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ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI VƏ KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ MİLLİ STRATEGİYANIN HƏYATA 
KEÇİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI FƏALİYYƏT PLANI (2007-2011-ci illər) 

       
   

I. Qanunvеriciliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində  
 

 
 Tədbirin adı 

 
Görüləcək işlər və gözlənilən nəticələr 

 
İcrasına məsul 

orqan 
Tərəfdaş 
qurumlar 

İcra 
müddəti 

Maliyyə 
mənbəyi  

1.  
 
 
 
 
 
 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və 
Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində 
konvensiyalarının və bu sahədə 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı digər beynəlxalq müqavilələrin  
milli qanunvericiliyə implementasiyası 
üçün tədbirlərin davam etdirilməsi  
  

- konvensiyalara uyğunluq üzrə ümumi 
dəyərləndirmənin həyata keçirilməsi və 
bununla bağlı yekun hesabat sənədinin 
hazırlanması 
 
 - qanunvericiliyin beynəlxalq sənədlərə 
uyğunlaşdırılması üçün müvafiq normativ 
hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması 
 

Nazirlər Kabineti, 
Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiya,  
Ədliyyə Nazirliyi, 
digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar  

2008 
 
 
 
 

2007-2008 

 

2.  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
zəruri qanunvericilik aktlarının 
layihələrinin və ya təkliflərin  
hazırlanması  

- hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti 
haqqında qanun layihəsinin hazırlanması  
 
- dövlət qulluqçularının və digər vəzifəli 
şəxslərin fəaliyyətində maraqlar 
toqquşmasının qarşısının alınması 
haqqında qanun layihəsinin hazırlanması  
 
- qeyri-qanuni yolla əldə olunmuş pulların və 
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarsı 
mübarizə haqqında qanunun layihəsinə dair 
təkliflərin hazırlanması 
 
- korrupsiya halları haqqında məlumat verən 
şəxslərin müdafiəsinə dair qanunvericilik 
təkliflərinin hazırlanması 
 

Nazirlər Kabineti, 
Prezidentin İcra 
Aparatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar, 
Cinayət 
Məcəlləsinin 
təkmilləşdiril
məsi üzrə 
işçi qrup 

Yanvar-mart 
2008 

 
Noyabr –
dekabr 
2007 

 
 

2007 
 
 
 
 
 

2008 
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- vəzifəli şəхslərin maliyyə xarakterli 
məlumatları haqqında bəyannamə 
formasının təsdiqi ilə bağlı müvafiq işlərin 
görülməsi   
 
- siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi və 
vəsaitlərinin xərclənməsində şəffaflığın 
artırılması üçün nəzarət mexanizmlərinin 
müəyyən edilməsi məqsədi ilə 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair 
təkliflərin hazırlanması  
 
-  Rəqabət Məcəlləsinin qəbul edilməsi 
 
-  İnzibati Prosessual Məcəllənin qəbul 
edilməsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tövsiyə edilir: 
Milli Məclis 

2007-2008 
 
 
 

 
2008  

 
 
 
 
 
 

2007-2008 

3.  Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 
əlaqədar normativ hüquqi aktların 
еkspеrtizasının həyata keçirilməsi 
 

- qüvvədə olan normativ hüquqi aktların 
və normativ hüquqi aktların  
layihələrinin dəyərləndirilməsi 
 
- qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan 
hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi 
üçün normativ hüquqi aktlara əlavə və 
dəyişikliklərin hazırlanması  
 
- qəbul ediləcək dövlət proqramlarının 
layihələrində korrupsiyanın qarşısının 
alınmasına yönəlmiş tədbirlərin nəzərdə 
tutulması  

Nazirlər Kabineti, 
Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiya, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar  

Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr  

4.  Normativ hüquqi aktların vahid 
elektron bazasının yaradılması  
 

- elektron bazanın mütəmadi 
yeniləşdirilməsi  
 
- elektron bazanın daim işlək vəziyyətdə 
saxlanılması 
 
- elektron bazanın ictimaiyyət üçün açıq 

Ədliyyə Nazirliyi  müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Yanvar 
2008-ci 

ildən 
başlayaraq  

 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
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olması digər 
mənbələr 

5.  Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 
əlaqədar normativ hüquqi aktların 
layihələrinin hazırlanması prosesində 
ictimaiyyətin iştirakının təmin edilməsi  
 

- vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, özəl 
sektor nümayəndələrinin, kütləvi 
informasiya vasitələrinin və müstəqil 
ekspertlərin iştirakı ilə ictimai dinləmələrin 
keçirilməsi  
 
- vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, özəl 
sektor nümayəndələrinin, kütləvi 
informasiya vasitələrinin və müstəqil 
ekspertlərin qanunvericilik təşəbbüsünün 
subyektlərinə qanun layihələrinin təklif 
etmələrinin təşviq edilməsi  
 
- qanunvericilik sahəsində verilmiş təklif və 
rəylərin qiymətləndirilməsi və nəzərə 
alınması 

Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə üzrə 
Komissiya, 
qanunvericilik 
təşəbbüsünün 
subyektləri 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar, 
KİV  

Mütəmadi 
 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 
 

6.  Lobbiçilik fəaliyyəti haqqında 
qanunun qəbulunun 
məqsədəmüvafiqliyinin öyrənilməsi  
 

 - beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 
 
- milli qanunvericilik kontekstində lobbiçilik 

fəaliyyətinin mümkünlüyünün araşdırılması 
 

- məsələ ilə bağlı yekun sənədin 
hazırlanması 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiya 
 
 
  

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

İyun 2008 Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

 
II. Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyəti sahəsində 

 
7.  Dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin 

dəqiqləşdirilməsi və onların 
fəaliyyətində təkrarlanmanın aradan 
qaldırılması ilə bağlı işlərin davam 
etdirilməsi  
 

- dövlət orqanlarının əsasnamələrinin və 
onların fəaliyyətini tənzimləyən digər 
normativ hüquqi aktların ekspertizası  
 
- dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin 
təkrarlanmasının aradan qaldırılması, 

Nazirlər Kabineti, 
Prezidentin İcra 
Aparatı, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
aidiyyəti dövlət 
orqanları   

 2007-2011  
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habelə dövlət orqanlarının fəaliyyətində 
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 

 

8.  Korrupsiya ilə əlaqədar 
hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə, 
ərizə və şikayətlərə baxılması işinin 
təkmilləşdirilməsi   
 

- müraciət, ərizə və şikayətlərə baxılması 
qaydalarının təkmilləşdirilməsinə dair 
təkliflərin hazırlanması 
 
-  ərizə və şikayətlərlə əlaqədar effektiv 
araşdırmaların aparılması  
 
- elektron poçt vasitəsi ilə ərizə və 
şikayətlərin qəbulu işinin təşkili  

Nazirlər Kabineti,  
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
tövsiyə edilir: 
məhkəmələr, 
Baş Prokurorluq, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası, 
bələdiyyələr 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

İyun 2008 
 
 
 

Mütəmadi 
 
 

 
2008-2009 

 

9.  İnzibati qərarlardan şikayət verilməsi 
sisteminin təkmilləşdirilməsi  

- İnzibati Prosessual Məcəllənin tətbiqi ilə 
əlaqədar institusional mexanizmlərin 
yaradılması üçün tədbirlərin görülməsi  
 
- İnzibati Prosessual Məcəllə qəbul 
edildikdən sonra onun tətbiq edilməsi üzrə 
dövlət qulluqçularına və hakimlərə müvafiq 
treninqlərin keçirilməsi 

Nazirlər Kabineti,  
Prezidentin İcra 
Aparatı 
tövsiyə edilir: 
Ali Məhkəmə, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası 
 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

İnzibati 
Prosessual 

Məcəllə 
qəbul 

edildikdən 
sonra 

 
 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

10.  Məlumat azadlığından istifadənin 
təkmilləşdirilməsi 
 

-  məlumat əldə edilməsi qaydalarının və 
üsullarının təkmilləşdirilməsi 
 
- məlumat əldə edilməsi üzrə məsul olacaq 
struktur bölmələrin fəaliyyətinin 

Mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
tövsiyə edilir: 
məhkəmələr, 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2007-2009 Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
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təkmilləşdirilməsi 
 
-  bu sahədə treninqlərin keçirilməsi  
 
- informasiya məsələləri üzrə müvəkkil 
institutunun fəaliyyəti ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması  

Baş Prokurorluq, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası,  
İnsan hüquqları 
üzrə Müvəkkil 
(Ombudsman), 
bələdiyyələr 

qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

11.  Korrupsiyanın səviyyəsinin 
öyrənilməsi məqsədi ilə 
ixtisaslaşdırılmış tədqiqatların və rəy 
sorğularının həyata keçirilməsi 
 

- korrupsiyanın ümumilikdə və sahələr üzrə 
səbəbləri, xüsusiyyətləri, səviyyəsi barədə 
məlumatların  əldə edilməsi 
 
- korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə həyata 
keçirilmiş tədbirlərin səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsi  
 
- əldə olunan nəticələrə əsaslanaraq 
korrupsiyaya qarşı tədbirlərin müəyyən 
edilməsi   

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya 
 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

12.  Dövlət qurumlarının fəaliyyəti barədə 
illik hesabatların tərtib edilməsi  
 

- hesabatlarda qulluğa qəbul və qulluqla 
bağlı digər məsələlər, büdcə,  ərizə və 
şikayətlərə baxılması, şəffaflığın artırılması 
və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
həyata keçirilən tədbirlərin göstərilməsi 
 
- hesabatların dərc edilməsi və ictimaiyyətə 
açıqlanması 
 
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiya tərəfindən hesabatların tərtib 
edilməsi üçün nümunəvi qaydaların 
hazırlanması  

Nazirlər Kabineti, 
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya, 
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları  
tövsiyə edilir: 
Ali Məhkəmə, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası,  
Baş Prokurorluq, 
bələdiyyələr 

 Hər il  
yanvarın 
30-dək 

 

13.  Dövlət orqanlarında daxili nəzarət 
qurumlarının işinin təkmilləşdirilməsi  
 

- şəxslərin birbaşa daxili nəzarət 
orqanlarına müraciət imkanlarının 
yaradılması  
 
- daxili nəzarət orqanları tərəfindən 

Mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları  
tövsiyə edilir: 
Baş Prokurorluq 

 Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi  
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müraciətlərə operativ və qısa müddət 
ərzində baxılması  
 
 -  daxili nəzarət qurumları tərəfindən aşkar 
edilən korrupsiya cinayətləri barədə hüquq 
mühafizə orqanlarının məlumatlandırılması  
 
- daxili nəzarət qurumlarının maddi və 
texniki resurslar, ixtisaslı kadrlarla təmin 
edilməsi sahəsində tədbirlərin görülməsi   

Məhkəmə Hüquq 
Şurası 
 

14.  Dövlət qurumlarının fəaliyyətini 
geniş əks etdirən internet 
səhifələrinin yaradılması 
 

- internet səhifələrində məlumatların  
mütəmadi yeniləşdirilməsi  
 
- “İnformasiya əldə etmək haqqında” 
Qanunda nəzərdə tutulan məlumatların 
internet səhifələrində yerləşdirilməsi 
 
- internet səhifələrindən əhaliyə xidmət 
vasitəsi kimi istifadə edilməsi  

Mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları  
tövsiyə edilir: 
məhkəmələr, 
Baş Prokurorluq, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası, 
bələdiyyələr 

 İyun 
 2008 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

15.  
 

Dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə 
əlaqədar tətbiq edilən rüsum, tarif və 
digər ödənişlərin yığılmasının 
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 
yığılması üzrə nağd ödəmələrin azaldılması  
 
- maaşların, pensiyaların, sosial 
müavinətlərin  və digər sosial ödənişlərin 
plastik kartlar vasitəsi ilə ödənilməsinin 
təmin edilməsi  
 
- şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya 
qarşı mübarizə sahəsində qabaqcıl 
təcrübələrin öyrənilməsi və onların  tətbiqi 
ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Nazirlər Kabineti 
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
tövsiyə edilir: 
məhkəmələr 
bələdiyyələr 
 

 Yanvar 
2008-ci 

ildən 
başlayaraq 
mütəmadi 
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16.  İctimaiyyətlə əlaqələrin 
gücləndirilməsi 

- dövlət orqanlarında qaynar xətlərin 
yaradılması və qaynar xətt barədə 
ictimaiyyətin məlumatlandırılması 
 
- qaynar xətlərə daxil olan məlumatlarla 
əlaqədar operativ tədbirlər görülməsi 
sisteminin yaradılması 
  
- ictimai mənafeyə toxunan qərarlar barədə 
izahat işinin aparılması 
 
- dövlət orqanlarına ictimai etimadın 
artırılması məqsədi ilə onların fəaliyyəti 
üzrə təbliğat işinin təşkil edilməsi 

Mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Yanvar 
2008-ci 

ildən 
başlayaraq 
mütəmadi 

 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 
 

17.  Bələdiyyələrin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi  
 

-  bələdiyyələrin aparatlarında qulluğa 
qəbulun müsabiqə və şəffaflıq əsasında 
həyata keçirilməsinin təmin edilməsi 
  
- bələdiyyələrdə çalışan şəxslər üçün 
korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri 
üzrə tədris kurslarının, treninqlərin və 
seminarların təşkili   
 
- bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati 
nəzarətin gücləndirilməsi  

bələdiyyələr -  
tövsiyə edilir 
Ədliyyə Nazirliyi  
 
 
 
 
 
 
 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar  

Mütəmadi 
 

 
 

 

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 

Nazirlər Kabineti  
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 

 QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər,  
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Müvafiq 
qanun 
qəbul 

edildikdən 
sonra 

 
 
 
 

 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveric
iliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 
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19.  Dövlət qulluqçuları və vəzifəli 
şəxslərin еtik davranış qaydalarının 
təkmilləşdirilməsi  

-  sahələr üzrə etik davranış qaydalarının 
qəbul edilməsi  
 
- etik davranış qaydalarının pozulmasına 
görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi  
 
- etik davranış məsələləri üzrə tədris və 
treninqlərin təşkil edilməsi 
 
- dövlət qulluqçularının qeyri-etik davranışı 
barədə şikayətetmə  imkanlarının 
genişləndirilməsi  
 
- etik davranış qaydaları barədə 
ictimaiyyətin məlumatlandırılması  

Mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
tövsiyə edilir: 
Baş Prokurorluq, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası, 
bələdiyyələr  

QHT-lər , 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar  

Yanvar 
2008-ci 

ildən 
başlayaraq 
mütəmadi 

 

 

20.  Dövlət qulluğuna qəbulun 
təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın 
artırılması  

- dövlət qulluğunun bütün sahələrində dövlət 
qulluğuna qəbulun müsabiqə və şəffaflıq 
əsasında həyata keçirilməsi  
 
- bu sahədə zəruri nəzarət mexanizmlərinin 
yaradılması 
 
- dövlət qulluğuna qəbulun şərtləri  
haqqında məlumatların ictimaiyyətə 
çatdırılması 
 

Nazirlər Kabineti, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya,  
aidiyyəti dövlət 
orqanları 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2007-2009 
 
 
 
 
 
 

Mütəmadi 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveric
iliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

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 

Nazirlər Kabineti, 
Prezidentin İcra 
Aparatı  
 

 2008-2011 Dövlət 
büdcəsi 
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edilməsi 

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 
 
- 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 
azadlığı və s.) 

Prezidentin İcra 
Aparatı, 
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveric
iliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

23.  Dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi sisteminin 
yaradılması  
 

- qiymətləndirmə qaydalarının qəbulu və 
sisteminin tətbiqi 
 
- dövlət qulluqçusunun vəzifədə irəlilə-
məsində  qiymətləndirmənin nəticələrinin 
nəzərə alınması 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya, 
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 

 2008-ci 
ildən 

başlayaraq  
 

 

24.  Dövlət qulluğunda rotasiya sisteminin 
tətbiq edilməsi  
 
 

- rotasiya sisteminin tətbiq ediləcəyi 
sahələrin müəyyən edilməsi və rotasiya 
prinsipinin tətbiq edilməsi  

Mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları, 
digər aidiyyəti 
dövlət orqanları  

 Mütəmadi 
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III. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumlar, hüquq  mühafizə оrqanları və məhkəmələrin fəaliyyəti 
sahəsində  

 
1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi  

 
 

25.  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyanın fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi 

- Komissiyanın Katibliyinin işçilərinin və işçi 
qruplarının üzvlərinin professional təlimlərə 
cəlb edilməsi 
 
- vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, özəl 
sektor, kütləvi informasiya vasitələri və elm 
nümayəndələrinin cəlb edilməsi  
 
- beynəlxalq tərəfdaşlarla əlaqələrinin 
gücləndirilməsi və beynəlxalq təşəbbüslərdə 
iştirak edilməsi 
 
- korrupsiyaya sahəsində sorğuların və 
monitorinqlərin aparılması, nəticələrin təhlil 
edilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi 
 
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyanın Katibliyinin maddi-texniki 
bazasının gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması 
 
- Komissiyanın fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması  
 
 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiya 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar, 
KİV 

Mütəmadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 
 
 
 
 
 

2007-2008 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 
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26.  
 
 
 
 

Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə idarəsinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi  

- İdarənin işçi heyətlə tam 
komplektləşdirilməsi 
 
- İdarə əməkdaşlarının korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış təlimlərə 
cəlb edilməsi  
 
 - İdarənin yeni bina ilə təmin edilməsi və 
maddi-texniki təminatının gücləndirilməsi 
 

Baş Prokurorluq -  
tövsiyə edilir 
 
  
 
 
 
Nazirlər Kabineti 
 

 2007-2008 
 
 
 
 
 

 
2007-2008 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr  

 
 
2. Hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi  
  

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 mübadiləsinin təmin edilməsi 
 
- korrupsiya ilə əlaqədar cinayətlər barədə 
vahid informasiya bazasının yaradılması  

Baş Prokurorluq – 
tövsiyə edilir, 
Daxili İşlər 
Nazirliyi 
Milli Təhlükəsizlik 
Nazirliyi 
Vergilər Nazirliyi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 
 
 

Mütəmadi 
 
 
 

2008 

 

28.  Hüquq mühafizə orqanları 
əməkdaşlarının korrupsiyaya qarşı 
mübarizədə peşəkarlılığının 
artırılması   
 

- korrupsiya cinayətlərinin aşkar edilməsi, 
istintaqı və ittihamı üzrə müvafiq 
əməkdaşların ixtisaslaşması  
 
- korrupsiya cinayətləri üzrə cinayət təqibinin 
ixtisaslaşmış əməkdaşlar tərəfindən həyata 
keçirilməsi  
 
- korrupsiya cinayətləri üzrə cinayət təqibi 

məsələləri  və bu sahədə yeni qəbul 
edilmiş qanunvericilik üzrə tədris və 
treninqlərin təşkil edilməsi 

 

Baş Prokurorluq – 
tövsiyə edilir, 
Daxili İşlər 
Nazirliyi,  
Milli Təhlükəsizlik 
Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi 
 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Yanvar 
2008-ci 

ildən 
başlayaraq 
mütəmadi 

 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr  
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- qabaqcıl təcrübəni bölüşmək üçün hüquq 
mühafizə orqanlarının tədris müəssisələrinin 
(mərkəzlərinin) nümayəndələrindən təşkil 
edilmiş işçi qrupun yaradılması, korrupsiya 
cinayətlərinin istintaqı üzrə birgə treninq 
üçün proqramların tərtib edilməsi 
 
- korrupsiya cinayətləri üzrə cinayət təqibi 
sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi və tətbiq edilməsi 

29.  Korrupsiya cinayətlərinin aşkar 
edilməsi məqsədi ilə əməliyyat- 
axtarış 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 əməliyyat- 
axtarış tədbirlərinin səmərəliliyinin 
artırılmasına dair təkliflərin hazırlanması  

Baş Prokurorluq – 
tövsiyə edilir, 
Daxili İşlər, 
Nazirliyi 
Milli Təhlükəsizlik 
Nazirliyi, 
Vergilər Nazirliyi 

 Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi 

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  
 

Baş Prokurorluq – 
tövsiyə edilir 
Daxili İşlər, 
Nazirliyi 
Milli Təhlükəsizlik 
Nazirliyi 
 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2009 Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr  

 
 
3. Hakimlərin və məhkəmələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi  
 

31.  Məhkəmə qərarlarının dərc edilməsi 
işinin təkmilləşdirilməsi  

- məhkəmə qərarlarının internet 
səhifələrində yerləşdirilməsi və 

tövsiyə edilir:  
Ali Məhkəmə, 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi  
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 məlumatların mütəmadi olaraq 
yeniləşdirilməsi 
 

apellyasiya 
məhkəmələri 
 

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 Hüquq 
Şurası - tövsiyə 
edilir 
 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008  

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 
 
- məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı 
qanuvericiliyə müvafiq dəyişikliklər 
layihəsinin hazırlanması  

Ədliyyə Nazirliyi, 
məhkəmələr - 
tövsiyə edilir 
 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2008 

 

34.  Vəkillik fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi  - Vəkillər Kollegiyasının maddi-texniki 
təminatının yaxşılaşdırılması 
 
- dövlət hesabına ödənilən hüquqi yardıma 
görə vəkillərə verilən məbləğin artırılması 
 
- vəkillərin etik davranış qaydalarının qəbul 
edilməsi  

Nazirlər Kabineti 
 
 
 
 
 
Vəkillər Kollegiyası 
- tövsiyə edilir 
 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2011 
 
 

2008 
 
 

2007 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 
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IV. İqtisadi və sosial sahədə  
 

1. Sahibkarlığın  inkişafı və özəlləşdirmənin təkmilləşdirilməsi 
 

35.  Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlər - sahibkarların investisiya fəaliyyətinin 
müdafiəsi sisteminin inkişafı və 
gücləndirilməsi 
 
- sahibkarların kreditlərdən istifadə 
imkanlarının genişləndirilməsi  
 
- dövlət orqanlarının sahibkarlıq 
subyektlərinin fəaliyyətinə qeyri-qanuni 
müdaxiləsinin qarşısının alınması  
 
- sahibkarların dövlət orqanları ilə 
münasibətlərində qarşılaşdıqları 
problemlərin öyrənilməsi və onların həllli 
üçün tədbirlərin görülməsi  
 
- iqtisadi sahədə beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən Azərbaycan Respublikası ilə 
bağlı tərtib edilən hesabatların öyrənilməsi 
və təhlili, bununla əlaqədar təkliflərin 
hazırlanması 

İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, 
aidiyyəti dövlət 
orqanları 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi  

36.  Özəlləşdirmə prosedurlarının 
təkmilləşdirilməsi 

- özəlləşdirmə prosesində bütün şəxslərin 
bərabərhüquqlu iştirakının təmin edilməsi 
 
- dövlət auksionlarının keçirilməsi üçün 
prosedurların təkmilləşdirilməsi üzrə 
təkliflərin hazırlanması  
 
- özəlləşdirmə prosesində maraqlar 
toqquşmasının qarşısının alınması üçün 
tədbirlər görülməsi  

Nazirlər Kabineti, 
Dövlət Əmlakının 
İdarə Edilməsi 
üzrə Dövlət 
Komitəsi 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi  

37.  Özəlləşdirmədə şəffaflığın artırılması 
üçün tədbirlərin görülməsi 

- özəlləşdirmə barədə məlumat təminatının 
təkmilləşdirilməsi 

Dövlət Əmlakının 
İdarə Edilməsi 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi  
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üçün tədbirlərin görülməsi təkmilləşdirilməsi 
 
- özəlləşdirmə prosesinin təşkilinə cəlb 
ediləcək müstəqil məsləhətçilərin 
(ekspertlərin) seçilməsində şəffaflığın 
artırılması 

İdarə Edilməsi 
üzrə Dövlət 
Komitəsi 

tərəfdaşlar 

 
 

2. Maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi  
 

38.  Maliyyə nəzarətini həyata keçirən 
orqanların fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın 
artırılması 

- maliyyə nəzarətini həyata keçirən 
orqanların səlahiyyətlərinin 
dəqiqləşdirilməsinə 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 
edilmiş büdcə göstəricilərinə uyğunluğuna 
nəzarət mexanizmlərinə və prosedurlarına 
dair təkliflərin hazırlanması  

Nazirlər Kabineti, 
Maliyyə Nazirliyi, 
tövsiyə edilir: 
Hesablama 
Palatası, 
Auditorlar Palatası 
 

 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Dövlət satınalmalarının təkmilləşdirilməsi  
 

39.  Dövlət sаtınаlmаlаrındа ədаlətli 
rəqаbətin və bərabər hüquqlu iştirakın 
təmin edilməsi  

- dövlət sаtınаlmа müqаvilələri üzrə 
ödənişlərə mаliyyə оrqаnlаrının 
nəzаrətinin аrtırılmаsı 

Satınalmalar üzrə 
Dövlət Agentliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2007-2009 
 
 

 



 16

 
- dövlət sаtınаlmаlаrı üzrə kеçirilən 
müsаbiqələrdə və sаtınаlmа  
müqаvilələrinin icrаsındа qаnun 
pоzuntulаrınа yоl vеrmiş hüquqi və fiziki 
şəхslərin gələcəkdə dövlət 
sаtınаlmаlаrındа iştirаkını məhdudlаşdırаn 
mехаnizmin yaradılması 
 
- dövlət sаtınаlmаlаrı üzrə kеçirilən 
müsаbiqələrdə iştirаk еdən iddiаçılаrın  
hüquqlаrını qоrumаq məqsədi ilə 
şikаyətlərin təхirəsаlınmаdаn bахılmаsı 
üçün müvаfiq tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi 
 
 - dövlət satınalmalarında aşkar edilən 
korrupsiya halları barədə hüquq mühafizə 
orqanlarının məlumatlandırılması  
 
- dövlət satınalmalarının vəziyyətinin və 
dövlət satınalmaları sisteminin 
səmərəliliyinin dəyərləndirilməsi, mövcud 
qаnunvеriciliyin təkmilləşdirilməsinə dаir 
təkliflərin hаzırlаnmаsı  

Ədliyyə Nazirliyi  
 

40.  Dövlət satınalmalarında şəffaflığın 
artırılması  

- dövlət sаtınаlmаlаrı üzrə kеçirilən 
müsаbiqələrdə iddiаçılаrın gеniş cəlb  
оlunmаsını  və müsаbiqələrin nəticələri 
hаqqındа məlumаtlаrın dərc оlunmаsı 
üçün intеrnеt imkаnlаrındаn istifаdə 
еdilməsi  
 
- еlеktrоn dövlət sаtınаlmаlаrın təşkili üçün 
tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi 

Satınalmalar üzrə 
Dövlət Agentliyi 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2007-2009 Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

41.  Dövlət satınalmalarında peşəkarlılığın 
artırılması  
 

- dövlət satınalmaları haqqında məlumat 
kitabçalarının hazırlanması  
 

Satınalmalar üzrə 
Dövlət Agentliyi, 
mərkəzi və yerli 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 

Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi 
və 
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- 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 

icra hakimiyyəti 
orqanları  

beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

 
4. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması sahəsində 
 

42.  Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin 
aparılması sahəsində şəffaflığın 
artırılması  

- daşınmaz əmlaka dair hüquqların 
qeydiyyatı, daşınmaz əmlakın texniki 
pasportunun alınması, dövlət reyestrindən 
çıxarış, məhdudlaşdırmaya dair dövlət 
reyestrindən arayış alınması üçün 
qaydaların və müddətlərin 
sadələşdirilməsinə dair təkliflərin 
hazırlanması, bu prosesdə süni 
maneələrin aradan qaldırılması  
 
- daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən 
məlumatların və sənədlərin internet 
şəbəkəsi vasitəsilə əldə olunmasının təmin 
edilməsi  

Nazirlər Kabineti, 
Daşınmaz 
Əmlakın Dövlət 
Reyestri Xidməti 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008 Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

 
 
5. Korrupsiya hüquqpozmlarından əldə edilmiş gəlirlərin lеqallaşdırılmasının qarşısının alınması  
 

43.  Qeyri-qanuni fəaliyyətdən əldə edilmiş 
gəlirlərin lеqallaşdırılmasının 
qarşısının alınması və  institusional 
mexanizmin möhkəmləndirilməsi 

- çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə  
aparan orqanların əməkdaşlıq və məlumat 
mübadiləsinin təmin edilməsi  
 
- maliyyə əməliyyatlarının qeydiyyatı və 
uçotu mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

Nazirlər Kabineti, 
aidiyyəti dövlət 
orqanları  

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi 
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- mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında 
hesablaşmalarda nağdsız ödəmələrin 
həcminin artırılması üçün tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

 
 
 
 

44.  Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və 
çirkli pulların yuyulmasının qarşısının 
alınması  üzrə beynəlxalq standartların 
tətbiq edilməsi 

- dövlət orqanlarında aidiyyəti işçilərinin 
çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlər 
üzrə təlimatlandırılması  
 
- maliyyə institutlarının və aidiyyəti dövlət 
orqanlarının beynəlxalq standartlar barədə 
məlumatlandırılması və treninqlərə cəlb 
edilməsi  
 
- Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupun 
(FATF) tövsiyələrinin tətbiqi üçün tədbirlərin 
görülməsi  

Nazirlər Kabineti, 
aidiyyəti dövlət 
orqanları 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2009 Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunveri
ciliklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

 
 
6. Audit xidmətinin təkmilləşdirilməsi  
 

45.  Beynəlxalq audit standartlarının 
tətbiqinin həyata keçirilməsi  

- beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 
daxili audit xidmətinin fəaliyyətini 
tənzimləyən metodiki göstərişlər və 
tövsiyyəvi vəsaitlərinin hazırlanması 
 
-   auditorların fəaliyyətinə dair nəzarət 
sisteminin beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılması 

Nazirlər Kabineti,  
aidiyyəti dövlət 
orqanları, 
Auditorlar 
Palatası –tövsiyə 
edilir 
  

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2009 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

Nazirlər Kabineti, 
aidiyyəti dövlət 
orqanları, 
Auditorlar 
Palatası –tövsiyə 
edilir 
 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2009  
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və maliyyə hesabatlarında şəffaflığın təmin 
olunması 

 
 
7. Lisenziya və icazə vermə işinin təkmilləşdirilməsi  
 

47.  Lisenziyaların və icazələrin verilməsi 
sahəsində dövlət orqanlarının işinin 
təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın 
artırılması  
 

- lisenziyaların və icazələrin verilməsi 
şərtlərinin və müddətlərinin 
sadələşdirilməsinə dair təkliflərin 
hazırlanması  
 
 - razılıq funksiyalarının (qeydiyyata alınma, 
lisenziyaların, icazələrin, arayışların, 
şəhadətnamələrin və s. verilməsi) elektron 
sisteminə keçirilməsi üçün təkliflərin 
hazırlanması  

Nazirlər Kabineti, 
aidiyyəti dövlət 
orqanları   
 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2009  

 
 
8. Vergi və gömrük işinin təkmilləşdirilməsi 
 

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 işlənib 
hazırlanması 
 
- vergi orqanlarının qərarlarından verilən 
şikayətlərə baxılması işinin 
təkmilləşdirilməsi  

 

Nazirlər Kabineti, 
Vergilər Nazirliyi 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2007-2009  
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- vergi orqanlarının qərarlarının icrasına 
səmərəli nəzarətin təşkili 
 
- qanunvericiliyə uyğun olaraq məcburi 
auditin obyekti olan təsərrüfat 
subyektlərinin auditdən yayınma hallarının 
qarşısının alınması üçün tədbirlərin 
görülməsi 

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 

Nazirlər Kabineti, 
Vergilər Nazirliyi 

QTH-lər , 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2007-2009  

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 nağdsız ödəniş  
sisteminə keçilməsinin təmin edilməsi 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2007-2009 
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- gömrük orqanlarının qərarlarından verilən 
şikayətlərə baxılması işinin 
təkmilləşdirilməsi  
 
- gömrük orqanlarının qərarlarının icrasına 
səmərəli nəzarətin təşkili 
 
- gömrük sərhəddində mal dövriyyəsinin 
sürətləndirməsi və sahibkarlıq subyektlərinə 
əlverişli şəraitin yaradılması 

 
 
 
 
 

 
 
9. Səhiyyə sahəsində  
 

51.  İcbari tibbi sığоrtanın mərhələlərlə 
həyata kеçirilməsi  
 

- icbari tibbi sığorta ilə bağlı qanunvericiyin 
təkmilləşdirilməsinə dair təklifərin 
hazırlanması  
 
- icbari tibbi sığortasının həyata keçirilməsi 
üçün institusional mexanizmlərin müəyyən 
edilməsi 
 
-  icbari tibbi sığortanın tətbiq edilməsi 
 

Nazirlər Kabineti, 
Səhiyyə Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi 

Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2010 Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunvericil
iklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

52.  Həkimlərin statusunun müəyyən 
edilməsi və maddi-texniki təminatı ilə 
bağlı tədbirlər  

- həkim statusuna dair təkliflərin 
hazırlanması 
 
- həkimlərin işə qəbulunun şəffaflıq və 
müsabiqə əsasında həyata keçirilməsi 
 
- həkimlərin etik davranış qaydalarının 
qəbul edilməsi  
 
- həkimlərin maaşlarının artırılması və 
sosial təminatının gücləndirilməsi 

Nazirlər Kabineti, 
Səhiyyə Nazirliyi, 
Ədliyyə Nazirliyi 

QHT-lər ,  
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2010 
 
 
 

2008 
 

2008 
 
 

2008-2011 
 

 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunvericil
iklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 
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10. Təhsil sahəsində  
 

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 

Təhsil Nazirliyi QHT-lər,  
müstəqil 

ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi 
 
 

 
2008 

 
 

 

54.  Müəllimlərin statusunun müəyyən 
edilməsi və maddi-texniki təminatı ilə 
bağlı tədbirlər 

- müəllim statusuna dair təkliflərin 
hazırlanması 
 
- müəllimlərin işə qəbulunun şəffaflıq və 
müsabiqə əsasında həyata keçirilməsi  
 
- müəllimlərin etik davranış qaydalarının 
qəbul edilməsi  
 
- müəllimlərin maaşlarının və sosial 
təminatının gücləndirilməsi  
 

Nazirlər Kabineti, 
Təhsil Nazirliyi 

QHT-lər, 
müstəqil 

ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2008-2010 
 
 

2008 
 
 

2008 
 
 

2008-2011 
 

Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunvericil
iklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

 
 
 
V. Maarifləndirmə və əməkdaşlıq sahəsində  
 

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 şəxslərlə kütləvi informasiya 
vasitələrində mütəmadi müsahibələr və 

Nazirlər Kabineti, 
Kоrrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Kоmissiya, 
Təhsil Nazirliyi, 
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
Televiziya və 

QHT-lər,  
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar, 
KİV 

Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunvericil
iklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 
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söhbətlərin keçirilməsi 
   
- ali və orta ixtisas məktəbləri, 
ixtisasartırma və tədris mərkəzlərinin 
proqramlarına korrupsiya ilə mübarizə 
haqqında tədris kurslarının daxil edilməsi 

Radio Verilişləri 
Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti,  
tövsiyə edilir: 
Baş Prokurorluq, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası, 
İnsan hüquqları 
üzrə Müvəkkil 
(Ombudsman) 

56.  Milli Strategiyanın icrasında  vətəndaş 
cəmiyyəti institularının rolunun 
artırılması 

- Milli Strategiyanın həyata keçirilməsinə 
qeyri-hökumət təşkilatları, özəl sektorun 
nümayəndələri və digər tərəfdaşların cəlb 
edilməsi 

- korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
ixtisaslaşan jurnalistlərin peşəkarlılığının, 
etik davranışının və məsuliyyətinin 
artırılması məqsədi ilə təlim və treninqlər 
keçirilməsi  

- vətəndaş cəmiyyəti institutlarının Milli 
Strategiyanın icrası ilə əlaqədar 
təşəbbüslərinin dəstəklənməsi 

Nazirlər Kabineti, 
Kоrrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Kоmissiya, 
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları 
digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 
tövsiyə edilir: 
Baş Prokurorluq, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası, 
İnsan hüquqları 
üzrə Müvəkkil 
(Ombudsman) 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar, 
KİV, 
Mətbuat 
Şurası 

 

Mütəmadi Dövlət 
büdcəsi 
və 
qanunvericil
iklə 
qadağan 
edilməyən 
digər 
mənbələr 

57.  Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində əməkdaşlığın həyata 
keçirilməsi 

- Milli Strategiyada göstərilən tədbirlərin 
icrası məqsədi ilə bеynəlxalq və regional 
təşkilatlarla  qarşılıqlı fəaliyyət, müxtəlif 
bеynəlxalq proqram və layihələrdə iştirak 
edilməsi 

 

- kоrrupsiya ilə mübarizə sahəsində 
bеynəlхalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin 
müvafiq orqanları ilə əməkdaşlığın davam 
etdirilməsi  

Nazirlər Kabineti, 
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya, 
mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyət 
orqanları,  
digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 
tövsiyə edilir: 

QHT-lər, 
müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mütəmadi  
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- Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan 
müvafiq tədbirlərin dəstəklənməsi üçün 
bеynəlхalq tərəfdaşların konsultativ, 
metodiki, tехniki və digər yardımlarından 
istifadə edilməsi  

 
 

- Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı 
Dövlətlər Qrupu (GRECO) və İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf 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  

 

Baş Prokurorluq, 
Məhkəmə Hüquq 
Şurası, 
İnsan hüquqları 
üzrə Müvəkkil 
(Ombudsman) 
 

 
 
VI. Milli Strategiyanın icrası üzrə nəzarət sisteminin təşkili  
 

58.  Milli Strategiyanın icrası ilə bağlı 
dövlət orqanları tərəfindən görülən 
tədbirlər 

- mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən Milli Strategiyanın icrası üzrə 
illik  tədbirlər planının qəbul edilməsi və 
Korrupsiyaya qaşrı mübarizə üzrə 
Komissiyaya təqdim edilməsi 
 
- mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən Milli Strategiyanın icra vəziyyəti 
barədə məlumatların hər altı aydan bir  
Korrupsiyaya qaşrı mübarizə üzrə 
Komissiyaya və Nazirlər Kabinetinə təqdim 
edilməsi  

aidiyyəti dövlət 
orqanları  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hər il 
dekabrın  
20-nədək 

 
 
 

Hər il 
dekabrın 
30-u və 

iyunun 30-
dək 
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- Milli Strategiyanın icrasına məsul digər 
qurumlar tərəfindən Milli Strategiyanın icra 
vəziyyəti barədə məlumatların hər altı 
aydan bir  Korrupsiyaya qaşrı mübarizə 
üzrə Komissiyaya təqdim edilməsi  

Hər il 
dekabrın 
30-u və 

iyunun 30-
dək 

 
59.  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya və Nazirlər Kabineti 
tərəfindən Milli Strategiyanın icrası ilə 
bağlı tədbirlər 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiya və Nazirlər Kabineti tərəfindən 
Milli Strategiyanın icrası üzrə tədbirlərin 
yerinə yeritirilməsi vəziyyətinin 
dəyərləndirilməsi və ictimaiyyətə 
açıqlanması  
 
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiya tərəfidən Milli Strategiyanın icra 
vəziyyətinin yoxlanılması məqsədilə 
monitorinqlərin keçirilməsi 
 
- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiya tərəfindən Korrupsiya ilə 
mübarizə üzrə illik milli hesabatın 
hazırlanması  
 
- Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisi qarşısındakı illik hesabatlarında 
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
həyata keçirilmiş tədbirlər haqqında 
məlumat verməsi 

Nazirlər Kabineti,  
Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
QHT-lər 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar  
 
 
QHT-lər 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Hər il 
yanvarın 
30-u və 

iyulun 30-
dək 

 
 

2008-2011 
 
 
 

 
Hər il 
yanvarın 
30-nadək 

 
 
 

2008-2011 

 

 
 


