
 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022─2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” üzrə 

Tədbirlər Planı 

Sıra  
№ 

Tədbirin adı Əsas icraçı Digər icraçılar İcra 
müddəti 

İlkin nəticə Aralıq nəticə Yekun nəticə 

 
Prioritet 1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlər 

 

1.1. Dövlət orqanlarının 
(qurumlarının) fəaliyyətində  

korrupsiya risklərinin müəyyən 
edilməsi, təhlili və qarşısının 

alınması qaydalarının 
müəyyənləşdirilməsi  

 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

Tövsiyə edilir: 
 

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya, 
Baş Prokurorluq 

 
 

2022─
2023 

Dövlət 
orqanlarının 

(qurumlarının) 
fəaliyyətində 
korrupsiya 
risklərinin 
müəyyən 

edilməsi, təhlili və 
qarşısının 

alınması ilə bağlı 
mexanizmin 

formalaşdırılması 
məqsədilə 
beynəlxalq 
təcrübənin 

öyrənilməsi və 
təkliflərin 

toplanılması 
 

Müvafiq qaydaların  
layihəsinin 

hazırlanması 

Dövlət orqanlarının 
(qurumlarının)  
fəaliyyətində 

korrupsiya risklərinin 
müəyyən edilməsi, 
təhlili və qarşısının 
alınması ilə bağlı 
tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 
qaydalarının 

müəyyənləşdirilməsi 
 

1.2. Korrupsiya ilə əlaqədar 
hüquqpozmalarla bağlı 

məlumat verən şəxslərin 
həvəsləndirilməsinə və 

müdafiəsinə dair 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 
Tövsiyə edilir: 

Baş Prokurorluq 

 
 

2022─
2024 

Korrupsiya ilə 
əlaqədar 

hüquqpozmalarla 
bağlı məlumat 
verən şəxslərin 

həvəsləndirilməsinə 

Qeyd edilən 
qanunvericilik 

aktının layihəsinin 
hazırlanması 

Korrupsiya ilə 
əlaqədar 

hüquqpozmalar 
barədə məlumat 
verən şəxslərin 

həvəsləndirilməsinə 
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qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi 

 

və müdafiəsinə dair 
qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi 
üçün təkliflərin 

toplanması 
 

və müdafiəsinə dair 
qanunvericilik aktının 

qəbul edilməsi 

1.3. Vəzifəli şəxslər tərəfindən 
maliyyə xarakterli məlumatların  

elektron formada təqdim 
edilməsi işinin təşkili, 

qanunsuz varlanmaya qarşı 
mübarizə tədbirlərinin 

gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər 
verilməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 

 
Tövsiyə edilir: 

 
Baş 

Prokurorluq, 
Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya 

 
 
 

2022─
2026 

Vəzifəli şəxslər 
tərəfindən 

maliyyə xarakterli 
məlumatların  

elektron formada 
təqdim edilməsi 
işinin təşkili və 

qanunsuz 
varlanmaya qarşı 

mübarizə 
tədbirlərinin 

gücləndirilməsinə 
dair təkliflərin 
toplanılması 

 

 
 

Təqdim olunmuş 
təkliflərin  

qiymətləndirilməsi 
 

Vəzifəli şəxslər 
tərəfindən maliyyə 

xarakterli 
məlumatların  

elektron formada 
təqdim edilməsi 
işinin təşkili və 

qanunsuz 
varlanmaya qarşı 

mübarizənin 
gücləndirilməsi ilə 

bağlı  tədbirlər 
görülməsi 

 

1.4. Xüsusi müsadirə institutunun 
effektivliyinin təmin edilməsi 
məqsədilə ölkə ərazisində, 

yaxud başqa dövlətin 
yurisdiksiyasında olan cinayət 
yolu ilə əldə olunmuş əmlakın 
və ya müsadirə edilməli olan 
digər aktivlərin qaytarılması 

(aşkar edilməsi, üzərinə həbs 
qoyulması, aktivlərin 

dondurulması və sair) ilə bağlı 
səmərəli fəaliyyətin həyata 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 

 
Tövsiyə edilir: 

Baş Prokurorluq,  
Ali Məhkəmə 

 
 

2022─
2026 

Xüsusi müsadirə 
institutunun 
effektivliyinin 

təmin edilməsi 
məqsədilə 
aktivlərin 

qaytarılması 
mexanizmlərinin 
tətbiqi ilə bağlı 

beynəlxalq 
təcrübənin 
öyrənilməsi 

Məlumatların 
ümumiləşdirilməsi 
və təhlili, təkliflərin 
qiymətləndirilməsi 

Aktivlərin 
qaytarılması ilə bağlı 

mexanizmi 
tənzimləyən müvafiq 

təklifin təqdim 
edilməsi 
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keçirilməsi üçün müvafiq 
təkliflər hazırlanması 

 

1.5. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş və 
xüsusi müsadirə obyekti olan 
əmlakın qiymətləndirilməsi və 

idarə olunması sahəsində 
qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 
Tövsiyə edilir: 

 
Baş Prokurorluq 

 
2022─
2024 

Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş və 

xüsusi müsadirə 
obyekti olan 

əmlakın 
qiymətləndirilməsi 
və idarə olunması  

sahəsində 
beynəlxalq 
təcrübənin 
öyrənilməsi 

 

Təkliflərin 
toplanılması, təhlili 
və qanunvericilik 

aktının layihəsinin 
hazırlanması 

Xüsusi müsadirə 
obyekti olan əmlakın 
qiymətləndirilməsi və 

idarə olunması 
sahəsində 

səmərəliliyin 
artırılması ilə bağlı 

müvafiq 
qanunvericilik aktının 

layihəsinin təqdim 
edilməsi 

1.6. Dövlət orqanlarının 
(qurumlarının) vəzifəli şəxslərin 

fəaliyyətində maraqlar 
toqquşmasının qarşısının 
alınması ilə bağlı müvafiq 
qanunvericilik aktlarının 

hazırlanması 
 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

 

Tövsiyə edilir: 
 

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya, 
Baş Prokurorluq 

 
 

2022─
2024 

Normativ hüquqi 
aktın layihəsinin 
hazırlanması ilə 

bağlı ilkin 
təkliflərin 

toplanması 

Beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınmaqla 

hüquqi aktın 
layihəsinin 

hazırlanması 

Vəzifəli şəxslərin 
fəaliyyətində 

maraqlar 
toqquşmasının 

qarşısının alınması 
ilə bağlı müvafiq 

qanunvericilik aktının 
qəbul edilməsi  

 

1.7. Dövlət xidmətlərinin təşkili 
prinsiplərini və qaydasını 

tənzimləyən, dövlət orqanları 
(qurumları) tərəfindən 

xidmətlərin göstərilməsinə dair 
tələbləri müəyyən edən vahid 

qanunun qəbul edilməsi 
 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 

Dövlət 
xidmətləri 
göstərən  
aidiyyəti 

dövlət orqanları 
(qurumları) 

 
 

 
2022─
2023 

Dövlət 
xidmətlərinin 

təşkili 
qaydalarına dair 
qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı təkliflərin 

toplanılması 

Qeyd edilən 
normativ hüquqi akt 

layihələrinin 
hazırlanması 

Dövlət xidmətlərinin 
təşkili qaydalarını 

tənzimləyən 
normativ hüquqi 
aktların qəbul 

edilməsi 
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1.8. Tikilməkdə olan və ya tikilmiş 
və istismara qəbul edilməmiş 

çoxmənzilli binalarda 
mənzillərə dair verilmiş 

hüquqmüəyyənedici sənədlərin 
vahid informasiya bazasının 
yaradılması, bu istiqamətdə 
daşınmaz əmlakın təminat 

qeydinin aparılması 
mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

 
 

 
 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

 
 

2022─
2024 

Vahid informasiya 
bazasının 

yaradılması, 
daşınmaz əmlakın 
təminat qeydinin 

aparılması 
mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi 

üçün təkliflərin 
toplanılması 

 

Vahid informasiya 
bazasının  

yaradılması 

Daşınmaz əmlakın 
təminat qeydinin 

aparılması 
mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi 

üçün təkliflərin 
təqdim edilməsi 

 

 
1.9. 

Dövlət investisiya layihələri 
üzrə korrupsiya risklərinin 
qiymətləndirilməsi və bu 

qiymətləndirmənin nəticələrinə 
uyğun olaraq qabaqlayıcı 

institusional mexanizmlərə dair 
təkliflər verilməsi 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

 
 

2022─ 
2024 

 
Dövlət investisiya 

layihələri üzrə 
korrupsiya 
risklərinin 

qiymətləndirilməsi 

Qiymətləndirmə 
nəticələrinə uyğun 
olaraq qabaqlayıcı 

institusional 
mexanizmlərə dair 

təkliflər 
hazırlanması 

Dövlət investisiya 
layihələri üzrə 

korrupsiya risklərinin 
qarşısının alınması 
üçün qabaqlayıcı 

institusional 
mexanizmlərə dair 
təkliflərin təqdim 

edilməsi 

1.10. Dövlət və bələdiyyə əmlakının 
daşınmaz əmlakın dövlət 

reyestrində qeydiyyatının təmin 
edilməsi sahəsində görülən 

işlərin yekunlaşdırılması 

 
Nazirlər 
Kabineti 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi 
 

Tövsiyə edilir: 
bələdiyyələrin 

milli 
assosiasiyaları 

 
2022─
2024 

Dövlət və 
bələdiyyə 
əmlakının 

daşınmaz əmlakın 
dövlət reyestrində 

qeydiyyatı 
sahəsində 

qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi 

üçün təkliflərin 
toplanılması 

 

Qeyd edilən 
qanunvericilik 

aktının layihəsinin 
hazırlanması 

Dövlət və bələdiyyə 
əmlakının daşınmaz 

əmlakın dövlət 
reyestrində 

qeydiyyatının təmin 
edilməsi 

 
1.11. 

Yerli özünüidarəetmə 
sahəsində korrupsiya ilə 

Nazirlər 
Kabineti 

Tövsiyə edilir: 
 

 
 

Yerli 
özünüidarəetmə 

Bu sahədə 
qanunvericiliyin 

Yerli 
özünüidarəetmə 
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əlaqədar hüquqpozmaları 
yaradan səbəb və şəraitin 

öyrənilərək aradan qaldırılması 
ilə bağlı əlavə tədbirlər 
görülməsi, bu sahədə 

qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi 

 

 
 

bələdiyyələrin 
milli 

assosiasiyaları 

 
2022─
2026 

sahəsində 
korrupsiya ilə 

əlaqədar 
hüquqpozmaları 

yaradan 
səbəblərin təhlili  

təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflərin 
toplanılması, 

müvafiq normativ 
hüquqi aktın 
layihəsinin 

hazırlanması və 
qəbul edilməsi 

sahəsində 
korrupsiya ilə 

əlaqədar 
hüquqpozmaları 

yaradan səbəb və 
şəraitin aradan 

qaldırılması üçün 
tədbirlər görülməsi 

 
Prioritet 2. Korrupsiyanın qarşısının alınması və şəffaflığın gücləndirilməsi sahəsində tədbirlər 

 

2.1. Dövlət orqanlarında 
(qurumlarında) çalışan işçilərin,  

o cümlədən hüquq mühafizə 
orqanları əməkdaşlarının, 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə Komissiyanın Katibliyinin 
işçilərinin, habelə hakimlərin 

sosial təminatının 
yaxşılaşdırılması 

və korrupsiya 
hüquqpozmalarının qarşısının 

alınması fəaliyyətinin 
gücləndirilməsi məqsədilə  

həmin şəxslərin əməkhaqlarının 
mərhələlərlə artırılması üzrə 
tədbirlərin davam etdirilməsi, 

bununla bağlı təkliflər 
hazırlanması 

 

Nazirlər 
Kabineti 

Maliyyə 
Nazirliyi, 

 
Əmək və 

Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

 
Ədliyyə Nazirliyi 
 

Tövsiyə edilir: 
 

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 

üzrə 
Komissiya, 

Ali Məhkəmə,  
Baş Prokurorluq 

2022─ 
2026 

Dövlət 
orqanlarında 

(qurumlarında) 
çalışan işçilərin,  o 
cümlədən hüquq 

mühafizə orqanları 
əməkdaşlarının, 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiyanın 

Katibliyinin 
işçilərinin, habelə 

hakimlərin 
əməkhaqlarının 

mərhələlərlə 
artırılması ilə bağlı 

təkliflərin  
toplanılması və  

ümumiləşdirilməsi 
 

Dövlət orqanlarında 
(qurumlarında) 

çalışan işçilərin,  o 
cümlədən hüquq 

mühafizə orqanları 
əməkdaşlarının, 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiyanın 

Katibliyinin 
işçilərinin, habelə 

hakimlərin 
əməkhaqlarının 

mərhələlərlə 
artırılması ilə bağlı 
təkliflərin təhlili və 
qiymətləndirilməsi 

 
 

Dövlət 
orqanlarında 

(qurumlarında) 
çalışan 

işçilərin,  o 
cümlədən 

hüquq 
mühafizə 
orqanları 

əməkdaşlarının, 
Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
üzrə 

Komissiyanın 
Katibliyinin 
işçilərinin, 

habelə 
hakimlərin 

maddi-sosial 
təminatının 

gücləndirilməsi 
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2.2. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində əhəmiyyəti nəzərə 
alınaraq, “Elektron məhkəmə” 

informasiya sisteminin 
funksionallığının artırılması ilə 

bağlı tədbirlərin davam 
etdirilməsi, sistemin ölkənin 

bütün regionlarında tətbiqinin 
təmin edilməsi ilə bağlı 

tədbirlərin yekunlaşırılması  

 
Ədliyyə Nazirliyi 

 
 

 
Tövsiyə edilir: 

 
Ali Məhkəmə, 

Məhkəmə-
Hüquq Şurası 

 

 
 

2022─ 
2023 

 

“Elektron 
məhkəmə” 
informasiya 
sisteminə 
qoşulmuş 

məhkəmələrdə 
mövcud vəziyyət 

təhlil edilərək, 
proqramın 

funksionallığının 
artırılması ilə bağlı 

təkliflər 
hazırlanması, 

“Elektron 
məhkəmə” 
informasiya 

sisteminin ölkənin 
bütün 

regionlarında 
tətbiqinin təmin 

olunması ilə bağlı 
konkret müddətləri 

nəzərdə tutan 
tədbirlər planının 
təsdiq edilməsi 

 

“Elektron məhkəmə” 
informasiya 
sisteminin 

funksionallığının 
artırılması ilə bağlı 
işlərin görülməsi, 
tədbirlər planına 
müvafiq olaraq, 

“Elektron məhkəmə” 
informasiya 

sisteminin tətbiq 
edilmədiyi 

regionların yarısında 
sistemin tətbiqinə 
dair işlərin başa 

çatdırılması 

“Elektron 
məhkəmə” 
informasiya 
sisteminin 

ölkənin bütün 
regionlarında 

tətbiqinin təmin 
edilməsi ilə 

bağlı işlərin tam 
başa 

çatdırılması 

2.3. Ədalət mühakiməsi sahəsində 
antikorrupsiya tədbirlərinin 
gücləndirilməsi, məhkəmə 

hakimiyyətinin daha səmərəli 
təşkili məqsədilə beynəlxalq 
təcrübə nəzərə alınmaqla 

Məhkəmə-Hüquq Şurasının 

 
Tövsiyə edilir: 

 
Məhkəmə-

Hüquq Şurası   
 
 

 
Tövsiyə edilir: 

 
Ali Məhkəmə, 

hakim 
assosiasiyaları 

 

 
 

2022─
2026 

Ədalət mühakiməsi 
sahəsində 

antikorrupsiya 
tədbirlərinin 

gücləndirilməsi, 
məhkəmə 

hakimiyyətinin 

Ədalət mühakiməsi 
sahəsində 

antikorrupsiya 
tədbirlərinin 

gücləndirilməsi, 
Məhkəmə-Hüquq 

Şurasının 

Ədalət 
mühakiməsi 
sahəsində 

antikorrupsiya 
tədbirlərinin 

gücləndirilməsi, 
məhkəmə 
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formalaşdırılmasına dair 
qaydaların təkmilləşdirilməsi 

 

daha səmərəli 
təşkili məqsədilə 

beynəlxalq 
təcrübənin 
öyrənilməsi 

 

formalaşdırılmasına 
dair qaydaların 

təkmilləşdirilməsi 

hakimiyyətinin 
daha səmərəli 

təşkili 
istiqamətində 

tədbirlər 
görülməsi 

 

2.4. Dövlət mülkiyyətində olan və 
ya paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərdə və 
dövlət adından yaradılan 

publik hüquqi şəxslərdə işə 
qəbul prosedurlarında 

şəffaflığın artırılması və bu 
sahədə ictimai nəzarət 

mexanizmlərinin tətbiqinin 
genişləndirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər görülməsi 

 

Nazirlər 
Kabineti 

  

Dövlət İmtahan 
Mərkəzi, 
Əmək və 

Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi 

Nazirliyi, dövlət 
mülkiyyətində 

olan və ya 
paylarının 

(səhmlərinin) 
nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus 
olan hüquqi 
şəxslər və 

dövlət adından 
yaradılan publik 
hüquqi şəxslər 

 
 
 
 

2022─
2026 

Dövlət 
mülkiyyətində olan 

və ya paylarının 
(səhmlərinin) 
nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus 
olan hüquqi 
şəxslərdə və 

dövlət adından 
yaradılan publik 

hüquqi şəxslərdə  
işə qəbulun 
müsabiqə 
əsasında 

keçirilməsi, işə 
qəbul prosedurları 
zamanı şəffaflıq və 

ictimai nəzarət 
mexanizmlərinin 

gücləndirilməsi   ilə 
bağlı təkliflər 
hazırlanması 

 
 
 
 

Təkliflərin təhlili və 
qeyd edilən 

qurumlara işə qəbul 
prosesində 

şəffaflığın artırılması 
və ictimai nəzarətin 
genişləndirilməsi ilə 

bağlı yeni 
mexanizmlərin 

müəyyən edilməsi 

Dövlət 
mülkiyyətində 

olan və ya 
paylarının 

(səhmlərinin) 
nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus 
olan hüquqi 
şəxslərdə və 

dövlət adından 
yaradılan publik 

hüquqi 
şəxslərdə işə 

qəbul 
prosedurlarında 

şəffaflığın 
artırılması ilə 

bağlı yeni 
mexanizmlərin 
tətbiqi və digər 

tədbirlər 
görülməsi 



8 
 

 

2.5. Dövlət orqanları (qurumları) 
tərəfindən göstərilən elektron 

xidmətlərdən istifadənin 
səmərəliliyinin artırılması 

məqsədilə Vahid Giriş (Login) 
Sisteminin bütün dövlət 

informasiya ehtiyatlarında və 
sistemlərində tətbiqi ilə bağlı 

təkliflərin təqdim edilməsi 
 

 
Nazirlər Kabineti 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi, 

 digər aidiyyəti 
dövlət qurumları 

 

 

2023─
2024 

Vahid Giriş (Login) 
Sisteminin bütün 

dövlət informasiya 
ehtiyatlarında və 

sistemlərində 
tətbiqinin təmin 
edilməsi üçün 

mövcud vəziyyətin 
təhlili  

Vahid Giriş (Login) 
Sisteminin bütün 

dövlət informasiya 
ehtiyatlarında və 

sistemlərində tətbiqi 
ilə bağlı təkliflərin 

hazırlanması 

Vahid Giriş 
(Login) 

Sisteminin 
bütün dövlət 
informasiya 

ehtiyatlarında 
və 

sistemlərində 
tətbiqi ilə bağlı 

təkliflərin 
təqdim edilməsi 

2.6. Yerli icra hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən göstərilən elektron 
xidmətlərin sayının artırılması 

və səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
məqsədilə həmin xidmətlərin 
Elektron Hökumət Portalına 
inteqrasiya olunmuş vahid 
rəqəmsal icra hakimiyyəti 

portalı üzərindən göstərilməsi 
 

 
Azərbaycan 
Respublikası 
Prezidentinin 

Administrasiyası 

 
 

Yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları, 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi, digər 
aidiyyəti dövlət 

orqanları 
(qurumları) 

 

 

2022─ 
2026 

Yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanlarının 

xidmətlərinin təhlil 
edilməsi  və 

mövcud 
infrastrukturun 

qiymətləndirilməsi 

Rəqəmsal icra 
hakimiyyəti 

portalının ilkin 
versiyasının 

hazırlanması və 
yoxlanılması 

Rəqəmsal icra 
hakimiyyəti 

portalının tam 
həcmdə 
fəaliyyət 

göstərməsi 
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2.7. 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları 
başçılarının aktlarının 

(normativ xarakterli aktlar 
istisna olmaqla) uçota alınması 
qaydalarının təkmilləşdirilməsi 

və həmin aktların elektron 
bazasının yaradılması 

 

 
Nazirlər 
Kabineti 

Yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları, 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi, digər 
aidiyyəti dövlət 

orqanları 
(qurumları) 

 
 
 

2022 

Yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

başçılarının 
aktlarının 

(normativ xarakterli 
aktlar istisna 

olmaqla) uçota 
alınması 

qaydalarının 
təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı təkliflərin 

hazırlanması 

Təkliflərin 
qiymətləndirilməsi 

və müvafiq normativ 
hüquqi aktın 
layihəsinin 

hazırlanması 

Yerli icra 
hakimiyyəti 
orqanları 

başçılarının 
aktlarının 
elektron 

bazasının 
yaradılması ilə 
bağlı tədbirlər 

görülməsi 

 
2.8. 

Dövlət orqanlarında 
(qurumlarında) daxili idarəetmə 

proseslərinin 
elektronlaşdırılması ilə bağlı 
fəaliyyətin sürətləndirilməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi,  
Rəqəmsal 
İnkişaf və 
Nəqliyyat 
Nazirliyi, 

digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 

(qurumları) 

 
2022─
2026 

Daxili idarəetmə 
proseslərinin 

elektronlaşdırılması 
ilə bağlı mövcud 
vəziyyətin dövlət 

orqanları (qurumları) 
tərəfindən təhlili və 

təkliflərin təqdim 
edilməsi 

Təqdim edilmiş 
təkliflər əsasında 
daxili idarəetmə 

proseslərinin 
elektronlaşdırılması 
ilə bağlı görüləcək 

tədbirlərin mərhələli 
planının müəyyən 

edilməsi və müvafiq 
işlərin yerinə 
yetirilməsinə 
başlanılması 

Dövlət 
orqanlarında 

(qurumlarında) 
daxili idarəetmə 

proseslərinin 
elektronlaşdırıl-

ması üzrə planda 
nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin başa 

çatdırılması 
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2.9. Şəxsin yaşayış sahəsinə 
ehtiyacı olan qismində 
uçotunun aparılması 

qaydasının təsdiqi və uçota 
alınma ilə bağlı dövlət 

xidmətlərinin 
elektronlaşdırılması, habelə 

yerli icra hakimiyyəti orqanları 
tərəfindən yaşayış sahəsinə 

ehtiyacı olan  şəxslərin və təklif 
edilən mənzil fondunun 

siyahılarının ictimaiyyət üçün 
açıq şəkildə öz rəsmi internet 
səhifəsində dərc edilməsi və 

aktuallığının daim təmin 
edilməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 

 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 
yerli icra 

hakimiyyəti 
orqanları, 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 
 

 
2022─ 
2024 

Vətəndaşların 
yaşayış sahəsinə 

ehtiyacı olan 
qismində uçotunun 

aparılması 
qaydasının təsdiqi 

Vətəndaşların 
yaşayış sahəsinə 

ehtiyacı olan 
qismində uçota 

alınması ilə bağlı 
dövlət xidmətlərinin 
elektronlaşdırılması, 

yaşayış sahəsinə 
ehtiyacı olan 

şəxslərin, təklif 
edilən mənzil 

fondunun 
siyahılarının 

ictimaiyyət üçün 
açıq şəkildə rəsmi 
internet saytında 

dərc edilməsi üçün 
zəruri təşkilati 

tədbirlər görülməsi 

Vətəndaşların 
yaşayış 

sahəsinə 
ehtiyacı olan 

qismində uçota 
alınması ilə 

bağlı elektron 
xidmət 

göstərilməsi, 
yaşayış 

sahəsinə 
ehtiyacı olan 
şəxslərin və 
təklif edilən 

mənzil 
fondunun 

siyahılarının 
ictimaiyyət 
üçün açıq 

şəkildə yerli 
icra hakimiyyəti 

orqanlarının 
rəsmi internet 
səhifələrində 

dərcinin təmin 
edilməsi 

 

 
2.10. 

Özəl sektorda şəffaflığın 
artırılması məqsədilə 

həmin sahədə şəffaflıq üzrə 
beynəlxalq standartların 

tətbiqinin genişləndirilməsi 
üçün tədbirlər görülməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 

 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 
digər aidiyyəti 

dövlət orqanları 
(qurumları) 

 
2022─
2025 

Özəl sektorda 
müvafiq 

beynəlxalq 
standartların 

tətbiqinin 
genişləndirilməsi 

Bu sahədə mövcud 
problemlərin 

öyrənilərək təhlil 
edilməsi  və 

toplanılmış təkliflərin 
ümumiləşdirilməsi 

Özəl sektorda 
şəffaflığın 
artırılması 
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 üçün tədbirlər 
görülməsi 

 

2.11. İSO 37001 “Antikorrupsiya 

idarəetmə sistemləri” 

beynəlxalq standartının 

tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi 

və bununla bağlı təkliflər 

verilməsi 

Nazirlər 

Kabineti  

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Maliyyə 

Nazirliyi, 

aidiyyəti dövlət 

orqanları 

(qurumları) 

Tövsiyə edilir: 
Baş Prokurorluq 

 

2022─

2026 

Qabaqcıl 
beynəlxalq 
təcrübənin, 

müvafiq standartın 
tətbiqi imkanlarının 

öyrənilməsi  

Bu sahədə təkliflərin 
toplanılması və 

qiymətləndirilməsi 

(İSO 37001) 
“Antikorrupsiya 

idarəetmə 
sistemləri”nin 
qurulmasının 

təşviqi 

 
2.12. 

Dövlət satınalmalarında 
şəffaflığın artırılması 
məqsədilə bu sahədə 

nəzarətin gücləndirilməsi və 
yol verilən hüquqpozmalara 
qarşı mübarizə tədbirlərinin 

artırılması 
 

 
 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

 
Tövsiyə edilir: 

Baş Prokurorluq 
 

 
 

Aidiyyəti 
dövlət orqanları 

(qurumları) 
 
 
 

 
 

2022─
2024 

Satınalma 
prosedurlarında 

nəzarət 
tədbirlərinin 

gücləndirilməsi 

Hüquqpozmalara 
yol vermiş 

təşkilatlarla bağlı 
məsuliyyət 
tədbirlərinin 

görülməsi ilə bağlı 
məsələlərin 
qaldırılması 

Dövlət 
satınalma 

prosedurlarında 
şəffaflığın 

təmin olunması 
və sağlam 

rəqabət 
mühitinin təmin 

edilməsi 

2.13. 

Dövlət satınalmalarında iştirak 
edən şirkətlərə benefisiar 

mülkiyyətçinin açıqlanması 
öhdəliyinin müəyyən edilməsi 

ilə bağlı təkliflərin təqdim 
edilməsi 

Nazirlər Kabineti 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, 
 

Maliyyə 
Monitorinqi 

Xidməti 
 

Tövsiyə edilir: 
Baş Prokurorluq 

 
2022─
2026 

Dövlət 
satınalmalarında 

iştirak edən hüquqi 
şəxslərin 
benefisiar 

mülkiyyətçiləri üzrə 
strateji təhlillərin 

aparılması 
 
 

Hüquqi şəxslərin 
benefisiar 

mülkiyyətçilərinin 
müəyyən edilməsinə 

dair təkliflər 
hazırlanması 

Dövlət 

satınalmalarında 

şəffaflığın təmin 

edilməsi 
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2.14. 

Dövlət satınalmaları üzrə 
maliyyə əməliyyatlarının 

monitorinqi mexanizminin 
yaradılması 

Nazirlər 
Kabineti 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 
Maliyyə 

Monitorinqi 
Xidməti 

 
Tövsiyə edilir: 

Baş Prokurorluq 

 
2022─
2024 

Dövlət 
satınalmalarından 

əldə edilən 
vəsaitlərlə bağlı 
əməliyyatların 

müntəzəm 
monitorinqi 
sisteminin 
qurulması 

Dövlət satınalmaları 
ilə bağlı 

əməliyyatların 
müntəzəm 
monitorinqi 

vasitəsilə pul 
vəsaitlərindən  
qeyri-qanuni 

məqsədlər üçün 
istifadə imkanlarının 
məhdudlaşdırılması 

 

Dövlət 

satınalmaları 

sahəsində 

mövcud risklərə 

münasibətdə 

proaktiv 

mübarizə 

sisteminin 

formalaşdırılma

sı 

 
2.15. 

Satınalma prosedurlarından 
olan kotirovkalarla alınan mal 

və xidmətlərin bazar 
qiymətlərinə uyğun müəyyən 
edilməsinə nəzarətin həyata 
keçirilməsi prosedurlarının 
təkmilləşdirilməsi, tender 
komissiyasının fəaliyyət 

müstəqilliyinin gücləndirilməsi 
 

 
 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

 

 
 

Aidiyyəti 
dövlət orqanları 

(qurumları) 
 
 
 

 
 

2022─
2024 

Satınalma 
prosedurlarından 
olan kotirovkalarla 

alınan mal və 
xidmətlərin bazar 

qiymətlərinə uyğun 
müəyyən 

edilməsinə nəzarət 
tədbirlərinin 

gücləndirilməsi 
 
 
 

Tender 
komissiyasının 

fəaliyyət 
müstəqilliyinin 
yüksəldilməsi 

Satınalma 
prosedurlarında 

şəffaflığın 
artırılması 

 
2.16. 

Bələdiyyə gəlir və xərclərinin 
vahid portalının yaradılması və 

bütün bələdiyyə xərclərinin  
portal vasitəsilə həyata 

keçirilməsi, portalın açıqlığının 
təmin olunması 

 
Ədliyyə Nazirliyi 

Maliyyə 
Nazirliyi, 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

 
2022─
2024 

Vahid portalın 
qanunvericilik 

bazasının 
hazırlanması 

Bələdiyyə gəlir və 
xərclərinin vahid 

portalının 
yaradılmasına və 

fəaliyyətinin 
tənzimlənməsinə 
dair müvafiq aktın 

qəbul edilməsi 

Bələdiyyə gəlir 
və xərclərinin 

vahid 
portalının 

hazırlanması, 
portalın 

açıqlığının 
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Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 
 

Tövsiyə edilir: 
bələdiyyələrin 

milli 
assosiasiyaları 

təmin 
olunması 

 
2.17. 

Dövlət orqanları (qurumları) 
tərəfindən korrupsiya risklərinin 

qiymətləndirilməsi və 
qarşısının alınması ilə bağlı illik 
hesabatların  hazırlanması və   
Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyaya təqdim 
edilməsi 

 
 

Mərkəzi və yerli 
icra hakimiyyəti 
orqanları, dövlət 
mülkiyyətində 

olan və 
paylarının 

(səhmlərinin) 
nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus 
olan hüquqi 
şəxslər və 

dövlət adından 
yaradılmış 

publik hüquqi 
şəxslər 

 

  
2024─
2026 

Dövlət orqanları 
(qurumları) 
tərəfindən 
korrupsiya 
risklərinin 

müəyyən edilməsi 

Korrupsiya 
risklərinin qarşısının 

alınması üçün 
müvafiq tədbirlər 

görülməsi 

Dövlət orqanları 
(qurumları) 
tərəfindən 
korrupsiya 
risklərinin 

qiymətləndirilməs
i və onların 
qarşısının 

alınması ilə bağlı 
hesabatların 

təqdim edilməsi 
 

 
Prioritet 3. Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tədbirlər 
 

3.1. Nağdsız hesablaşmalar 
bazarının üstünlüyünün təmin 
edilməsi məqsədilə tədbirlər 

görülməsi 

Nazirlər 
Kabineti 

 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi 
 

 
 
 

Nağdsız 
hesablaşmalar 

bazarının 
üstünlüyünün 

Müvafiq təkliflər 
əsasında birgə iş 

planının qəbul 
edilməsi 

Nağdsız 
hesablaşmalar 

bazarının 
üstünlüyünün 
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Tövsiyə edilir: 
 

Mərkəzi Bank 

2022─
2024 

təmin edilməsi ilə 
bağlı təkliflərin 
toplanılması 

 

 təmin edilməsi 
məqsədilə iş 

planında 
nəzərdə 
tutulmuş 

normativ və 
praktiki tədbirlər 

görülməsi 
 

 
3.2. 

“Mühasibat uçotu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa əsasən mühasibat 
uçotu subyektləri tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyinə təqdim 

edilməli olan maliyyə 
hesabatlarının elektron 

formada verilməsini təmin 
edən “e-mühasibat” elektron 

portalının yaradılması 
 

 
Nazirlər 
Kabineti 

Maliyyə Nazirliyi 
və digər 

aidiyyəti dövlət 
orqanları 

(qurumları) 

2023─
2025 

 

Elektron portalın 
yaradılması ilə 

bağlı ilkin təkliflərin 
müəyyən edilməsi 

Maliyyə 
hesabatlarının 

elektron formada 
verilməsini təmin 

edən  elektron portal 
ilə əlaqədar müvafiq 

sənədlərin və 
portalın layihəsinin 

hazırlanması 

“e-mühasibat” 
elektron 

portalının 
yaradılmasının 

başa 
çatdırılması 

 
3.3. 

Dövlət büdcəsindən ayrılan 
vəsaitlərin təyinatı üzrə 
səmərəli xərclənməsi ilə 
əlaqədar həyata keçirilən 
yoxlamaların, təftişlərin və 
digər nəzarət tədbirlərinin 

səmərəliliyinin, keyfiyyətinin 
daha da artırılması, dövlət 

büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin 
xərclənməsində şəffaflığın 

yüksəldilməsi 
 

 
 

Maliyyə Nazirliyi 

Aidiyyəti dövlət 
orqanları 

(qurumları) 
 

Tövsiyə edilir: 
Hesablama 

Palatası 
 
 

 
 
 

2022─
2026 

Dövlət 
büdcəsindən 

ayrılan vəsaitlərin 
təyinatı üzrə 

səmərəli 
xərclənməsi ilə 

əlaqədar həyata 
keçirilən 

yoxlamaların, 
təftişlərin və digər 

nəzarət 
tədbirlərinin 

Dövlət büdcəsindən 
ayrılan vəsaitlərin 

təyinatı üzrə 
səmərəli 

xərclənməsi ilə 
əlaqədar həyata 

keçirilən 
yoxlamaların, 

təftişlərin və digər 
nəzarət tədbirlərinin 

səmərəliliyinin 
artırılması 

Dövlət 
büdcəsindən 

ayrılan 
vəsaitlərdən 

istifadə 
sahəsində 
şəffaflığın 

yüksəldilməsi 
ilə bağlı 
tədbirlər 

görülməsi 
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səmərəliliyinin 
artırılması ilə bağlı 
iş planının təsdiq 

edilməsi 
 

 
3.4. 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitlərinin və ya digər 

əmlakın leqallaşdırılmasına və 
terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə üzrə FATF (Maliyyə 

Tədbirləri üzrə İşçi Qrup) 
tövsiyələrinin icrası 

istiqamətində tədbirlərin davam 
etdirilməsi 

 

Nazirlər 
Kabineti 

 
 

Maliyyə 
Monitorinqi 

Xidməti 
 

Tövsiyə edilir: 
 

 Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya 

 
 
 
 

2022─
2026 

Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul 

vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə 
qarşı mübarizə üzrə 

FATF (Maliyyə 
Tədbirləri üzrə İşçi 
Qrup) tövsiyələrinin 

təhlili  

 
 
 

FATF tövsiyələri 
əsasında normativ 

hüquqi akt 
layihələrinin  
hazırlanması 

 
 

 
Cinayət yolu ilə 
əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və 

ya digər əmlakın 
leqallaşdırılması

na və 
terrorçuluğun 

maliyyələşdirilmə
sinə qarşı 
mübarizə 

tədbirlərinin 
gücləndirilməsi 

 

3.5. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 
pul vəsaitlərinin və ya digər 
əmlakın leqallaşdırılması və 

terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsi 

cinayətlərinin aşkarlanması və 
istintaqının aparılmasında   

səmərəliliyin artırılması, eləcə 
də bu sahədə istintaq 

təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində tədbirlər 

görülməsi 
 

Tövsiyə edilir: 
 

Baş Prokurorluq, 
Ali Məhkəmə 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi,  

Daxili İşlər 
Nazirliyi, 
Dövlət 

Təhlükəsizlik 
Xidməti, 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi 

 
2022─
2024 

Müvafiq 
qanunvericiliyin 
təhlil edilməsi və 

təhlillərin nəticələri 
əsasında 
təkliflər 

hazırlanması 

Müvafiq sahədə 
istintaq təcrübəsinin  

təkmilləşdirilməsi 
üzrə tədbirlər 

görülməsi   
 

Müvafiq 
sahədə  

mübarizə 
tədbirləri üzrə   
səmərəliliyin 
artırılması 
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3.6. 

Vəzifəli şəxslər tərəfindən 
təqdim edilən maliyyə 

xarakterli məlumatlar haqqında 
bəyannamədəki məlumatların 

müvafiq məlumat 
bazalarındakı məlumatlarla 

uyğunluğunun yoxlanılmasına 
imkan verən elektron 

informasiya mübadiləsinin 
formalaşdırılması ilə bağlı 
təkliflərin təqdim edilməsi 

 
 
 
 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

 

 
Maliyyə 

Monitorinqi 
Xidməti 

 
 
 

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya, 
Baş Prokurorluq 

 

 
 

2022─
2026 

Maliyyə xarakterli 
məlumatların 

toplanılması ilə 
bağlı vahid 

elektron 
informasiya sistemi 

tətbiq edilən  
ölkələrin 

təcrübəsinin təhlili  

Elektron informasiya 
mübadiləsinin 

formalaşdırılması 
imkanlarının 
araşdırılması 

Vəzifəli şəxslər 
tərəfindən 

təqdim edilən 
maliyyə 

xarakterli 
məlumatlar 
haqqında 

bəyannamədəki 
məlumatların 

müvafiq 
məlumat 

bazalarındakı 
məlumatlarla 

uyğunluğunun 
yoxlanılması 
imkanlarının 

müəyyən 
edilməsi 

 
 

 
Prioritet 4. Dövlət xidmətlərinin və idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində tədbirlər 

 

4.1. Dövlət xidmətlərinin proaktiv,  
elektron formada göstərilməsi 

sahəsində fəaliyyətin 
genişləndirilməsinin təşkil 

edilməsi üçün tədbirlər 
görülməsi 

 

Nazirlər 
Kabineti 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi, 

2022─
2024 

Dövlət 
xidmətlərinin 

elektron formada 
göstərilməsi 
imkanlarının 
artırılması 

“MyGov” portalının 
və dövlət 

orqanlarının 
(qurumlarının) digər 
sahəvi portallarının 
fəaliyyətinin effektiv 

təşkili məqsədilə 
təkmilləşdirilməsi  

“MyGov” 
portalında və 

dövlət 
orqanlarının 

(qurumlarının) 
digər sahəvi 
portallarında 
xidmətlərin 

vətəndaşlara 
proaktiv 
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digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 

(qurumları) 

formada 
göstərilməsinin 
təmin edilməsi 

 

 
4.2. 

Dövlət xidmətlərinin 
elektronlaşdırılması və dövlət 
orqanlarının (qurumlarının) 

informasiya sistemləri arasında 
inteqrasiyanın təmin edilməsi 
üzrə işlərin sürətləndirilməsi, 

kağız əsaslı xidmətdən 
məlumat əsaslı xidmətə 

keçirilməsinin təşkil olunması 
ilə bağlı fəaliyyətin təmin 

edilməsi 
 

 
Nazirlər 
Kabineti 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi, 

digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 

(qurumları) 

 
2022─
2026 

Dövlət orqanları 
(qurumları) 
tərəfindən 
göstərilən 
xidmətlərin 

elektronlaşdırılması 
baxımından 
onların təhlil 

edilməsi və yeni 
elektron 

xidmətlərin 
yaradılması ilə 
bağlı təkliflər 
hazırlanması 

Müvafiq sənədlərin, 
arayışların təqdim 
edilməsi əsasında 

göstərilən xidmətlər 
üzrə məlumatların 

aidiyyəti informasiya 
sistemlərinin 

inteqrasiyası yolu ilə 
təmin edilməsi 

məqsədilə normativ 
əsasların 

yaradılması üçün 
layihələrin 

hazırlanması 
 

Vətəndaşlardan 
sənəd tələb 
edilmədən 
elektron 
formada 

göstərilən 
dövlət 

xidmətlərinin 
sayının 

artırılması 

 
4.3. 

Şəffaflığın artırılması 
məqsədilə dövlət xidmətinin 

göstərilməsi üçün tələb olunan 
sənədlərin siyahısı, 

qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş ödənişlərin məbləği 

barədə məlumatların  
dövlət xidmətləri ilə bağlı vahid 

məlumat portalında 
 və aidiyyəti dövlət orqanlarının 

(qurumlarının)  internet 
səhifələrində yerləşdirilməsi 

 

AR Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 
 

 
aidiyyəti dövlət 

orqanları 
(qurumları) 

 
 

2022─
2026 

Qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş 

ödənişlər, 
məbləğləri, 

dövlət xidmətinin 
göstərilməsi üçün 

tələb olunan 
sənədlərin 
siyahısının 

hazırlanması 

Müvafiq siyahı üzrə 
məlumatların Dövlət 

Xidmətləri 
Portalında və 

aidiyyəti üzrə dövlət 
orqanlarının 

(qurumlarının)  
internet 

səhifələrində 
yerləşdirilməsi 

Dövlət 
xidmətlərinin 
göstərilməsi 
sahəsində 

şəffaflığın daha 
da 

gücləndirilməsi 
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4.4. 

Ali təhsil və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində əlavə təhsilə 

qəbul qaydalarının 
təkmilləşdirilməsi, 

müvafiq qəbul prosesinin 
elektronlaşdırılması 

 

 
Dövlət İmtahan 

Mərkəzi,  
Təhsil Nazirliyi  

 
 

Rəqəmsal 
İnkişaf və 
Nəqliyyat 
Nazirliyi, 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 
 

 
 
 

2022─
2024 

Ali təhsil və orta 
ixtisas təhsili 

müəssisələrində 
əlavə təhsilə qəbul 

prosesi ilə bağlı 
mövcud vəziyyətin 
təhlil edilməsi və 

qiymətləndirilməsi 
 
 

Ali təhsil və orta 
ixtisas təhsili 

müəssisələrində 
əlavə təhsilə qəbul 

prosesində 
şəffaflığın təmin 

edilməsi məqsədilə 
müvafiq layihələrin 

hazırlanması, 
müvafiq qəbul 

prosesinin 
elektronlaşdırılması 

 

Ali təhsil və 

orta ixtisas 

təhsili 
müəssisələrində 

əlavə təhsilə 

qəbul üzrə 

qaydaları 

təkmilləşdirərək 

bu sahədə 

qəbul edilən 

normativ 

hüquqi aktların 

icrasının təmin 

edilməsi 

 

 
4.5. 

Dövlət orqanları (qurumları) 
tərəfindən göstərilən 

xidmətlərdən istifadənin  
genişləndirilməsi məqsədilə 

elektron imzanın əldə olunması 
imkanlarının sadələşdirilməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

Rəqəmsal 
İnkişaf və 
Nəqliyyat 
Nazirliyi, 

digər aidiyyəti 
dövlət orqanları 

(qurumları) 

 
2022─
2026 

Dövlət orqanları 
(qurumları) 
tərəfindən 
göstərilən 

xidmətlərdən 
istifadənin  

genişləndirilməsi 
üçün təkliflərin 
hazırlanması 

 

 Elektron imzanın 
əldə olunması 
imkanlarının 

sadələşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflərin 

qiymətləndirilməsi 

 Elektron 
imzanın əldə 

olunması 
imkanlarının 

sadələşdirilməsi 
üçün tədbirlər 

görülməsi 

 
4.6. 

Dövlət xidmətlərinin mobil 
texnologiyalar vasitəsilə 
göstərilməsi imkanlarının 

genişləndirilməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 
 
 
 

 
Aidiyyəti dövlət 

orqanları 
(qurumları), 
Azərbaycan 

Respublikasının 
Prezidenti 

 
2022─
2024 

Dövlət xidmətləri 
ilə bağlı mobil 
tətbiqlərin ilkin 
layihələrinin 
hazırlanması 

 
 

Dövlət xidmətləri ilə 
bağlı mobil 

tətbiqlərin istifadəyə 
verilməsi 

Dövlət 
xidmətləri ilə 
bağlı mobil 
tətbiqlərin 
fəaliyyəti 

nəticəsində 
dövlət 
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 yanında 
Vətəndaşlara 

Xidmət və 
Sosial 

İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi, 
Rəqəmsal 
İnkişaf və 
Nəqliyyat 
Nazirliyi 

 
 

xidmətlərinin 
çevikliyinin və 
səmərəliliyinin 

artırılması, 
vətəndaşlar 

üçün əlavə vaxt 
itkisinin, 

məsrəflərin 
qarşısının 
alınması 

 
4.7. 

 
Müasir texnologiyaları tətbiq 
etməklə regionlarda əhalinin 

internet informasiya-
kommunikasiya xidmətlərindən 
istifadə imkanlarının artırılması 

 

 
 

Rəqəmsal 
İnkişaf və 
Nəqliyyat 
Nazirliyi 

 
 

  
2022─
2024 

 
 
 
 
 

 
Regionlarda 

internet 
informasiya- 

kommunikasiya 
xidmətlərindən 

istifadə 
imkanlarının 

artırılması ilə bağlı 
mövcud vəziyyətin 

təhlili 
 

 
Regionlarda internet 

informasiya 
kommunikasiya 
xidmətlərindən 

istifadə imkanlarının 
artırılması ilə bağlı 

təkliflər 
hazırlanması və 

qiymətləndirilməsi 

 
Regionlarda 

internet 
informasiya- 

kommunikasiya 
xidmətlərinin 
əlçatanlığının 
təmin edilməsi 
üçün tədbirlər 

görülməsi 

 
4.8. 

 
Dövlət sərhədindən buraxılış 
məntəqələrində elektron köşk 
və digər innovativ vasitələrin 
tətbiqi, habelə aidiyyəti dövlət 

orqanları (qurumları) tərəfindən 
şəxslərə səyyar xidmət 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 
 
 

 
Dövlət Gömrük 
Komitəsi, Dövlət 
Sərhəd Xidməti, 

Dövlət 
Miqrasiya 
Xidməti, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dövlət 

sərhədindən 
buraxılış 

məntəqələrində 
elektron köşklərin 

və səyyar 

 
Dövlət sərhədindən 

buraxılış 
məntəqələrində 

quraşdırılan elektron 
köşklərin 

funksionallığının 
artırılması 

 
Dövlət 

xidmətlərinin 
əlçatanlığının 
təmin edilməsi 
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göstərilməsi imkanlarının 
genişləndirilməsi 

Xarici İşlər 
Nazirliyi 

 

2022─
2024 

xidmətlərin sayının 
artırılması 

4.9. Dövlət orqanlarının 
(qurumlarının) göstərdikləri 

xidmətlərin keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi məqsədilə 

rəsmi internet saytları və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə mütəmadi 

elektron məmnunluq 
sorğularının keçirilməsi, bu 
prosesə vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının və ictimai 
şuraların cəlb edilməsi 

 
 

Sosial 
Tədqiqatlar 

Mərkəzi 

 
 

Aidiyyəti dövlət 
orqanları 

(qurumları) 

 
 

2022─
2026 

Müvafiq elektron 
sorğular 

keçirilməsi 
nəzərdə tutulan 
sahələrin, belə 

elektron sorğuların 
keçirilməsi 
hədəflərinin 

müəyyən edilməsi 
 

Müvafiq sahələr 
üzrə, rəsmi internet 

saytları və sosial 
şəbəkələr vasitəsilə 
mütəmadi elektron 

məmnunluq 
sorğularının 

keçirilməsi və 
nəticələrinin 

dərc edilməsi 
 

Dövlət 
xidmətləri 

göstərən dövlət 
orqanlarının 

(qurumlarının)   
işində şəffaflığın 
təmin edilməsi, 

onların 
göstərdikləri 
xidmətlərin 

keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsi, 

korrupsiya 
hallarına qarşı 

preventiv tədbirlər 
görülməsi 

 

 
4.10. 

Çağrı mərkəzləri mövcud 
olmayan dövlət orqanlarında 
(qurumlarında) bu xidmətlərin 
təşkil edilməsi, mövcud çağrı 

mərkəzlərinin işinin 
təkmilləşdirilməsi və çağrı 

mərkəzləri tərəfindən 
göstərilən xidmətlərin  ümumi 

tələblər əsasında həyata 
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər 

görülməsi 
 
 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 
 

 
Aidiyyəti dövlət 

orqanları 
(qurumları) 

 
 

 
2022─
2024 

Çağrı mərkəzləri 
mövcud olan dövlət 

orqanlarında  
(qurumlarında) 

çağrı mərkəzlərinin 
fəaliyyətində 

çatışmazlıqların 
müəyyən edilməsi, 

iş keyfiyyətinin 
artırılması və 

çatışmazlıqların 
aradan qaldırılması 

məqsədilə ilkin 

Çağrı mərkəzlərinin 
işinin 

təkmilləşdirilməsi  

Çağrı 
mərkəzləri 
tərəfindən 

vətəndaşların 
müraciətlərinə 

operativ 
qaydada 

baxılmanın, 
müraciətləri 

üzrə onlara tam 
və hərtərəfli 

izah 
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 tədbirlər 
hazırlanması 

 

verilməsinin 
təmin olunması 

 
4.11. 

Haqqı ödənilən ictimai işlərə 
cəlbolunma ilə bağlı 

müraciətlərin qəbulu və 
baxılma prosedurlarının 
elektronlaşdırılması, sui-
istifadə hallarını aradan 

qaldıracaq mexanizmlərin 
hazırlanması 

 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 
 
 

 
Yerli icra 

hakimiyyəti 
orqanları, Əmək 

və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 
 
 

Tövsiyə edilir: 
Baş Prokurorluq 

 

 
2022─
2023 

Haqqı ödənilən 
ictimai işlərə cəlb 
olunmaqla bağlı 

müraciətlərin 
mövcud 

vəziyyətinin təhlili  

Bu sahədə sui-
istifadəyə imkan 
yaradan halları 
aradan qaldıra 

biləcək preventiv 
tədbirlərin müəyyən 

edilməsi, 
müraciətlərin tam 

elektronlaşdırılması 
 

Haqqı ödənilən 
ictimai işlərə 

cəlb olunmaqla 
bağlı müraciətlər 

üzrə vətəndaş 
məmnunluğunun 
təmin edilməsi 

 
4.12. 

Dövlət və bələdiyyə torpaq 
sahələrinin icarəyə və 

mülkiyyətə verilməsi, icarə 
müddətlərinin uzadılması, 

kateqoriyasının dəyişdirilməsi 
proseslərinin 

elektronlaşdırılması, bu 
sahədə sui-istifadə 

imkanlarının 
məhdudlaşdırılması ilə bağlı 

təkliflər hazırlanması 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

 

İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı 
Nazirliyi, Ədliyyə 

Nazirliyi, 
Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, Dövlət 
Şəhərsalma və 

Arxitektura 
Komitəsi, yerli 

icra hakimiyyəti 
orqanları 

 
 

2022─
2023 

 Dövlət və bələdiyyə 
torpaq sahələrinin 
icarəyə verilməsi, 

icarə müddətlərinin 
uzadılması, 

kateqoriyasının 
dəyişdirilməsi 
proseslərinin 

elektronlaşdırılması 
üçün müvafiq sahədə 

qanunvericiliyin və 
dövlət xidmətlərinin 

təşkili 
xüsusiyyətlərinin 

təhlil edilməsi 

Dövlət və bələdiyyə 
torpaq sahələrinin 
icarəyə verilməsi, 

icarə müddətlərinin 
uzadılması, 

kateqoriyasının 
dəyişdirilməsi 
proseslərinin 

elektronlaşdırılması, 
habelə bu sahədə 

sui-istifadə 
imkanlarının 

məhdudlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflər 

hazırlanması 
 
 

Qeyd edilən 
proseslərin 

elektronlaşdırıl-
ması üzrə 
tədbirlər 

görülməsi, bu 
sahədə şəffaflığın 

təmin edilməsi 
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4.13. 

Kənd təsərrüfatı istehsal 
vasitələrinin satışına və lizinqinə 
tətbiq edilən güzəştlərin, güzəştli 

kreditlərin verilməsi ilə bağlı 
prosedurların elektronlaşdırılması 

işinin davam etdirilməsi və 
növbəlilik reyestrlərinin 

yaradılması 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 

 
Kənd 

Təsərrüfatı 
Nazirliyi 

 
2022─
2023 

Bu sahədə xarici 
ölkələrin 

təcrübəsinin 
öyrənilməsi və 
təhlil edilməsi 

Lizinq və güzəştli 
kreditlərin verilməsi 

ilə bağlı elektron 
proqram təminatının 

hazırlanması 

Kənd 
təsərrüfatı 
istehsal 

vasitələrinin 
satışı və lizinqi 

ilə bağlı 
prosedurlarda 

şəffaflığın 
təmin edilməsi 

 

 
4.14. 

Bələdiyyə aktlarının 
bələdiyyələrin fəaliyyətinə 

inzibati nəzarəti həyata keçirən 
orqana elektron formada 

təqdim olunması imkanlarının 
genişləndirilməsi 

 
Ədliyyə Nazirliyi 

 
 

 
Maliyyə Nazirliyi 

 
Tövsiyə edilir: 

 
bələdiyyələrin 

milli 
assosiasiyaları 

 
2022─
2026 

Bələdiyyə 
aktlarının elektron 
formada təqdim 

olunması 
imkanlarının təhlil 

edilərək 
qiymətləndirilməsi 

Bələdiyyə aktlarının 
elektron formada 
təqdim olunması 

qaydasının 
müəyyən edilməsi 

Bələdiyyə 
aktlarının 
elektron 

formada təqdim 
olunması üçün 

tədbirlər 
görülməsi, 
bununla da 

bələdiyyələrin 
fəaliyyətinə 

inzibati 
nəzarətin 

səmərəliliyinin 
artırılması və 
bələdiyyələrin 
fəaliyyətində 

şəffaflığın təmin 
edilməsi 
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Prioritet 5. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın və 

bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi 
 

5.1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində fəaliyyət göstərən 
vətəndaş cəmiyyəti institutları 
ilə dövlət orqanları (qurumları) 
arasında əməkdaşlığın daha 
da gücləndirilməsi və birgə 

layihələrin həyata keçirilməsi 
 

Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi 

Agentliyi 

Dövlət  
orqanları 

(qurumları) 
 

Tövsiyə edilir: 
Baş 

Prokurorluq, 
Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya 

 
 
 

2022─ 
2026 

Dövlət 
orqanlarında 

(qurumlarında) 
kollegial 

qərarların qəbulu 
prosedurlarında  

vətəndaş 
cəmiyyəti 

institutlarının 
nümayəndələrinin 

iştirakı üçün 
şərait yaradılması 

 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində 

fəaliyyət göstərən 
vətəndaş cəmiyyəti 
institutları ilə birgə 

maarifləndirici 
layihələrin həyata 

keçirilməsi 

Vətəndaş cəmiyyəti 
institutları ilə dövlət 

orqanlarının 
(qurumlarının) sıx 
əməkdaşlığının 

qurulması 

5.2. Dövlət orqanlarında 
(qurumlarında) ictimai 
iştirakçılığın tətbiqinin 

genişləndirilməsi və ictimai 
şuraların fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin artırılması 

Mərkəzi və 
yerli icra 

hakimiyyəti 
orqanları 

  
2022─ 
2026 

Dövlət orqanlarında 
(qurumlarında) 

ictimai iştirakçılığın 
tətbiqinin 

genişləndirilməsi 
ilə bağlı təhlillər 

aparılması, ictimai 
şuraların mövcud 

olmadığı 
qurumlarda belə 

şuraların 
yaradılması 
məsələsinin 
nəzərdən 
keçirilməsi 

 

Dövlət orqanlarında 
(qurumlarında) 

ictimai iştirakçılığın 
tətbiqinin 

genişləndirilməsi ilə 
bağlı təkliflər 
hazırlanması 

İctimai şuraların 
fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin 
artırılmasının təmin 

edilməsi üçün 
tədbirlər görülməsi 
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5.3. Beynəlxalq Prokurorlar 
Assosiasiyası (IAP), 

Beynəlxalq Antikorrupsiya 
Orqanları Assosiasiyası 

(IAACA), Beynəlxalq 
Antikorrupsiya Akademiyası 
(IACA), Korrupsiyaya qarşı 

Avropa Tərəfdaşları Təşkilatı 
(EPAC) və korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində fəaliyyət 

göstərən digər beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlığın daha 
da genişləndirilməsi, qabaqcıl 
antikorrupsiya təcrübələrinin 

öyrənilməsi ilə bağlı tədbirlərin 
davam etdirilməsi 

 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

 
 

Aidiyyəti 
dövlət  

orqanları 
(qurumları) 

 
Tövsiyə 
edilir: 

 
Korrupsiyaya 

qarşı 
mübarizə 

üzrə 
Komissiya, 

Baş 
Prokurorluq 

 
 

2022─ 
2026 

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 

sahəsində 
fəaliyyət göstərən 

beynəlxalq 
təşkilatların 

tövsiyələrinin 
təhlil edilməsi 

Tövsiyələrin icra 
olunması ilə bağlı 

təkliflər 
hazırlanması 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində 

ixtisaslaşmış 
beynəlxalq 
təşkilatlarla 

əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi ilə 

bağlı tədbirlər 
görülməsi 

5.4. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, 
Avropa Şurasının Korrupsiyaya 

qarşı Dövlətlər Qrupunun 
(GRECO), İqtisadi Əməkdaşlıq 
və İnkişaf Təşkilatının (OECD) 

tövsiyələrinin icrası 
istiqamətində tədbirlərin davam 

etdirilməsi 

 
Nazirlər 
Kabineti 

 
 

Aidiyyəti 
dövlət  

orqanları 
(qurumları) 

 
Tövsiyə 
edilir: 

 
Baş 

Prokurorluq, 
Korrupsiyaya 

qarşı 
mübarizə 

üzrə 
Komissiya 

 

 
 
 
 
 

2022─ 
2026 

 
Qeyd edilən  
beynəlxalq 
təşkilatlar 
tərəfindən 
verilmiş 

tövsiyələrin dövri 
olaraq təhlil 

edilməsi 

 
Tövsiyələrin icra 
olunması üçün 

təkliflər 
hazırlanması 

 
Tövsiyələrin icrası ilə 

bağlı tədbirlər 
görülməsi 
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Prioritet 6. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə maarifləndirmə 

 

6.1.  
Ölkə üzrə əhatəli 

antikorrupsiya tədris 
modulunun hazırlanması 

 
 

Təhsil 
Nazirliyi 

 
 

 
Tövsiyə edilir: 

Baş 
Prokurorluq, 

 
Korrupsiyaya 

qarşı 
mübarizə 

üzrə 
Komissiya 

 
 
 

2022 

 
Tədris 

modulunun 
hazırlanması 

üçün işçi qrupun 
təsis edilməsi 

 
Xarici ölkələrin bu 

sahədə təcrübəsinin 
öyrənilməsi və yerli 
təhsil proqramına 
uyğunlaşdırılması 

 
Antikorrupsiya tədris 

modulunun 
hazırlanması 

 
6.2. 

 
Dövlət və bələdiyyə 

orqanlarının, dövlət və ya 
bələdiyyə mülkiyyətində olan 
və ya paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə və ya 
bələdiyyəyə məxsus olan 
hüquqi şəxslərin və büdcə 
təşkilatlarının işçilərində,         
o cümlədən tibb və təhsil 
işçilərində antikorrupsiya 

davranış modelinin 
formalaşdırılması ilə bağlı 

işlərin gücləndirilməsi, 
cəmiyyətdə məlumatlılığın 

artırılmasına yönəlmiş 
maarifləndirmə, tədris və digər 

tədbirlərin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi məqsədilə 

tədbirlər görülməsi 

 
 

Nazirlər 
Kabineti 

 
 
 
 

 
Dövlət orqanları 

(qurumları) 
 
 

Tövsiyə edilir: 
 

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya, 

 
bələdiyyələrin 

milli 
assosiasiyaları 

 
 
 
 
 

2022─ 
2026 

 
Antikorrupsiya 

davranış 
modelinin 

formalaşdırılması 
məqsədilə sahəvi 
korrupsiya riskləri 
nəzərə alınmaqla, 
müvafiq qurumlar 

üzrə həyata 
keçiriləcək 
tədbirlərin 
müəyyən 
edilməsi 

 
İşçilərdə  

məlumatlılığın 
artırılmasına 

yönəlmiş 
maarifləndirmə, 
tədris və digər 

tədbirlərin 
keçirilməsi 

 
Cəmiyyətdə 

korrupsiyaya qarşı 
dözümsüzlüyün 

gücləndirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər 

görülməsi 
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6.3. 

 
Sahibkarlıq sahəsində 

yoxlamaların aparılması ilə 
bağlı sui-istifadə və korrupsiya 
hallarının qarşısının alınması 

məqsədilə sahibkarlıq 
subyektləri üçün bu sahədə 
məlumatlılığın artırılmasına 

yönəlmiş maarifləndirici 
tədbirlərin keçirilməsi 

 

 
Ədliyyə 
Nazirliyi 

 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

 
2022─ 
2026 

 
Sahibkarlıq 

subyektlərində 
aparılan 

yoxlamaların 
nəticələrinin  

təhlili  

 
Sahibkarlıq 

subyektləri üçün  
korrupsiya hallarının 
qarşısının alınması 

ilə bağlı təlim 
proqramlarının 
hazırlanması 

 
Sahibkarlıq 

subyektləri üçün 
məlumatlılığın 
artırılmasına 

yönəlmiş 
maarifləndirici 

tədbirlərin keçirilməsi 

 
6.4. 

Dövlət qulluqçuları üçün 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
və etik davranış qaydaları ilə 
bağlı təlim kurslarının təşkili 

 
Dövlət 

İmtahan 
Mərkəzi 

 
Tövsiyə edilir: 

 
Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
üzrə 

Komissiya 
 

 
2022─ 
2026 

Dövlət 
qulluqçuları üçün 

korrupsiyaya 
qarşı mübarizə və 
və etik davranış 

qaydaları ilə bağlı 
təlimlərin 

keçirilməsi 
məqsədilə iş 

planının təsdiq 
edilməsi 

Mərhələli şəkildə 
dövlət 

qulluqçularının 
korrupsiyaya qarşı 
mübarizə və etik 

davranış qaydaları 
ilə bağlı təlimlərə 

cəlb edilməsi 

Dövlət 
qulluqçularının 

korrupsiyaya qarşı 
mübarizə və etik 

davranış qaydaları 
ilə bağlı 

məlumatlılığının 
artırılması 

6.5. Hərbi qulluqçular üçün 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində tədris kurslarının, 
treninqlərin və seminarların 

təşkili 
 

Müdafiə 
Nazirliyi 

 

Daxili İşlər 
Nazirliyi, 

Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, 

Ədliyyə 
Nazirliyi,  

Dövlət Sərhəd 
Xidməti, 

Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə 

2022─ 
2026 

Hərbi qulluqçular 
üçün 

korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 

sahəsində tədris 
kurslarının təşkil 
olunması üçün iş 
planlarının təsdiq 

edilməsi 

Hərbi qulluqçular 
üçün korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
sahəsində tədris 
proqramlarının 
hazırlanması 

Hərbi qulluqçular 
üçün korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
sahəsində tədris 

kurslarının, 
treninqlərin və 
seminarların 

mütəmadi təşkil 
edilməsi 
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Dövlət Xidməti 
 

Tövsiyə edilir: 
Baş 

Prokurorluq 
 

 
6.6. 

Bələdiyyə üzvləri və 
qulluqçuları üçün korrupsiyaya 

qarşı mübarizə sahəsində 
tədris kurslarının, treninqlərin 
və seminarların keçirilməsi 

 
 

 
Ədliyyə 
Nazirliyi 

 
Tövsiyə edilir: 

 
 

bələdiyyələrin 
milli 

assosiasiyaları 

 
2022─ 
2026 

Bələdiyyə üzvləri 
və qulluqçuları 

üçün 
korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
sahəsində 
təlimlərin 

keçirilməsi 
məqsədilə iş 

planının təsdiq 
edilməsi 

 

Mərhələli şəkildə 
bələdiyyə üzvlərinin 
və qulluqçularının 
korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində 
treninqlərə cəlb 

edilməsi 

Bələdiyyə üzvlərinin 
və qulluqçularının 
korrupsiyaya qarşı 
mübarizə ilə bağlı 
məlumatlılığının 

artırılması 

6.7. Regionlarda əhalinin 
rəqəmsallaşma istiqamətində 

bilik və bacarıqlarının 
artırılması ilə bağlı 

maarifləndirmə tədbirlərinin 
keçirilməsi 

 

Rəqəmsal 
İnkişaf və 
Nəqliyyat 
Nazirliyi, 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 
 

Aidiyyəti 
dövlət 

orqanları 
(qurumları) 

2022─ 
2024 

Regionlarda 
əhalinin 

rəqəmsallaşma 
istiqamətində bilik 
və bacarıqlarının 
qiymətləndirilməsi 

üçün sorğular 
keçirilməsi 

Maarifləndirmə 
istiqamətində 
materialların 
hazırlanması 

Maarifləndirmə 
materiallarına uyğun 
olaraq təlim və digər 

maarifləndirmə 
tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi 
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6.8. Özəl məhkəmə ekspertizası 
institutunun fəaliyyətində 
şəffaflığın təmin olunması 
məqsədilə özəl məhkəmə 
ekspertləri üçün mütəmadi 

tədris kurslarının və 
treninqlərin təşkil edilməsi 

 
 

Ədliyyə 
Nazirliyi 

  
 

2022─ 
2026 

Özəl məhkəmə 
ekspertizası 
institutunun 
fəaliyyətində 

şəffaflığın təmin 
olunması 

məqsədilə özəl 
məhkəmə 

ekspertləri üçün 
mütəmadi tədris 
kurslarının təşkil 
edilməsi ilə bağlı 
iş planının təsdiq 

olunması 
 

Özəl məhkəmə 
ekspertləri üçün 
mütəmadi tədris 
kurslarının təşkil 

edilməsi 

Özəl məhkəmə 
ekspertizası 
institutunun 
fəaliyyətində 

şəffaflığın təmin 
olunması 

 

6.9. Kütləvi informasiya 
vasitələrindən, o cümlədən 

dövlət orqanlarının 
(qurumlarının) və 

bələdiyyələrin öz internet və 
sosial şəbəkə səhifələrindən 
istifadə etməklə korrupsiyaya 
qarşı mübarizə tədbirləri ilə 

əlaqədar xüsusi buraxılışların 
təşkili, ictimai müzakirələrin, 

videokonfransların keçirilməsi 
təcrübəsinin genişləndirilməsi, 

bu sahədə müxtəlif 
videoçarxların, bukletlərin 

hazırlanması və onların əhali 
arasında geniş yayılmasının 

təşviq edilməsi 
 

Nazirlər 
Kabineti 

 
 
 

Dövlət orqanları 
(qurumları) 

 
 

Tövsiyə edilir: 
 
 

Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə 
üzrə Komissiya, 
bələdiyyələrin 

milli 
assosiasiyaları 

2022─ 
2026 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə tədbirləri 
ilə əlaqədar xüsusi 

buraxılışların 
təşkili, ictimai 
müzakirələrin, 

videokonfransların 
keçirilməsi 

Müvafiq tədbirlərin 
əhali arasında geniş 
yayılmasının təşviq 

edilməsi 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə ilə bağlı 

ictimaiyyətin 
məlumatlılığının 

artırılması 
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6.10. Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində əldə 
edilmiş nailiyyətlər barədə 
beynəlxalq ictimaiyyətin 

davamlı və sistemli şəkildə 
məlumatlandırılması, ASAN, 

DOST və digər nümunəvi 
dövlət xidmətlərinin 

nailiyyətlərinin müsbət milli 
təcrübə qismində beynəlxalq 
səviyyədə təşviq olunması 

 
Xarici İşlər 

Nazirliyi  
 

Tövsiyə 
edilir: 

 
Baş 

Prokurorluq 
 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti 
yanında 

Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyi, 
Əmək və 
Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Nazirliyi, 

digər aidiyyəti 
dövlət 

qurumları 
 
 

 
 
 
 

2022─ 
2026 

Ölkəmizdə 
korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 
sahəsində əldə 

edilmiş 
nailiyyətlərin 
mütəmadi 

ümumiləşdirilməsi 

Nümunəvi dövlət 
xidmətlərinin 

nailiyyətlərinin 
müsbət milli təcrübə 
qismində beynəlxalq 

səviyyədə təşviq 
olunması üçün 
tədbirlərin təşkil 

edilməsi 

Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində 

əldə edilmiş 
nailiyyətlər barədə 

beynəlxalq 
ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması 

 


