasitəsi ilə şikayətlərin qəbulu 

işinin təşkili  

Şikayətlərə baxılma qaydaları 

təkmilləşdirilmişdir. Dovlət qurumları 

rəhbərləri ilə vətəndasların goruslərinin  

təşkil edilməsi üçün daxili prosedurlar 

təkmilləşdirilmişdir. Bir neçə dörvlət 

orqanlarında daxil olan sənədlərin 

qeydiyyatının və sənəd dovriyyəsi 

təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə xususi 

proqram təminatı tətbiq edilmış. Yerli 

İT şəbəkəsi yaradılmışdır. Vətəndaş 

sorğularının işlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi üçün bir sıra 

layihələr irəli sürülmüşdür. 

Şikayətlərinin qəbul edilməsi 

ilə bağlı müasir  sitemlərin 

yaradılmışdır, lakin operativ 

reaksiya sistemi təmin 

edilməmişdir. Şikayətlərə 

baxılmasında ənənəvi 

metodların tətbiqi 

qalmaqdadır. Qaynar xətt 

yaradan orqanların şikayətlərə 

operativ baxılması üçün 

şəraitləri vardır.  

9 İnzibati qərarlardan şikayət 

verilməsi sisteminin 

- İnzibati Prosessual Məcəllənin tətbiqi ilə 

əlaqədar institusional mexanizmlərin 

 İnzibati prossesual Məcəllənin 

tətbiqi məqsədi ilə müvafiq 
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təkmilləşdirilməsi 

 

yaradılması  

- Məcəllə qəbul edildikdən sonra dövlət 

qulluqçularına və hakimlərə müvafiq 

- treninqlərin keçirilməsi  

mexanizmlərin yaradılmasına 

başlanılmamışdır.  

10 Məlumata çıxışın 

təkmilləşdirilməsi 

- Məlumata çıxış qaydalarının təkmilləşdirilməsi 

- Məlumata çıxış üzrə məsul struktur bölmələrin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

- Bu sahədə treninqlərin keçirilməsi 

- Informasiya məsələləri üzrə müvəkkil 

(ombudsman) institutunun fəaliyyəti ilə bağlı 

təkliflərin hazırlanması  

Məlumatın əldə edilməsi və verilməsi 

qaydaları və usulları barədə təlimlər 

təşkil etmişdir. İnformasiyanın idarə 

edilməsi və ictimai əlaqələr uzrə 

ixtisaslaşdırılmış bolmələr 

yaradılmışdır. İnformasiya 

mənbələrindən istifadəni 

təkmilləşdirmək məqsədi ilə məlumat 

bazalarına, lokal və korporativ 

səbəkələrə inzibatcılar təyin 

olunmuşdur.  

Məlumat bölmələrinin 

yaradılması və orqanlarda 

daxili prosedurların 

təkmilləşdirilməsi Fəaliyyət 

Planının tələblərini ödəmir. 

İnformasiya məsələləri üzrə 

müvəkkil təsisatı 

yaradılmamışdır. 

11 Korrupsiyanın səviyyəsinin 

öyrənilməsi məqsədi ilə 

ixtisaslaşdırılmış 

tədqiqatların və rəy 

sorgularının həyata 

keçirilməsi 

 

- Korrupsiyanın ümumilikdə və sahələr üzrə 

səbəbləri, xüsusiyyətləri, səviyyəsi barədə 

məlumatların əldə edilməsi 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata 

keçirilmiş tədbirlərin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi 

- Əldə olunan nəticələrə əsasən korrupsiyaya qarşı 

tədbirlərin müəyyən edilməsi 

Korrupsiyanın umumilikdə və sahələr 

uzrə səbəbləri, xususiyyətləri, səviyyəsi 

barədə məlumatların əldə edilməsi 

məqsədi ilə Korrupsiyaya qarşı 

mubarizə aparan QHT-lərin məlumat 

və əməkdaşlıq Səbəkəsi tərəfindən 

müvafiq rəy sorğusu həyata 

keçirilmişdir. 2008-ci ilin iyul ayında 

AZPAC layihəsi çərçivəsində 

sorğuların keçirilməsinə dair 2 gunluk 

seminar keçirilmişdir. Seminarda 

dovlət qurumları, VCT nümayəndələri 

və xarici ekspertlər iştirak etmişdir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyanının QHT-lər 

tərəfindən anti-korrupsiya 

tədbirlərinin monitorinqi 

məqsədi ilə qrant müşabiqəsi 

təşkil etmişdir.  QHT-lərə 

Dövlət Dəstəyi Şurası, 

Kounterpart İnternational, 

Açıq Cəmiyyət İnstitutu 

Yardım Fondu və s. təşkilatlar 

tərəfindən QHT-lərə 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

ilə bağlı layihələrə maliyyə 

yardımları ayrılmışdır. 

12 Dövlət qurumlarının 

fəaliyyəti barədə illik 

hesabatların tərtib edilməsi 

 

- Dövlət qulluğu, büdcə, şikayətlərə baxılma, 

şəffaflıq və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə 

hesabatların verilməsi 

- İllik hesabatların dərc edilməsi və ictimaiyyətə 

açıqlanması 

- Komissiya tərəfindən hesabatların tərtib 

edilməsi üçün nümunəvi qaydaların 

hazırlanması 

Bir neçə dövlət orqanı fəaliyyətləri 

barədə hesabat vermişlər. Bəzi orqanlar 

tələb olunan məlumatı təqdim 

etməmişlər.  Vergilər Nazirliyi 

tərəfindən 2007-ci il uzrə fəaliyyətinə 

dair illik hesabat 1000 ədəd tirajla 

Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr 

edilərək ictimaiyyətə təqdim 

edilmışdir. 

Fəaliyyət Planınında bu 

istiqamətdə nəzərdə tutulan 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

işi qənaətbəxş deyildir. 



 
19 

 

13 Dövlət orqanlarında daxili 

nəzarət qurumlarının işinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Şəxslərin birbaşa daxili nəzarət orqanlarına 

müraciət imkanlarının yaradılması 

- Müraciətlərə operativ baxılma mexanizminin 

yaradılması  

- Daxili nəzarət qurumları tərəfindən aşkar edilən 

korrupsiya cinayətləri barədə hüquq mühafizə 

orqanlarının məlumatlandırılması 

- Daxili nəzarət qurumlarının texniki resurslar, 

ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsi  

Əksər mərkəzi hakimiyyət orqanlarında 

daxili nəzarət qurumları yaradılmışdır. 

huquq muhafizə orqanlarının müvafiq 

daxili nəzarət qurumları bir neçə 

araşdırma keçirib. Bəzi orqanlarda 

daxili nəzarət qurumunun stat sayı 

artırılmış, qurum zəruri maddi və 

texniki resurslarla təmin edilmışdir.  

Daxili nəzarət qurumlarının 

yaradılması istiqamətində 

müəyyən fəaliyyətlər 

olmuşdur. Bu qurumların 

korrupsiya qarşı mübarizə 

sahəsindəki fəaliyyəti səmərəli 

deyildir. 

14 Dövlət qurumlarının 

fəaliyyətini geniş əks etdirən 

internet səhifələrinin 

yaradılması 

 

- internet səhifələrində məlumatların mütəmadi 

yeniləşdirilməsi 

- “informasiya əldə etmək haqqında” Qanunda 

nəzərdə tutulan məlumatların internet 

səhifələrində yerləşdirilməsi 

- internet səhifələrindən əhaliyə xidmət vasitəsi 

kimi istifadə edilməsi 

Əksər mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının internet səhifələri 

təkmilləşdirilmiş, dolğun məlumatlarla 

təchiz edilmışdir. Bir sıra yerli icra 

hakimiyyəti orqanları istisna olmaqla 

əksər yerli icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən qənaətbəxs surətdə icra 

edilməmişdir. 

Bir neçə mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanının, o 

cümlədən Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, 

Fövqəladə hallar Nazirliyinin,  

Müdafiə Nazirliynin intentet 

səhifəsi fəaliyyət göstərmir.  

15 Dövlət qurumlarının 

fəaliyyəti ilə əlaqədar tətbiq 

edilən rüsum, tarif və digər 

ödənişlərin yıgılmasının 

təkmilləşdirilməsi və 

şəffaflığın artırılması 

 

- Dövlət orqanlarının binalarında rüsum, tarif, 

vergilər və göstərilən xidmətlərə görə ödənişlər 

barədə məlumatları əks etdirən lövhələrin 

yerləşdirilməsi 

- Rüsumların, vergilərin və digər ödənişlərin 

yıgılması üzrə nagd ödəmələrin azaldılması  

- Maaşların, pensiyaların, sosial müavinətlərin və 

digər sosial ödənişlərin plaştik kartlar vasitəsi ilə 

ödənilməsinin təmin edilməsi 

- Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində qabaqcıl təcrübələrin 

öyrənilməsi və onların tətbiqi ilə əlaqədar 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Əmlakın satılmasına görə huquqi və 

fiziki səxslərdən dovlət rusumunun 

tutulması dayandırılmışdır. 

Rusumların, vergilərin və digər 

ödənişlərin yığılması uzrə nağd 

odəmələrin tamamilə ləğv olunması 

istiqamətində tədbirlər davam edir. 

Dövlət orqanlarının aidiyyəti 

təşkilatlarında rüsum, tarif və gostərilən 

xidmətlərə gorə ödənişlər barədə 

məlumatları əks etdirən lovhələr 

yerləşdirilmişdir. Əksər mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları sistemində 

maaslar və digər sosial ödənişlərin 

plaştic kartlar vasitəsilə odənilməsi 

təmin edilmışdir Hazırda pensiyacıların 

təqribən 80 faizdən coxunun 

pensiyalarının ödənişi bankomatlar 

vasitəsilə plaştik kartlarla aparılır. 

Tədirlərin səmərəliliyi bütün dövlət 

orqanlarında ölçülə bilmir. 

Dövlət orqanlarında əhaliyə 

göstərilən pullu xidmətlərdə 

ciddi problemlər qalmaqdadır. 

Daxili İşlər Nazirliynin Dövlət 

Yol Polisi Xidmətində, 

Ümumvətəndaş pasportlarının 

verildiyi regionəl 

mərkəzlərdə, Rayon Polis 

idarələrinin qeydiyyat və 

şəxsiyyət vəsiqələrinin 

verildiyi yerlərdə, Ədliyyə 

Nazirliynin  Notariat və 

Vətəndaşlıq vəziyyəti 

aktlarının qeydiyyatının 

aparıldığı yerlərdə yüksək 

korrupsiya göstəriciləri 

qalmaqdıdır. 
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Vətəndaşların məlumata çıxışını 

asanlaşdırmaq üçün daha çox iş 

görülməlidirş  

16 İctimaiyyətlə əlaqələrin 

gücləndirilməsi 

 

- Dövlət orqanlarında qaynar xətlərin yaradılması 

və qaynar xətt barədə ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması 

Koalisiya tərəfindən 2009-cu ilin iyun ayında hazırlanmış birinci 

hesabata baxın 

17 Bələdiyyələrin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Bələdiyyələrin aparatlarında qulluğa qəbulun 

müşabiqə və şəffaflıq əsasında həyata 

keçirilməsinin təmin edilməsi 

- Bələdiyyələrdə çalısan şəxslər üçün 

korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri üzrə 

tədris kurslarının, treninqlərin və seminarların 

təşkili 

- Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin 

gücləndirilməsi 

Bələdiyyə qulluğuna qəbul üçün 

namizədlərlə muşahibənin keçirilməsi 

Qaydaları hazırlanmış və respublikanın 

bütün bələdiyyələrinə gondərilmışdir. 

Korrupsiyaya qarşı mubarizə məsələləri 

17 seminarın gundəliyinə daxil 

edilmışdir. 1512 bələdiyyə uzvu və 

qulluqcusu tədrisə cəlb edilmişdir. 

Bələdiyyə fəaliyyətinin daha səmərəli 

həyata keçirilməsi və huquq 

pozuntularının qarşısının alınması 

məqsədi ilə bələdiyyələrə muxtəlif 

məsələləri əhatə edən 667 tovsiyə 

verilmışdir. Onlardan 455 korrupsiyaya 

qarşı mubarizə məsələləri ilə bağlı 

olmuşdur. 420 bələdiyyə sədri 

barəsində inzibati xəta haqqında 

protokol tərtib edilərək məhkəmələrə 

gondərilmişdır 

 

18 Dövlət qulluqçularının və 

digər vəzifəli şəxslərin 

fəaliyyətində maraqlar 

toqquşmasının qarşısının 

alınması 

 

- Maraqları toqquşmasının qarşısının alınması 

haqqında qanunvericiliyin tətbiqi üzrə 

treninqlərin təşkili 

- Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması 

üçün səmərəli nəzarət mexanizminin yaradılması 

- Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması 

üçün nəzarət qurumlarının zəruri maddi və 

texniki resurslarla təmin edilməsi 

Vəzifəli səxslərin fəaliyyətində 

maraqlar toqquşmasının qarşısının 

alınması haqqında qanun layihəsi 

hazırlanmışdır və hal hazırda aidiyyəti 

dovlət qurumları tərəfindən 

baxılmaqdadır. 

 

Maraqlar toqquşmasının 

qarşısının alınması məqsədi 

ilə qanun layihəsinin 

hazırlanmış və onun ictimai 

müzakirələri təşkil 

olunmuşdur. Lakin qanunun 

qəbulu prosesi uzanmış və 

praktiki fəaliyyət yoxdur 

19 Dövlət qulluqçuları və 

vəzifəli şəxslərin etik 

davranış qaydalarının 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Sahələr üzrə etik davranış qaydalarının qəbul 

edilməsi 

- Etik davranış qaydalarının pozulmasına görə 

məsuliyyətin müəyyən edilməsi 

- Etik davranış məsələləri üzrə tədris və 

Dovlət qurumlarında etik davranış 

məsələləri uzrə tədris və treninqlər 

keçirilmışdir. AZPAC layihəsi 

çərçivəsində 4 treninq keçirilmışdir. 

300-ə yaxın dovlət qulluqcusu “Etik 

Bir sıra mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən etik davranış 

qaydalarının qəbulu prosesi 

gecikir. Bakı şəhər İcra 
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treninqlərin təşkil edilməsi 

- Dövlət qulluqçularının qeyri-etik davranışı 

barədə şikayətetmə imkanlarının 

genişləndirilməsi 

- Etik davranış qaydaları barədə ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması 

davranış qaydaları” movzusunda 

təlimlərə cəlb edilmişdir. Bir çox 

dövlət orqanlarında Etik Davranış 

Kodeksi qəbul edilmişdir. Məmurların 

qeyri etik davranışları ilə bağlı şikayət 

etmə imkanlarının genisləndirilməsi 

məqsədilə qaynar xətt telefon məlumat 

xidməti təkmilləşdirilmiş və telefon 

məlumat xidmətinin təşkili qaydalarına 

müvafiq dəyişikliklər və əlavələr 

edilmışdir. 

Hakimiyyəti, Nazirlər 

Kabineti, Fövqəladə hallar 

Nazirliyndə və s. dövlət 

qurumlarında etik davranış 

qaydalarının pozulması halları 

bir sıra QHT-lər tərəfindən 

qeydə alınmışdır. 

20 Dövlət qulluğuna qəbulun 

təkmilləşdirilməsi və 

şəffaflığın artırılması 

 

- Dövlət qulluğunun bütün sahələrində dövlət 

qulluğuna qəbulun müşabiqə və şəffaflıq 

əsasında həyata keçirilməsi 

- Bu sahədə zəruri nəzarət mexanizmlərinin 

yaradılması 

- Dövlət qulluğuna qəbulun sərtləri haqqında 

məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması 

 

Dovlət qulluğunda vakant vəzifələrin 

tutulması üçün muşabiqəyə sənədlərin 

qəbulu sadələşdirilmiş, internet 

vasitəsilə “on-line” sənəd qəbulu 

sistemi tətbiq edilmışdir. Muşahibələr 

mərhələşi videokamera vasitəsilə 

cəkilir və arxivləşdirilir. Şikayətlərə 

baxılması məqsədi ilə Apellyasiya 

Komissiyası təşkil edilmişdir. Dovlət 

qulluğuna qəbulun sərtləri haqqında 

məlumatların ictimaiyyətə catdırılması 

təmin edilmışdir. 

Koalisiyaya daxil olan 

təşkilatlar tərəfindən dövlət 

qulluğuna qəbulla bağlı 

keçirilən əksəriyyət 

imtahanlar müşahəidə 

edilmişdir. İmtahan 

proseslərinə, həmçinin, 

beynəlxalq və yerli 

müşahidəçilər, KİV dəvət 

edilmişdir. 

21 Dövlət qulluqçularının 

maddi təminatının 

gücləndirilməsi 

 

- Dövlət qulluqçularının dövlət məvaciblərinin 

mərhələlərlə artırılması, onların sosial 

təminatının gücləndirilməsi 

- Dövlət məvaciblərinin artırılmasının 

həvəsləndirmə sisteminə əsasən qurulması 

- Dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması 

- Dövlət qulluğuna ixtisaslı kadrların cəlb 

edilməsi 

Dovlət qulluqcularının vəzifə maaşları 

orta hesabla 50 faiz artırılmışdır. 

Xüsusi rütbəli dövlət qulluqçularının 

maaşları artırılmışdır. 

Dövlət qulluqçularının əmək 

haqlarında ciddi artımlar 

həyata keçirilmişdir. Sosial 

təminatının təşkili 

istiqamətində mühüm işlər 

gösrülmüşdür. 

22 Dövlət qulluqçularının 

peşəkarlığının artırılması 

 

- Dövlət qulluqçularının ixtisasartırma üzrə 

ehtiyaclarının müəyyən edilməsi və onların 

treninqlərə cəlb edilməsi 

- Dövlət orqanlarının nəzdində olan tədris 

müəssisələrinin və mərkəzlərinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi 

- Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

2008-ci ildə təlim planlarında prioritet 

movzular muəyyən edilmişdir. Dovlət 

orqanlarının aparat və kadr qurumları 

rəhbərləri üçün “Kadrların idarə 

edilməsi” movzusunda silsilə təlim 

kursları təşkil edilmişdir. Bəzi dövlət 

qulluqçuları xaricdə keçirilən kurslara 

Dövlət qulluqçuları üçün 

keçirilən tədbirlərin əhatə 

dairəsi məhdud olmuşdur. 

Tədbirlərə cəlb edilən dövlət 

qulluqçularının sayı kifayət 

deyildir. 
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- Dövlət orqanlarının əməkdaşları üçün birgə 

kursların təşkil edilməsi 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri ilə 

əlaqədar tədris proqramlarının və treninqlərin 

təşkil edilməsi (etik davranış məsələləri, 

maraqlar toqquşması, məlumat azadlıgı və s.) 

gondərilmişdir. İxtisasartırma 

kurslarına və tədris toplanışlarına 

korrupsiya ilə mubarizə sahəsində 

müvafiq mövzular əlavə edilmişdir. 

23 Dövlət qulluqçularının 

fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi 

sisteminin yaradılması 

 

- Qiymətləndirmə qaydalarının qəbulu və 

sisteminin tətbiqi 

- Dövlət qulluqçusunun vəzifədə irəliləməsində 

qiymətləndirmənin nəticələrinin nəzərə alınması 

Dovlət qulluqçularının fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi Qaydalarının 

layihəsi hazırlanmışdır. Dövlət 

qulluqçularının yoxlanılması üçün 

nəzərdə tutulan yeni metodologiya üzrə 

treninqlər keçirilmişdir.   

Bu istiqamətdə fəaliyyətlə 

bağlı Koalisiya hər hansı 

məlumat əldə edə 

bilməmişdir. 

24 Dövlət qulluğunda rotasiya 

sisteminin tətbiq edilməsi 

 

- Rotasiya sisteminin tətbiq ediləcəyi sahələrin 

müəyyən edilməsi və rotasiya prinsipinin tətbiq 

edilməsi  

rotasiya sisteminin tətbiq edilməsi 

məqsədi ilə qanunvericiliyə 

dəyişikliklər qəbul edilmışşdir. İsci 

resursların səmərəli paylaşdırılmasının 

təmin edilməsi məqsədilə əməkdasların 

digər vəzifələrə keçirilmişdir. İşçilər 

vəzifələr və şöbələr üzrə rotasiya 

edilmişdir, lakin bu yalnız eyni 

səviyyədə baş vermişdir 

 

Bu sahədə həyata keçirilən 

fəaliyyətlər koalisiya 

tərəfindən uğursuz fəaliyyət 

kimi qiymətləndirilmişdir. 

Belə ki, bir çox dövlət 

orqanları rotasiya 

prosedurundan işçilərin asılı 

vəziyyətdə saxlanılması üçün 

istifadə edir. Rotasiya 

sisteminin təbiqi 

proteksionizmə şərait yaradır.  

III Korrupsiyaya qarĢı mübarizə sahəsində hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti  

25 Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyanın 

fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Komissiyanın Katibliyinin isçilərinin və isçi 

qruplarının üzvlərinin professional təlimlərə cəlb 

edilməsi 

- Vətəndas cəmiyyəti institutlarının, özəl sektor, 

kütləvi informasiya vasitələri və elm 

nümayəndələrinin cəlb edilməsi 

- Beynəlxalq tərəfdaslarla əlaqələrinin 

gücləndirilməsi və beynəlxalq təşəbbüslərdə 

iştirak edilməsi 

- Sorguların və monitorinqlərin aparılması, 

nəticələrin təhlil edilməsi və müvafiq tədbirlərin 

görülməsi 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın 

Katibliyinin maddi-texniki bazasının 

Komissiyanın maddi texniki bazası 

gucləndirilmiş, əməkdaslarının əmək 

haqları artırılmışdır. İşçi qrup vətəndaş 

cəmiyyəti və özəl sector nümayəndələri 

ilə birlikdə qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi uzərində işləyirdi. 

Komissiyanın uzvləri və işçiləri 

mütəmadi olaraq beynəlxalq və yerli 

təşəbbüslərdə iştirak etmiş, beynəlxalq 

əlaqələri gucləndirmışdir. 

Komissiyanın əsasnaməsinəqeyri 

hokumət təşkilatlarına maliyyə 

yardımının gostərilməsini muəyyən 

Koalisiya bu istiqamətdəki 

fəaliyyətləri müsbət 

qiymətləndirmişdir. 

Komissiya üzvlərinin və 

Komissiyanın işçi qrupunun 

üzvlərinin peşəkarlığının 

artırılması istiqamətində 

beynəlxalq təşkilatlarla 

səmərəli əməkdaşlıq təmin 

edilmişdir. 
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gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması 

- Komissiyanın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə 

bağlı təkliflərin hazırlanması 

edən əlavə və dəyişikliklər edilmışdir.  

 

26 Bas Prokuror yanında 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

idarəsinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Idarənin isçi heyətlə tam komplektləşdirilməsi 

- Ədarə əməkdaşlarının korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış təlimlərə cəlb 

edilməsi 

- Ədarənin yeni bina ilə təmin edilməsi və maddi-

texniki təminatının gücləndirilməsi 

Korrupsiyaya qarşı mubarizə İdarəsinin 

peşəkar kadrlarla, zəruri avadanlıqlarla 

təmin olunması davam etdirilmişdir.    

Zəruri tədbirlər həyata 

keçirilmişdir. 

27 Korrupsiya 

hüquqpozmalarına qarşı 

mübarizədə cinayət təqibini 

həyata keçirən orqanlar 

arasında əməkdaşlığın 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Orqanlar arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın 

səmərəli təşkili üçün tədbirlər görülməsi 

- Orqanlar arasında yeni texnologiya vasitələrinin 

tətbiqi ilə səmərəli məlumat və təcrübə 

mübadiləşinin təmin edilməsi 

- Korrupsiya ilə əlaqədar cinayətlər barədə vahid 

informasiya bazasının yaradılması  

Bas Prokurluq tərəfindən korrupsiya 

cinayətləri, korrupsiya ilə bağlı cinayət 

faktlarının ibtidai arasdırılması uzrə, o 

cumlədən bu sahədə nəzarətin 

gucləndirilməsi üçün informasiya 

bazasının yaradılmasına baslanılmışdır. 

Qeyd edilən informasiya bazasına 

Daxili İslər Nazirliyi qoşulmuşdur 

Tədbirlər tamamlanmamışdır. 

Ümumi məlumat bazası 

yaradılmamışdır və dövlət 

orqanları arasında 

əlaqələndirmə hələ də kifayət 

deyil. 

28 Hüquq mühafizə orqanları 

əməkdaşlarının korrupsiyaya 

qarşı mübarizədə 

peşəkarlılığının artırılması 

 

- Korrupsiya cinayətlərinin aşkar edilməsi, 

istintaqı və ittihamı üzrə müvafiq əməkdaşların 

ixtisaslaşması 

- Treninqlərin təşkil edilməsi 

- Hüquq mühafizə orqanlarının tədris 

müəssisələrinin nümayəndələrindən təşkil 

edilmiş işçi qrupun yaradılması, birgə treninq 

üçün proqramların tərtib edilməsi 

- Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və 

tətbiq edilməsi 

Cinayət islərinin istintaqını həyata 

keçirən qurumların əməkdaslarının 

peşəkarlığının artırılması məqsədi ilə 

işçi qrup yaradılmışdır. əməliyyat 

tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması 

üçün qanunvericiliyə əlavələr edilməsi 

haqda yeni layihə islənib 

hazırlanmışdır. 

Əməkdaşlığın artırılmasına 

gətirən bir neçə faəliyyət 

həyata keçirilmişdir. 

29 Korrupsiya cinayətlərinin 

aşkar edilməsi məqsədi ilə 

əməliyyataxtarış 

tədbirlərinin gücləndirilməsi 

 

- Korrupsiya cinayətlərinin aşkar edilməsində 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin daha geniş tətbiq 

edilməsi 

- Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri 

arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və birgə 

treninqlərin keçirilməsi 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əməliyyataxtarış 

tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 

təkliflərin hazırlanması 

Birgə həyata keçirilmiş əməliyyatlar 

nəticəsində korrupsiya qanun 

pozuntuları askar edilmiş, həmin faktlar 

uzrə cinayət işləri başlanılmışdır.  

Daxili İşlər Nazirliyi Vergilər Nazirliyi 

ilə birgə əməliyyatlar həyata 

keçirilmişdir. Əməliyyat-axtarıs 

fəaliyyəti nəticəsində korrupsiya 

cinayətlərinin askar edilməsi isinin 

lazımi səkildə əlaqələndirilməsinin və 

təşkil olunmasının təmin olunması 

Koalisiya bu fəaliyyətlə bağlı 

yalnız rəsmi məlumatlara çıxış 

əldə edə bilmişdir 
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məqsədilə Baş Prokurorluq tərəfindən 

treninqlər həyata keçirilir.    

30 Korrupsiya 

hüquqpozmalarının 

törədilməsində iştirak etmiş 

şəxslərin səlahiyyətli 

orqanlara istintaq üçün 

faydalı olan informasiya 

verməsini və onlarla 

əməkdaşlıq etməsini 

stimullaşdırmaq üçün 

tədbirlər görülməsi 

 

- Cinayət təqibi orqanı ilə əməkdaşlıq barədə saziş 

praktikasının tətbiqi məsələlərinin öyrənilməsi 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizədə Şahidlərin və 

cinayət təqibini həyata keçirən orqanlarla 

əməkdaşlıq edən şəxslərin müdafiəsi işinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

uzrə işçi qrupun tərkibində cinayət 

təqibi orqanı ilə əməkdaslıq barədə 

sazis praktikasının tətbiqi məsələlərinin 

oyrənilməsi uzrə layihə qrupu 

yaradılmışdır.   

Komissiyanının hazırladığı 

məlumatdan əlavə digər 

mənbələrə çıxış olmamışdır. 

31 Məhkəmə qərarlarının dərc 

edilməsi işinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Məhkəmə qərarlarının internet səhifələrində 

yerləşdirilməsi və məlumatların mütəmadi 

olaraq yeniləşdirilməs 

 

Vətəndaslardan daxil olmuş muraciətlər 

əsasında 4 hakim barədə intizam icraatı 

baslanılmışdır. Həmçinin 22 iş üzrə 

istintaq aparılmışdır. Məhkəmə 

qərarlarının internet səhifələrində 

yerləşdirilməsi və məlumatların 

mütəmadi olaraq yeniləşdirilməsi isi 

təşkil edilmışdir 

Məhkəmə qərarlarının 

internetdə yerləşdirilməsi 

istiqamətində müəyyən 

fəaliyyətlər həyata 

keçirilmişdir. Lakin Ali 

Məhkəmənin veb səhifəsində 

yerləşdirilən qərarların axtarış 

sistemi təkmil deyildir. Digər 

məhkəmələr qərarların veb 

səhifələrində 

yerləşdirməyiblər.  

32 Məhkəmə və hakimlərin 

fəaliyyətini, o cümlədən, 

hakimlərin intizam 

məsuliyyətinə cəlb 

olunmasını tənzimləyən 

qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Hakimlərin intizam məsuliyyətinə cəlb 

edilməsinin əsaslarına yenidən baxılması 

- Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

- Müvafiq normativ-hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması 

Məhkəmə-Huquq Şurası tərəfindən 

hakimlərin spesifik intizam 

qaydalarının layihəsi işlənib 

hazırlanmışdır. Layihə Hakimlərin 

intizam məsuliyyətinə dair Avropa 

Şurası ilə birgə işçi qrupunun iclaşında 

muzakirə edilmiş və layihənin 

təkmilləşdirilməsi üçün ona əlavələrin 

edilməsi barədə razılığa gəlinmışdir.  

Bütün fəaliyyətlər beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi və 

ilkin layihənin hazırlanması 

və işçi qruplar səviyyəsində 

müzakirəsindən ibarət 

olmuşdur. Hazırda hakimlərin 

intizam məsuliyyətinə cəlb 

edilməsi əvvəlki praktika 

əsasında həyata keçirilir 

33 Məhkəmə qərarlarının 

icrasının təkmilləşdirilməsi 

üçün tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

 

- Məhkəmə qərarlarının icrasına həmin qərarları 

çıxarmış hakimlərin nəzarətinin artırılması 

- Mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması 

- Qərarların icrası zamanı nöqsanlara yol vermiş 

əməkdaşların cəzalandırılması  

Bakı, Gəncə, Sirvan, Sumqayıt, Səki 

səhərlərində və Naxcıvan Muxtar 

Respublikasında hakimlərin iştirakı ilə 

seminarlar keçirilmişdir. Məhkəmə 

qərarlarının icrası isinin səmərəliliyinin 

Koalisiya bu fəaliyyətlə bağlı 

rəsmi məlumatdan əlavə hər 

hansı məlumat əldə edə 

bilməmişdir. 
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- Məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı 

qanuvericiliyə müvafiq dəyişikliklər layihəsinin 

hazırlanması 

artırılması üçün məhkəmə icracıları 

xidmətinin ştat sayı artırılmışdır. 

Hazırda məhkəmə qərarlarının icrası ilə 

bağlı quvvədə olan normativ huquqi 

aktlara, əlavə və dəyişikliklər 

edilməsinə dair layihə uzrə is 

tamamlanmaq uzrədir. 

34 Vəkillik fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi 

 

- Vəkillər Kollegiyasının maddi-texniki 

təminatının yaxsılaşdırılması 

- Dövlət hesabına ödənilən hüquqi yardıma görə 

vəkillərə verilən məbləgin artırılması 

- Vəkillərin etik davranış qaydalarının qəbul 

edilməsi 

Tədbirlərin heç biri yerinə 

yetirilməmişdir. Vəkillər 

Kollegiyasının maddi texniki 

təminatının yaxışlaşdırılması üçün hər 

hansı tədbir görülməmişdir. 

Kollegiyanın inzibati binasının 

tikilməsi üçün torpaq sahəsi ayrılsa da 

hər hansı tikinti işləri həyata 

keçirilməmişdir.  

Dövlət hesabına ödənilən 

hüquqi yardıma görə vəkillərə 

verilən məbləğ cüzi olaraq 

qalmaqdadır və bu da pulsuz 

hüquqi yardımın keyfiyyətinə 

ciddi təsir göstərir. 

IV Sahibkarlığın inkiĢafı və özəlləĢdirmənin təkmilləĢdirilməsi 

35 Sahibkarlığın inkisafı ilə 

bağlı tədbirlərin görülməsi 

 

- Sahibkarların investisiya fəaliyyətinin müdafiəsi 

sisteminin inkişafı və gücləndirilməsi  

- Sahibkarların kreditlərdən istifadə imkanlarının 

genisləndirilməsi 

- Dövlət orqanlarının sahibkarlıq subyektlərinin 

fəaliyyətinə qeyri-qanuni müdaxiləşinin 

qarşısının alınması 

- Sahibkarların dövlət orqanları ilə 

münasibətlərində qarşılaşdıqları problemlərin 

öyrənilməsi və onların həlli üçün tədbirlərin 

görülməsi 

- İqtisadi sahədə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

Azərbaycan Respublikası ilə bağlı tərtib edilən 

hesabatların öyrənilməsi və təhlili, bununla 

əlaqədar təkliflərin hazırlanması 

Sahibkarlıq subyektlərinin eydiyyatının 

aparılması üzrə “bir pəncərə” prinsipi 

tətbiq edilmişdir. Bu barədə  

məlumatlarının Vergilər Nazirliyinin 

internet saytında Yerləşdirilməsi və 

dovru olaraq “Vergilər” qəzetində dərc 

edilməsi təmin edilmışdir. Biznesə 

baslama proseduralarına sərf edilən 

vaxt 30 gundən 3 gunə endirilmişdir. 

Qeydiyyata alınmış kommersiya 

qurumlarının sayı 2007-ci ilin müvafiq 

dovrundən 1469 ədəd coxdur. 

Sahibkarlığa Yardım Milli Fondu özəl 

sektora 74 milyon AZN vəsait 

ayırmışdır. Torpaq sahələrinin 

ayrılması prosedurları 

sadələşdirilmişdir. Qiymətli kağızlar 

bazarının inkisaf strategiyası 

hazırlanmış.  

Sahibkarlıq subyektlərinin 

qeydiyyatı zamanı  “bir 

pəncərə” sistemi uğurla tətbiq 

olunur. Fəaliyyət planının bu 

bölməsində nəzərdə tutulan 

digər tədbirlərlə bağlı həyata 

keçirilən fəaliyyətlər  effektiv  

olmamışdır. 

36 Özəlləşdirmə 

prosedurlarının 

- Özəlləşdirmə prosesində bütün səxslərin 

bərabərhüquqlu iştirakının təmin edilməsi 

Kutləvi informasiya vasitələrində və 

internet resurslarında elanlar 

Fəaliyyət planınının bu 

bölməsində nəzərdə tutulan 
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təkmilləşdirilməsi 

 

- Dövlət auksionlarının keçirilməsi üçün 

prosedurların təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin 

hazırlanması 

- Özəlləşdirmə prosesində maraqlar 

toqquşmasının qarşısının alınması üçün tədbirlər 

görülməsi 

 

yerləşdirilir. Ozəlləşdirmə ilə əlaqədar 

məlumatların alınması və sualların 

cavablandırılması üçün qaynar xətti 

fəaliyyət gostərir. 

 

tədbirlərlə bağlı hər hansı 

ciddi işlər görülməmişdir. 

37 Özəlləşdirmədə şəffaflığın 

artırılması üçün tədbirlərin 

görülməsi 

 

- Özəlləşdirmə barədə məlumat təminatının 

təkmilləşdirilməsi 

- Özəlləşdirmə prosesinin təşkilinə cəlb ediləcək 

müştəqil məsləhətçilərin (ekspertlərin) 

seçilməsində şəffaflığın artırılması 

Dovlət Əmlakının İdarə edilməsi uzrə 

Dovlət Komitəsinın  məlumatları və  

statistik hesabatları kutləvi informasiya 

vasitələrində və internet səhifələrində 

yerləşdirilmişdir.  

Özəlləşdirmə prosesi ilə bağlı 

informasiyaların əldə edilməsi 

olduqca mürəkkəbdir. 

Komitənin veb səhifəsində 

yalnız ümumi məlumatlar 

yerləşdirilir. 

38 Maliyyə nəzarətini həyata 

keçirən orqanların 

fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi və 

şəffaflığın artırılması 

 

- Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların 

təyin edilməsi və maliyyə nəzarəti 

mexanizminin təkmilləşdirilməsinə dair 

təkliflərin hazırlanması 

- Büdcə xərclərinin bütün sahələr üzrə 

əsaslandırılmış normativlərinin müəyyən 

edilməsi 

- Büdcə sistemini tənzimləyən qanunvericiliyin və 

büdcə təsnifatının təkmilləşdirilməsinə dair 

təkliflərin hazırlanması 

- Yerli büdcənin tərtibinə və icrasına, o cümlədən 

sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmış büdcə 

göstəricilərinə uygunluguna nəzarət 

mexanizmlərinə və prosedurlarına dair 

təkliflərin hazırlanması 

Bir neçə qanun layihələri hazırlanaraq 

Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmışdir.  

Budcə xərclərinin icra mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi, bu sahədə 

şəffaflığın artırılması, dovlət budcəsinə 

daxil olan vəsaitlərin avtomatik 

ucotunun qurulması məqsədi ilə 

Xəzinadarlığın İnformasiya 

İdarəedilməsi Sisteminin yaradılması 

layihəsi həyata keçirili. ƏDV-nin 

odənilməsi üzrə idarəetmədə nəzarət 

artırılmışdır. 

 Koalisiya maliyyə nəzarətini 

həyata keçirən orqanların 

fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

həyata keçirilən tədbirlərlə 

bağlı əlavə məlumat əldə edə 

bilməmişdir.. 

39 Dövlət satınalmalarında  

ədalətli rəqabətin və bərabər 

hüquqlu iştirakın təmin 

edilməsi 

 

- Dövlət satınalma müqvilələri üzrə ödənişlərə 

maliyyə orqanlarının nəzarətinin artırılması 

- Dövlət satınalmaları üzrə keçirilən 

müşabiqələrdə və satınalma müqavilələrinin 

icrasında qanun pozuntularına yol vermiş hüquqi 

və fiziki şəxslərin gələcəkdə dövlət 

satınalmalarında iştirakını məhdudlaşdıran 

mexanizmin yaradılması 

- Dövlət satınlmaları üzrə keçirilən müşabiqələrdə 

iştirak edən iddiaçıların hüquqlarını qorumaq 

Dovlət satınalmaları uzrə keçirilən 

muşabiqələrdə podratcılar tərəfindən 

qanun pozuntusuna yol verildiyi halda 

onlar təqdim etdikləri bank zəmanəti 

məbləğində cərimələnir və gələcək 

muşabiqədə onların iştirakına muəyyən 

müddət ərzində qadağa qoyulur. 

Müşabiqə proseslərinin 

təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə  

metodiki təlimatlar hazırlanmışdır. 

Fəaliyyət planınının bu 

bölməsində nəzərdə tutulan 

tədbirlərlə bağlı hər hansı 

ciddi işlər görülməmişdir.. 
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məqsədi ilə şikayətlərin cavablandırılması üçün 

müvafiq tədbirlərin həyat kəçirilməsi 

- Dövlət satınalmalarında askar edilən korrupsiya 

halları barədə hüquq mühafizə orqanlarının 

məlumatlandırılması 

- Dövlət satınalmalarının vəziyyətinin və dövlət 

satınalmaları sisteminin səmərəliliyinin 

dəyərləndirilməsi, mövcud qanunvəriciliyin 

təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması 

Bundan əlavə www.e-tender.gov.az 

unvanlı internet səhifəsi acılmış, həmin 

səhifədə elektron muşabiqələrin 

keçirilməsi üçün proqram təminatı hal 

hazırda sınaqdan keçirilir. Yerli 

kompyuter səbəkəsi əsasında dovlət 

satınalmalarının monitorinq sistemi 

təşkil olunmuşdur. 

40 Dövlət satınalmalarında 

şəffaflığın artırılması 

 

- Dövlət satınalmalmaları üzrə kəçirilən 

müşabiqələrdə iddiaçıların gəniş cəlb olunmasını 

və müşabiqələrin nəticələri haqqında 

məlumatların dərc olunması üçün internet 

imkanlarından istifadə ədilməsi 

- Elektron dövlət satınalmaların təşkili üçün 

tədbirlərin həyata kəçirilməsi 

Məlumat yoxdur. Fəaliyyət planınının bu 

bölməsində nəzərdə tutulan 

tədbirlərlə bağlı hər hansı 

ciddi işlər görülməmişdir. 

41 Dövlət satınalmalarında 

peşəkarlılığın artırılması 

 

- Dövlət satınalmaları haqqında məlumat 

kitabçalarının hazırlanması 

- Elektron dövlət satınalmalarının təşkili və 

keçirilməsinə cəlb olunan mütəxəssislərin ixtisas 

səviyyəsini artırmaq məqsədilə təlim və 

treninqlərin təşkili 

- Tender prosedurlarının təşkili və keçirilməsində 

tender Komissiyalarının məsuliyyətinin 

artırılması  

Dovlət satınalmalarına cəlb edilən 

mutəxəssislər üçün seminar və təlimlər 

təşkil edilmişdir. 

Həyata keçirilən tədbirlər 

dövlət satınalmalarında 

peşəkarlığın zəruri səviyyədə 

artırılmasına kifayət etmir. 

42 Dasınmaz əmlakın dövlət 

reyestrinin aparılması 

sahəsində şəffaflığın 

artırılması 

 

- Əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı qaydalarının 

və müddətlərin sadələşdirilməsinə dair 

təkliflərin hazırlanması, bu prosesdə süni 

maneələrin aradan qaldırılması 

- Dasınmaz əmlakın dövlət reyestrindən 

məlumatların və sənədlərin internet səbəkəsi 

vasitəsilə əldə olunmasının təmin edilməsi 

“Dasınmaz əmlakın kadastrı” haqqında 

qanun layihəsi hazırlanmışdır. Huquqi 

qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərin 

siyahısı yenidən islənmiş, 

sadələşdirilmış və rəsmiləşdirilərək 

ərazi idarələrinin inzibati binalarında 

asılmışdır. Dasınmaz əmlakın Dövlət 

Reyestri Xidmətində Daxili Nəzarət 

Komissiyası yaradılmışdır. Prosedurlar 

sadələşdirilmiş, bu prosedurlar üçün 

tələb olunan müddət azaldılmışdır. 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət 

Reystri Xidmətinin veb 

səhifəsində zəruri məlumatlar, 

o cümldən göstərilən 

xidmətlərə görə rüsumların 

məbləğinə dair məlumatlar 

yerləşdirilmişdir. 

Avtomatlaşdırılmaş “qaynar 

xətt” telefon xidməti 

yaradılmışdır. Əmlak 

məsələləri üzrə Komitəndə 

müəyyən yenidən təşkil 

prosesləri həyata keçirilir. 
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43 Qeyri-qanuni fəaliyyətdən 

əldə edilmış gəlirlərin 

ləqallaşdırılmasının 

qarşısının alınması və 

institusional mexanizmin 

möhkəmləndirilməsi  

- Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə 

aparan orqanların əməkdaslıq və məlumat 

mübadiləşinin təmin edilməsi 

- Maliyyə əməliyyatlarının qeydiyyatı və uçotu 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

- Mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında 

hesablaşmalarda nagdsız ödəmələrin həcminin 

artırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi  

Qeyri-qanuni fəaliyyətdən əldə edilmış 

gəlirlərin leqallaşdırılmasının qarşısının 

alınmasında institusional mexanizmin 

mohkəmləndirilməsi məqsədi ilə qanun 

layihəsi hazırlanmışdır. Qanun layihəsi 

artıq Milli Məclisində ikinci oxunuşda 

qəbul edilmışdir. 

Çirkli pulların yuyulmasınının 

qarşısının alınması məqsdəi 

ilə beynəlxalq təcrübənin 

öyrənmiş və müvafiq qanun 

layihəsinin hazırlanaraq 

Parlamentə təqdim edilmişdir. 

44 Terrorçulugun 

maliyyələşdirilməsi və çirkli 

pulların yuyulmasının 

qarşısının alınması üzrə 

beynəlxalq standartların 

tətbiq edilməsi 

 

- Dövlət orqanlarında aidiyyəti isçilərinin çirkli 

pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər üzrə 

təlimatlandırılması 

- Maliyyə institutlarının və aidiyyəti dövlət 

orqanlarının beynəlxalq standartlar barədə 

məlumatlandırılması və treninqlərə cəlb edilməsi 

- Maliyyə Tədbirləri üzrə işçi Qrupun (FATF) 

tövsiyələrinin tətbiqi üçün tədbirlərin görülməsi 

Məlumat yoxdur Məlumat yoxdur 

45 Beynəlxalq audit 

standartlarının tətbiqinin 

həyata keçirilməsi 

 

- Beynəlxalq standartlara uygun olaraq daxili 

audit xidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən 

metodiki göstərislər və tövsiyyəvi vəsaitlərinin 

hazırlanması 

- Auditorların fəaliyyətinə dair nəzarət sisteminin 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 

 

Qanun layihəsi hazırlanaraq Nazirlər 

Kabinetinə təqdim edilmışdir. 

Auditorlar Palatası tərəfindən yoxlama 

anketlərinin təkmilləşdirilmiş variantı 

təsdiq edilmişdir. Milli və Beynəlxalq 

standartlar www.maliyye.gov.az 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

bank sistemində şəffaflığın artırılması 

məqsədi ilə “Bazel II Kapital sazisi 

uzrə” kecid proqramının icrasına 

baslanılmışdır. Banklar tərəfindən 

məlumatların acıqlanması uzrə minimal 

tələblər muəyyən edilmışdir. 

Təlimlər planlaşdırıldığı kimi 

keçirilmişdir. Standartların 

tətbiqi ilə bağlı praktiki 

fəaliyyətlər ləng həyata 

keçirilir 

46 Auditor xidmətinin 

keyfiyyətinin artırılması 

 

- Auditorların məsuliyyətinin artırılması üzrə 

normativ hüquqi aktların hazırlanması 

- Daxili audit xidmətinin fəaliyyətini tənzimləyən 

normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 

- Təsərrüfat subyektlərinin mühasibat uçotu və 

maliyyə hesabatlarında şəffaflığın təmin 

olunması  

Məlumat yoxdur Məlumat yoxdur 

47 Lisenziyaların və icazələrin 

verilməsi sahəsində dövlət 

- Lisenziyaların və icazələrin verilməsi sərtlərinin 

və müddətlərinin sadələşdirilməsinə dair 

İqtisadi İnkisaf Nazirliyi Beynəlxalq 

Maliyyə Korporasiyası ilə birgə  Biznes 

Komissiyanının məlumatında 

əks olunanlardan əlavə hər hər 
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orqanlarının isinin 

təkmilləşdirilməsi və 

şəffaflığın artırılması 

 

təkliflərin hazırlanması 

- Razılıq funksiyalarının (qeydiyyata alınma, 

lisenziyaların, icazələrin, arayısların, 

səhadətnamələrin və s. verilməsi) elektron 

sisteminə keçirilməsi üçün təkliflərin 

hazırlanması  

muhitinin yaxsılaşdırılması layihəsinə 

baslamışdır. Olkə uzrə verilmış 

lisenziyalar və lisenziya blanklarının 

istifadəsinin ucotuna dair vahid reyestr 

aparır. Hazırda elektron sisteminə 

keçirilmə üçün islər aparılır. 

hansı tədbir həyata 

keçirilməmişdir. 

48 Vergi nəzarəti və 

yoxlamalarının 

səmərələliyinin artırılması 

 

- Vergi auditinin seçim prosesinin 

avtomatlaşdırılması 

- Vergi nəzarəti və nəticələrinin 

rəsmiləşdirilməsinin avtomatlaşdırılması 

sisteminin tətbiq edilməsi 

- Kameral və səyyar vergi yoxlamalarının həyata 

keçirilməsi üçün standart göstəricilər sisteminin 

və proqram təminatının islənib hazırlanması 

- Vergi orqanlarının qərarlarından verilən 

şikayətlərə baxılması isinin təkmilləşdirilməsi 

- Vergi orqanlarının qərarlarının icrasına səmərəli 

nəzarətin təşkili  

- Qanunvericiliyə uygun olaraq məcburi auditin 

obyekti olan təsərrüfat subyektlərinin auditdən 

yayınma hallarının qarşısının alınması üçün 

tədbirlərin görülməsi 

Vergi auditinin keçirilməsində vergi 

odəyicilərinin secilməsi proseslərinin 

avtomatlaşdırılması sahəsində proqram 

təminatı hazırlanmışdır. Səyyar vergi 

yoxlamalarının obyektivliyinin 

artırılması məqsədi ilə 

Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə 

Sistemində (AVİS) audit altsistemində 

səyyar vergi yoxlaması aktının tətbiqi 

qaydaları təkmilləşdirilir. Məcburi 

auditin obyekti olan təsərrufat 

subyektlərinin auditdən yayınma 

hallarının qarşısının alınması üçün 

Axtarıshesabat informasiya sistemi 

istifadə edilir. Şikayət və müraciətlər 

mütəmadi olaraq qəbul edilir. Vergilər 

Nazirliyinin Podratcıları üçün Əxlaq 

Kodeksinin layihəsi hazırlanmışdır. 

Vergi yoxlamalarının müvafiq 

sistemlərin 

təkmilləşdirilməsinə və bir 

sıra tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə baxmayaraq 

yoxlama sistemində ənənəvi 

metodların tətbiqi davam edir. 

49 Vergi ödəyicilərinin zəruri 

məlumatlarla təmin 

edilməsinin asanlaşdırılması 

 

- Vergi ödəyicilərinə internet vasitəsilə büdcə ilə 

hesablaşmalar barədə məlumatların əldə 

edilməsi imkanının yaradılması 

- Vergi ödəyicisinin kommersiya sirri hesab 

edilməyən məlumatlarının internet vasitəsi ilə 

əldə edilməsi imkanlarının yaradılması  

- Vergi bəyannamələrinin internet vasitəsilə 

elektron formatda təqdim olunmasının tətbiq 

edilməsi 

- Vergi orqanlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı üzrə yaxsı 

praktika haqqında kodeksinə uyğunlaşdırılması 

sahəsində tədbirlərin görülməsi 

Vergi odəyicilərinə ilkin qeydiyyat 

zamanı elektron sifrə və parolun 

alınması imkanının yaradılması üçün 

mövcud proqram təminatında 

dəyişikliklər aparılmışdır. Kommersiya 

sirri hesab edilməyən məlumatların 

internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

təmin edilmışdir. “ebəyannamə” 

sistemindən istifadə edən vergi 

odəyicilərinin sayı 110000-ə 

catdırılmışdır. Vergi odəyiciləri 

tərəfindən internet 600000-dən cox 

bəyannamələr elektron formada təqdim 

edilmişdir. 

Komissiyanının məlumatında 

göstərilənlərdən əlavə hər 

hansı tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə dair məlumat 

əldə edilməmişdir. 
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50 Gömrük tarif və 

rüsumlarının toplanması 

prosesinin təkmilləşdiriməsi 

 

- Gömrük məntəqələrində gömrük rüsum və 

tarifləri barədə məlumat xidmətlərinin 

yaradılması 

- Gömrük rüsum və tarifləri barədə məlumatların 

internet informasiya ehtiyatlarında 

yerləşdirilməsi 

- Gömrük ödənişlərində nagdsız ödəniş sisteminə 

keçilməsinin təmin edilməsi 

- Gömrük orqanlarının qərarlarından verilən 

şikayətlərə baxılması isinin təkmilləşdirilməsi 

- Gömrük orqanlarının qərarlarının icrasına 

səmərəli nəzarətin təşkili  

- Gömrük sərhəddində mal dövriyyəsinin 

sürətləndirməsi və sahibkarlıq subyektlərinə 

əlverisli səraitin yaradılması 

Dovlət Gömrük Komitəsinin internet 

səhifəsində gömrük qanunvericiliyi, o 

cumlədən gömrük rusum və tariflərinin 

tətbiqinə dair qanunvericilik aktları 

yerləşdirilmişdir. Hazırda 9 gömrük 

orqanında post-terminallar fəaliyyət 

gostərir və həmin gömrük orqanlarında 

gömrük vergi və rusumları ödənişlər 

ödəniş kartlar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Gömrük orqanlarında mallar uzrə 

gömrük rusum və tarifləri və xarici 

iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturuna 

dair məlumatların yerləşdiyi elektron 

məlumat köşkləri yaradılmışdır. 

Gömrük Məcəlləsində gömrük 

orqanlarının qərarlarından şikayət 

vermə fəslinə əlavə və dəyişikliklər 

edilmışdir. 

 Bu sahədə ciddi tədbirlər 

görülməmişdir. 

51 İcbari tibbi sığortanın 

mərhələlərlə həyata 

kəçirilməsi 

 

- İcbari tibbi sığorta ilə bağlı qanunvericiyin 

təkmilləşdirilməsinə dair təklifərin hazırlanması 

- İcbari tibbi sığortasının həyata keçirilməsi üçün 

institusional mexanizmlərin müəyyən edilməsi 

- İcbari tibbi sığortanın tətbiq edilməsi 

Müvafiq qanunlar hazırlanmış və qəbul 

edilmişdir. Dovlət budcəsində icbari 

tibbi sığortanın tətbiqinə 50 milyon 

manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

İcbari tibbi sığorta ilə bağlı 

normativ bazanının 

yaradılmasına baxmayaraq 

icbari tibbi sığorta sisteminin 

geniş tətbiqi prosesi ləngiyir. 

52 Həkimlərin statusunun 

müəyyən edilməsi və maddi-

texniki təminatı ilə bağlı 

tədbirlər 

 

- Həkim statusuna dair təkliflərin hazırlanması 

- Həkimlərin isə qəbulunun şəffaflıq və müşabiqə 

əsasında həyata keçirilməsi 

- Həkimlərin etik davranış qaydalarının qəbul 

edilməsi 

- Həkimlərin maaslarının artırılması və sosial 

təminatının gücləndirilməsi 

Həkimlərin statusunun müəyyən 

edilməsi məqsədi ilə hüquqi 

dəyişikliklər hazırlanır. İşə qəbul 

prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün 

müvafiq qaydalar hazırlanır. 

Bu sahədə ciddi tədbirlər 

görülməmişdir. 

53 Təhsil müəssisələrində 

idarəetmə mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi  

- Təhsil müəssisələrində imtahanların aparılması 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın 

artırılması, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi 

- Ali təhsil müəssisələrində şikayətlərə 

baxılmasının səmərəliliyinin artırılması 

 

Orta məktəblərdə 11-ci sinif 

imtahanlarının keçirilməsi 

mərkəzləşdirilmişdir. İmtahanların 

cavabları 3 gun ərzində Təhsil 

Nazirliyinin internet səhifəsində dərc 

edilmışdir.  Təhsil nazirliyinin 

korrupsiyaya qarşı mubarizə uzrə işçi 

qrupu tərəfindən 10 dovlət ali təhsil 

Buraxılış imtahanlarının 

mərkəzləşdirilmiş qaydada 

aparılmasınını ilkin nəticələri 

göstərir ki, bu ststemin təbiqi 

təhsil sistemində 

korrupsiyanının səviyyəsini 

artırmışdır. 
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muəssisəsinin 821 tələbəsi arasında 

imtahanların gedisi uzrə anonim anket 

sorğusu keçirilmişdir. Ümumtəhsil 

məktəblərində valideyn lektoriyaları 

təşkil edilmiş və umumtəhsil 

məktəblərində ictimai ozunuidarənin 

təşkili, məktəblərin idarə olunmasına 

valideynlərin cəlb edilməsi məqsədi ilə 

Valideyn-Müəllim Assosiasiyaları 

(VMA) yaradılmışdır. 

54 Müəllimlərin statusunun 

müəyyən edilməsi və maddi-

texniki təminatı ilə bağlı 

tədbirlər 

 

- Müəllim statusuna dair təkliflərin hazırlanması 

- Müəllimlərin isə qəbulunun şəffaflıq və 

müşabiqə əsasında həyata keçirilməsi 

- Müəllimlərin etik davranış qaydalarının qəbul 

edilməsi 

- Müəllimlərin maaslarının və sosial təminatının 

gücləndirilməsi 

 

Təhsil sistemində çalısan dovlət 

qulluqcularının etik davranış qaydaları 

layihəsi hazırlanmışdır. ABA-

CEELİbeynəlxalq təşkilatı ilə birgə 

Təhsil Nazirliyi yanında yaradılmış işçi 

qrup tərəfindən “Təhsil işçiləri üçün 

etik standartlar modeli” hazırlanmışdır. 

Müəllimlərin işə götürülməsində 

şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə 

umumtəhsil məktəblərinə müvafiq 

ixtisaslar uzrə vakant yerlər barədə 

məlumat hər tədris ilinin əvvəlində 

“Azərbaycan müəllimi” qəzetində dərc 

edilərək ictimaiyyətin nəzərinə 

catdırılır. 

Bu sahədə ciddi tədbirlər 

görülməmişdir. 

V Əhalinin Məlumatlılığı və əməkdaĢlıq 

55 Korrupsiyaya qarşı 

mübarizəyə və Milli 

Strategiyanın icrasına 

yönəlmiş tədbirlər barədə 

məlumatların ictimaiyyətə 

çatdırılması 

 

- Dəyirmi masaların, konfrans və seminarların, 

ictimai dinləmələrin həyata keçirilməsi 

- Maarifləndirici nəşrlərin, filmlərin, rəsmlərin və 

digər vəsaitlərin hazırlanması 

- Vəzifəli səxslərlə kütləvi informasiya 

vasitələrində mütəmadi müşahibələr və 

söhbətlərin keçirilməsi 

- Ali və orta ixtisas məktəbləri, ixtisasartırma və 

tədris mərkəzlərinin proqramlarına korrupsiya 

ilə mübarizə haqqında tədris kurslarının daxil 

edilməsi 

Vətəndas cəmiyyəti uzvlərinin iştirakı 

ilə Bas Prokurluqla maarifləndirmə 

tədbirləri təşkil edilmişdir. 20-dən artıq 

regionda maarifləndirmə 

kampaniyalarının keçirilməsi məqsədi 

ilə qeyri hokumət təşkilatları üçün 

qrant proqramı elan etmişdir. AZPAC 

proqramı çərçivəsində yerli ekspertlərin 

iştirakı ilə seminarlar keçirilmişdir. 

Komissiya tərəfindən Korrupsiyaya 

qarşı mubarizəyə dair toplu nəşr 

edilmişdir. Müxtəlif dövlət orqanları 

Komissiya tərəfindən geniş 

maarifləndirmə və 

məlumatlandırma işləri həyata 

keçirilmişdir. Komissiya 

QHT-lərlə birgə seminarlar, 

konfranslar, dəyrmi masalar 

təşkil etmiş, maarifləndirici 

ədəbiyyat paylamışdır. 

Komissiya tərəfindən 

korrupsiyaya aid olan hüquq 

normaları toplusu iki dəfə nəşr 

olunmuş, QHT-lər vasitəsi ilə 
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tərəfindən ictimaiyyətin və KİV-lərin 

işirakı ilə bir sıra tədbirlər 

keçirilmişdir. 

bütün maraqlı tərəflərə 

paylanmışdır. 

56 Milli Strategiyanın icrasında 

vətəndas cəmiyyəti 

institularının rolunun 

artırılması 

 

- Milli Strategiyanın həyata keçirilməsinə qeyri-

hökumət təşkilatları, özəl sektorun 

nümayəndələri və digər tərəfdasların cəlb 

edilməsi 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

ixtisaslaşan jurnalistlərin peşəkarlılığının, etik 

davranışının və məsuliyyətinin artırılması 

məqsədi ilə təlim və treninqlər keçirilməsi 

- Vətəndas cəmiyyəti institutlarının Milli 

Strategiyanın icrası ilə əlaqədar təşəbbüslərinin 

dəstəklənməsi 

Komissiya korrupsiyaya qarşı mübarizə 

aparan QHT-lərlə geniş əməkdaşlıq 

əlaqələri qurmuşdur və milli QHT-lər 

üçün qrant müşabiqəsi. Komissiya 

tərəfindən Bakı şəhərində və 

regionlarda təşkil olanan bütün 

tədbirlərə QHT-lər və KİV 

nümayəndələri dəvət edilmişdir. 

Məlumat yoxdur 

57 Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində əməkdaslığın 

həyata keçirilməsi 

 

- Milli Strategiyada göstərilən tədbirlərin icrası 

məqsədi ilə bəynəlxalq və regional təşkilatlarla 

qarşılıqlı fəaliyyət, müxtəlif bəynəlxalq proqram 

və layihələrdə iştirak edilməsi 

- Korrupsiya ilə mübarizə sahəsində bəynələalq 

təşkilatlar və xarici dövlətlərin müvafiq 

orqanları ilə əməkdaslığın davam etdirilməsi 

- Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan müvafiq 

tədbirlərin dəstəklənməsi üçün bəynələalq 

tərəfdasların konsultativ, metodiki, təəniki və 

digər yardımlarından istifadə edilməsi 

- Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər 

Qrupu (GRECO) və əqtisadi əməkdaslıq və 

ənkisaf Təşkilatının İstanbul Anti-Korrupsiya 

Fəaliyyət Planı çərçivəsində hazırlanmış 

korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 

tövsiyələrinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə 

müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi 

- “Transparency İnternational” təşkilatı tərəfindən 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

tövsiyələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı 

müvafiq tədbirlərin görülməsi 

Bütün müvafiq sazişlər çərçivəsində 

tədbirlər həyata keçirilmişdir. GRECO 

tovsiyələrinin icrası davam etməkdədir. 

Bakı səhərində dovlət orqanlarının 

nümayəndələrinin iştirakı ilə 

Beynəlxalq Antikorrupsiya orqanları 

Assosiasiyasının iclaşı keçirilmişdir. 

Bu təşkilatla sıx əməkdaslıq əlaqələri 

qurulmuşdur. Transparency 

İnternational təşkilatı ilə əməkdaslıq 

davam etdirilmişdir. Avropa Şurası ilə 

bu sahədə əməkdaslıq gucləndirilmış 

“Azərbaycanın Korrupsiyaya qarşı 

Milli Strategiyasında dəstək” (AZPAC) 

adlı layihənin icrası uzrə tədbirlər 

davam etdirilmişdir. Komissiya Milli 

strategiyanının və Fəaliyyət planının 

hazırlanması və icrası dövründə həm 

beynəlxalq və xarici, həm də milli 

QHT-lərlə səmərəli əməkdaşlıq 

münasibətləri yarada bilmişdir. 

Məlumat yoxdur 

VI Milli strategiyanın icrası üzrə monitoring sistemi 

58 Milli Strategiyanın icrası ilə - Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən Məlumat yoxdur Koalisiyanının həyata 
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bağlı dövlət orqanları 

tərəfindən görülən tədbirlər 

 

illik tədbirlər planının qəbul edilməsi və 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya 

təqdim edilməsi 

- Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən Milli Strategiyanın icra vəziyyəti 

barədə məlumatların hər altı aydan bir 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya 

və Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi 

- Milli Strategiyanın icrasına məsul digər 

qurumlar tərəfindən Milli Strategiyanın icra 

vəziyyəti barədə məlumatların hər altı aydan bir 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya 

təqdim edilməsi 

keçirdiyi monitorinqin 

nəticələrinə əssən bir sıra 

Mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanları tədbirlər planının 

qəbulu və onun Komissiyaya 

təqdim edilməsi istiqamətində 

öhdəliklərini yerinə 

yetirmirlər. Mərkəzi və yerli 

icra hakimiyyəti orqanları və 

Milli strategiyanının icrasına 

cavabdeh olan digər 

orqanların əksəriyyəti də 

Komissiyaya altı aydan bir 

təqdim olunmalı olan 

məlumatı vaxtında təqdim 

etmirlər və ya ümumiyyətlə 

təqdim etmirlər. 

59 Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiya və Nazirlər 

Kabineti tərəfindən Milli 

Strategiyanın icrası ilə bağlı 

tədbirlər 

 

- Milli Strategiyanın icrası vəziyyətinin 

dəyərləndirilməsi 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə illik milli 

hesabatın hazırlanması 

- Nazirlər Kabineti tərəfindən Milli Məclisə illik 

hesabatın verilməsi 

Komissiya tərəfindən altı aylıq 

fəaliyyətə dair məlumat hazırlanmış və 

veb səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Məlumat yoxdur 

 

 


