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Giriş 

 

Bu hesabat 2 hissədən ibarət olmaqla  - “Açıq Hökumətin Təşviqinə  dair 2012-2015-ci illər üzrə 

Milli Fəaliyyət Planı”nın (MFP) icrasının və “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üzrə 

Milli Fəaliyyət Planı”nın hazırlanmasının və qəbulunun Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı (AHT) prinsiplərinə 

uyğunluğunun  qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Hesabatın tərtibi zamanı MFP-lərin hazırlanmasına və 

icrasına məsul olan dövlət qurumlarına rəsmi informasiya sorğuları göndərilib, onların saytları monitorinq 

edilib, eyni zamanda, əlaqəli saytların və axtarış sistemlərinin imkanlarından faydalanılıb, ekspertlərlə 

fokus-qrup müzakirələri və dərinləşdirilmiş müsahibələr aparılıb.  

Qeyd edək ki, birinci MFP-nin icrasının qiymətləndirilməsi məqsədilə aparılan monitorinq 

prosesinə 105 mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanı cəlb edilib. 

Hesabat hər iki MFP-nin alternativ qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Birinci MFP-nin 

qiymətləndirilməsi zamanı MFP-nin icrasına nəzarəti həyata keçirən məsul dövlət qurumunun - 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasının (KQMK) müvafiq illik 

hesabatlarına istinadlar edilib. 

Hesabatın ikinci hissəsinin tərtibi zamanı ikinci MFP-nin hazırlanmasının və qəbulunun AHT 

prinsiplərinə, qaydalarına, meyarlarına və standartlarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi həyata 

keçirilib, ictimai iştirakçılıq imkanları, Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoq Platformasının 

formalaşdırılması və fəaliyyətinin AHT tələblərinə uyğunluğunun dəyərləndirilməsi aparılıb. 

Hesabatda AHT sahəsində uğurlu təcrübəyə malik olan ölkələrin (Böyük Britaniya, Kanada, 

İndoneziya, Gürcüstan, Peru, Meksika və sair) MFP-lərin qəbulu və icrası prosesində ictimai iştirakçılıqla 

bağlı tətbiq etdikləri əməkdaşlıq modelləri nəzərdən keçirilib və müvafiq nəticələr çıxarılıb.   



Hesabatın metodologiyası 

 

Hesabatın 1-ci hissəsinin hazırlanması zamanı (“Açıq Hökumətin Təşviqinə  dair 2012-2015-ci illər 

üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın icrasının qiymətləndirilməsi) aşağıdakı metodologiyadan istifadə olunub. 

Faktiki yerinə yetitilmiş istiqamətlər  üzrə  ayrı-ayrılıqda və ümumilıkdə qiymətləndirmə aparılıb. 

Qiymətləndimə zamanı öhdəliklərin icrasından asılı olaraq aşağıdakı qiymətləndirmələr tətbiq olunub: 

 

- Tam icra olunub; 

- Əhəmiyyətli dəyişiklik olub; 

- Məhdud proqress qeydə alınıb; 

- Heç bir irəliləyiş yoxdur və ya vəziyyət daha da pisləşib. 

 

Dəyərləndirmə zamanı birinci MFP-nin qəbulu ərəfəsində və icrası dövründə məsləhətləşmə və 

monitorinq proseslərinə cəlb edilmiş QHT-lərin sayı, onların mövqeyi nəzərə alınıb. Bundan əlavə, 

ekspertlər arasında keçirilmiş dərinləşdirilmiş müsahibələrin və fokus-qrup müzakirələrinin 

nəticələrindən də qiymətləndirmə zamanı istifadə olunub.  

Tədqiqatın 2-ci hissəsi hazırlanarkən (“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üzrə 

Milli Fəaliyyət Planı”nın hazırlanmasının və qəbulunun AHT prinsiplərinə uyğunluğunun  

qiymətləndirilməsi) zamanı aşağıdakı metodologiyadan istifadə olunub.  

Məsləhətləşmə dövründə keçirilmiş müzakirələrin sayı, bu prosesə cəlb edilmiş QHT-lərin sayı, 

onların mövqeyi və verdikləri təkliflərin sayı, təkliflərdən qəbul edilənlərin sayı nəzərə alınıb. 

Ambisiyanın qiymətləndirməsi üçün ümumi məqsədlərlə fəaliyyətlər arasında uyğunluq qiymətləndirilib.  

 

Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planının icrasının qiymətləndirilməsi 

 

Azərbaycan 2011-ci il sentyabrın 20-də, BMT Baş Assambleyasının 66-cı yığıncağında elan 

olunmuş AHT-yə qoşulan 70 ölkədən biridir. Ölkəmiz bu təşəbbüsə qoşulmaqla açıq hökumətin təşviqi 

və şəffaflığın artırılması ilə əlaqədar öz fəaliyyətini təkmilləşdirmək, bu sahədə aparılan təcrübə 

mübadiləsinə töhfə vermək və beynəlxalq səylərə qoşulmaq niyyətini bildirib. 2012-ci il sentyabrın 5-də 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı” təsdiq edilib. Sənəddə sərəncamın “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Milli Strategiya” çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi, bu sahədə 

normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, dövlət və yerli özünüidarə 

orqanlarının fəaliyyətinin açıq hökumət prinsiplərinə uyğunlaşdırılması, qərarların qəbulu prosesində 

ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi və şəffaflığın artırılması, Azərbaycan Respublikasının bu 

sahədə beynəlxalq öhdəliklərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə imzalandığı vurğulanıb.  



Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılıb ki, “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-

2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə hər il yanvarın 15-dək 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə (NK) və KQMK-ya illik hesabatlarını təqdim etsinlər. 

Bundan əlavə, Fəaliyyət Planlarının icrası üzrə illik iş planlarını təsdiq etsinlər və bu barədə məlumatı 

KQMK-ya göndərsinlər.  

Eyni zamanda, Prezident NK və KQMK-ya Fəaliyyət Planlarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 

görülən işlərin vəziyyətini mütəmadi təhlil etməyi və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

məlumat təqdim etməyi tapşırıb.  KQMK-ya o da tövsiyə edilib ki, Fəaliyyət Planlarının icrasının 

dəyərləndirilməsi prosesinə vətəndaş cəmiyyəti institutlarını cəlb etsin və Fəaliyyət Planlarının icrası üzrə 

görülən işlər barədə ictimaiyyəti mütəmadi olaraq məlumatlandırsın.  

Bu kölgə hesabatında öhdəliklərin icrasının qiymətləndirilməsi zamanı müqayisə üçün KQMK-

nın illik hesabatlarına istinadlar edilib. NK Prezidentin sərəncamına baxmayaraq Fəaliyyət Planlarının 

icrası ilə bağlı hər hansı hesabat açıqlamadığından, öz illik hesabat nəşrlərində və parlament qarşısında 

illik məruzələrində bu məsələyə sistemli yanaşmadığından, ötəri və dağınıq toxunduğundan alternativ 

hesabat kimi ona istinad etmək mümkün olmayıb. Eyni zamanda, birinci MFP-nin icrasının bitməsindən 1 

ilə yaxın müddət keçsə də, KQMK yekun hesabat açıqlamadığından Komissiyanın sonuncu hesabatına - 

2015-ci ildə açıqladığı 2014-cü il üzrə hesabata istinadlar edilib. 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda  9 istiqamət 

üzrə öhdəliklərin icrası nəzərdə tutulub: 

1. İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması; 

2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi; 

3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi; 

4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi; 

5. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi; 

6. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması; 

7. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın artırılması; 

8. Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflığın artırılması; 

9. Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən tədbirlərlə bağlı maarifləndirmənin və əməkdaşlığın həyata 

keçirilməsi. 

Hər bir istiqamət üzrə bir neçə alt istiqamət nəzərdə tutulub. Ümumilikdə 36 alt istiqamətin icra 

müddətləri öhdəliklərin xarakterindən asılı olaraq “mütəmadi” və konkret illər üzrə olmaqla 

qruplaşdırılıb. MFP-də planlaşdırılırdı ki, alt istiqamətlərdən 5-i 2013-cü ildə, 12-si 2014-cü ildə, 12-si 

2105-ci ildə yekunlaşdırılsın, 9 öhdəlik isə Fəaliyyət Planının müddətindən asılı olmadan mütəmadi icra 

edilsin. 

 

 

 



 

1.İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması 

 

1.1 Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi, 

informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydalarının qəbul edilməsi və bu barədə 

ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü illər 

Bu alt istiqamətin tələblərinə görə 2 ildən bir az çox müddətdə bütün dövlət qurumlarında informasiya azadlığı 

üzrə məsul şəxslər təyin olunmalı, onların fəaliyyətini tənzimləyən qaydalar qəbul edilməli və ictimaiyyət bu 

barədə məlumatlandırılmalı idi. Hökumət tərəfindən bu fəaliyyətin MFP-yə salınması öhdəliklərin sayının 

artırılması məqsədi güdür. Çünki 2005-ci ildə qəbul olunmuş “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun  II fəslinin (İnformasiya əldə olunmasının təşkili) 10-cu maddəsinin (İnformasiya 

sahibinin vəzifələri) tələblərinə görə, informasiya sahibi öz informasiya ehtiyatlarından hər kəsin sərbəst, 

maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə informasiya əldə etmək hüququnu qanunla müəyyənləşdirilmiş 

qaydada təmin etməyə borclu olduğundan informasiya məsələləri üzrə vəzifəli şəxs təyin etməli, yaxud 

struktur bölmə yaratmalı, informasiya xidmətləri göstərməli idi. Eyni zamanda, qanunda göstərilirdi ki, 

informasiya məsələləri üzrə vəzifəli şəxsin təyin olunmaması və ya struktur bölmənin yaradılmaması 

informasiya xidmətləri göstərməkdən imtina üçün əsas ola bilməz. 2005-ci ildən sonra bütün dövlət 

qurumlarında mətbuat xidməti və ya ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi yaradıldığından, əksər icra strukturlarında 

informasiya siyasəti ilə bağlı daxili qaydalar müəyyən edildiyindən informasiya azadlığı üzrə məsul şəxsin 

müəyyən olunması və yeni daxili icraat qaydalarının yaradılması paralellikdən  və formallıqdan başqa bir şey 

deyildi. Araşdırmalar göstərdi ki, əksər dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul şəxs kimi mətbuat 

xidmətinin rəhbəri təyin edilib və onların yerinə yetirməli olduğu vəzifələr demək olar ki, eynidir. Monitorinq 

prosesinə cəlb edilmiş 105 mərkəzi və yerli icra hakimiyyətinin 45-də (42.9%) informasiya azadlığı üzrə məsul 

şəxs təyin olunub, 41 qurumda isə (39.1%) daxili icraat qaydaları qəbul edilib. Ekspert qrupunun yekun qənaəti 

ondan ibarətdir ki, bu alt istiqamətin icrası informasiyanın əlçatanlığı ilə bağlı heç bir müsbət dəyişikliyə səbəb 

olmayıb, əksinə bu sahədə vəziyyət daha da pisləşib. 

MFP-nin icrasına məsul qurumun – KQMK-nın MFP-nin icrası ilə bağlı 2014-cü il üzrə hesabatında yazılıb: 

“Bu bəndin tələblərini dövlət orqanlarının 80 faizi tam icra edib, 14 faizi isə qismən icra edib, 6 faiz isə icra 

etməyib. Belə ki, bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında və əksər yerli icra hakimiyyəti orqanlarında 

məsul şəxslər təyin edilmiş, daxili icraat qaydaları qəbul edilmiş və bu barədə məlumatlar dövlət orqanlarının 

internet səhifələri vasitəsi ilə ictimaiyyətə təqdim edilmişdir”
1
. 

1.2 İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul dövlət qulluqçuları üçün 

ətraflı treninqlərin keçirilməsi. 

İcraya məsul qurumlar: 

                                                           
1
 http://commission-anticorruption.gov.az/upload/file/OGP-2015-aze.pdf 



mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü illər 

Dövlət qulluqçularına informasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə treninqlərin keçirilməsinə bəzi 

dövlət qurumlarının hesabatlarında, dərc etdikləri xəbərlərdə, rəsmi sorğulara verilən cavablarda  rast gəlinsə 

də, onun keçirilməsini təsdiq edən materialları (təlimin gündəliyi, təlim materialları, şəkillər, iştirakçıların 

siyahısı və sair) monitorinq dövründə əldə etmək mümkün olmamışdır. 

Ancaq KQMK-nın hesabatında bu bəndin tələblərini dövlət orqanlarının 80 faizinin tam, 16 faizinin qismən 

icra etdiyi, 4 faizinin isə icra etmədiyi bildirilir: “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən informasiya 

azadlığını təmin edilməsinə məsul şəxslər üçün ixtisaslaşmış treninqlər keçirilmiş və bu barədə məlumatlar 

müntəzəm olaraq Komissiyaya təqdim edilmişdir”
2
.  

1.3 “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinin icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının 

strukturunun təkmilləşdirilməsi, aidiyyəti əməkdaşların ixtisaslaşmış 

treninqlərə cəlb edilməsi 

İcraya məsul qurumlar: 

İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) – 2013-2014-cü illər 

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul ediləndə nəzərdə tutulurdu ki, 

qanunun icrasına nəzarət üçün ayrıca İnformasiya Məsələləri üzrə Müvəkkil institutu yaradılsın. Müvəkkil 

Prezidentin parlamentə təqdim etdiyi 3 namizəd arasından seçilməli idi. Lakin İnformasiya Məsələləri üzrə 

Müvəkkil institutu yaradılmadan bu müddəalar qanunvericilikdən çıxarıldı və 2011-ci ildə onun qanunla 

müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinin bir hissəsi İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilə (Ombudsmana)
3
 həvalə edildi. 

Bununla da informasiya sahiblərinin hesabatlılığı vəzifəsi də ləğv edildi. Dəyişikliklərdə nəzərdə tutulurdu ki, 

qanunun tələblərinə əməl olunmasına nəzarət etmək məqsədi ilə Ombudsman Aparatında bu məsələlərlə 

məşğul olan ayrıca şöbə yaradılsın və həmin şöbədə çalışacaq dövlət qulluqçularına ixtisaslaşmış treninqlər 

keçirilsin. Lakin bu günədək həmin şöbə yaradılmayıb.  

Ombudsman aparatının rəsmi sorğumuza verdiyi cavabda və “Azərbaycanda insan hüquqlarının və 

azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının İnsan 

Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) 2012-ci il üzrə illik məruzəsinin
4
 “İnformasiya əldə etmək 

azadlığı” bölməsində bildirilir ki, “İnformasiya sahibi olan dövlət orqanlarının, yerli özünüidarə orqanlarının 

və vəzifəli şəxslərin «İnformasiya əldə etmək haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərindən 

irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməsinə nəzarəti həyata keçirən Müvəkkil tərəfindən aparatın strukturunda 

yaradılması nəzərdə tutulmuş “İnformasiya təminatı məsələləri şöbəsi”nin vəzifələrinin, strukturunun və ştat 

cədvəlinin layihəsi hazırlanmış, ştat sayının təsdiq edilməsi məqsədilə Nazirlər Kabinetinə ünvanladığı 
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müraciətlər müsbət dəyərləndirilmiş, məsələnin 2012-ci ildə həlli və maliyyələşdirilməsi məqsədilə Maliyyə 

Nazirliyinə tapşırıq verilmiş, lakin hələ də öz həllini tapmamışdır”. Müvəkkilin sonrakı illər üzrə 

hesabatlarında bu məsələyə ümumiyyətlə, toxunulmur.  

Öhdəliyin ikinci hissəsinə, “İnformasiya təminatı məsələləri şöbəsi”ndə çalışacaq dövlət qulluqçularına 

ixtisaslaşmış treninqlər keçirilməsinə gəlincə, Ombudsman Aparatının məlumatında nəzərdə tutulan 

treninqlərin keçirildiyi bildirilir. Lakin treninqlərin keçirilməsi ilə bağlı təsdiqedici məlumatları əldə etmək 

mümkün olmamışdır. Digər tərəfdən, müvafiq şöbə bugünədək yaradılmadığından, orda çalışacaq işçilər 

müəyyənləşdirilmədiyindən kimlərə təlimlərin keçirilməsi ilə bağlı haqlı sual yaranır.  

Şöbənin yaradılması ilə bağlı məsələyə Baş Nazirin parlament qarşısındakı illik hesabatlarında və NK-nın 

hesabat nəşrlərində də toxunulmur. Eyni zamanda, Maliyyə Nazirliyindən də şöbənin yaradılması ilə bağlı 

maliyyələşdirmənin nə üçün aparılmadığını öyrənmək mümkün olmamışdır. 

Bu alt istiqamət üzrə faktiki olaraq heç bir irəliləyiş qeydə alınmasa belə, MFP-nin icrasına nəzarət edən məsul 

dövlət qurumunun - KQMK-nın hesabatında deyilir: “Bu bəndin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsman) aparatının strukturunun təkmilləşdirilməsi 

ilə bağlı tədbirlər davam etdirilmiş, Ombudsman Aparatının əməkdaşları ixtisaslaşmış treninqlərə cəlb 

edilmişdir. Bu bəndin tələbləri qismən icra edilmiş hesab edilir”. 

Qiymətləndirmə Bu istiqaməti təşkil edən 3 alt istiqamətin bütövlükdə məqsədi informasiya əldə 

edilməsinin asanlaşdırılması olsa da, faktiki olaraq vəziyyətin yaxşılaşması 

istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi müşahidə olunmamışdır. Hesabat dövründə 

informasiyanın maksimum açıqlığı prinsipinə əməl olunmamış, siyasi, iqtisadi, hərbi, 

maliyyə-kredit və valyuta siyasəti sahələrində maraqların qorunması, ictimai qaydanın, 

sağlamlığın və mənəviyyatın mühafizəsi, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, 

kommersiya və digər iqtisadi maraqlarının qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və 

qərəzsizliyinin təmin edilməsi adı altında açıqlanmasına məhdudiyyət qoyulmuş 

informasiyaların siyahısı genişləndirilmiş, informasiya sahiblərinin hesabatlılıq vəzifəsi 

ləğv olunmuş, informasiya sahiblərindən şikayət mexanizmi onların xeyrinə 

dəyişdirilmiş, şikayətlərə baxılması mexanizmi yaradılmamışdır. Bütün bunları, üstəlik 

ekspertlərlə fokus-qrup müzakirələrinin və dərinləşdirilmiş müsahibələrin nəticələrini 

nəzərə alaraq bu istiqamət üzrə öhdəliklərin icrası vəziyyəti metodologiyaya uyğun 

olaraq “Heç bir irəliləyiş yoxdur və ya vəziyyət daha da pisləşib” kmi 

qiymətləndirilmişdir. 

 

2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi 

 

2.1 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla 

internet səhifələrində yerləşdirməsi  

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 



Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları (informasiya sahibləri) qanunvericiliyə uyğun olaraq ictimai 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi haqqında ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməli, açıqlamalı olduğu ictimai 

informasiyanı qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada və müddətdə açıqlamalıdır
5
.  Hesbatın hazırlanması 

dövründə aparılmış monitorinq və müşahidələr göstərib ki, dövlət qurumları ya informasiyanı açıqlamır, ya da 

açıqlanan informasiyalar məzmun etibarı ilə yarımçıq və ya əhəmiyyətsiz informasiyalar olur. Monitorinqin 

əhatə etdiyi 105 dövlət qurumunun yalnız 10-12%-nin fəaliyyətləri ilə bağlı internet səhifələrinə 

yerləşdirdikləri informasiyaları kafi qiymətləndirmək mümkündür. Xüsusilə, yerli icra hakimiyyəti qurumları 

internet səhifələrindəki məlumatların yenilənməsi ilə bağlı xüsusi fəallıq göstərmir, yerləşdirdikləri 

informasiyalar daha çox mədəniyyət xarakterli, 3-5 cümlədən ibarət press-relizlər olur. Büdcə vəsaitlərinin 

istifadəsi ilə bağlı dolğun informasiyaya isə heç bir dövlət qurumunun saytında rast gəlinməmişdir. 

KQMK-nin müvafiq hesabatında vəziyyət qənaətbəxş qiymətləndirilsə də, yerli icra hakimiyyətləri ilə bağlı 

problemin mövcudluğu etiraf olunmuşdur: “Bu bəndin icrası dövlət orqanları tərəfindən 90 faiz tam, 6 faiz 

qismən icra edilmiş, 4 faiz icra edilməmişdir. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətləri ilə bağlı 

məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənmiş əsaslarla internet səhifələrdə yerləşdirilmiş və məlumatların 

əlçatanlığı təmin edilmişdir. Yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə bağlı olaraq internet səhifələrdə məlumatlar 

natamam yerləşdirilmiş və vətəndaşlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən hesabatlar və digər məlumatlar ətraflı 

hazırlanmamışdır
6
”. 

2.2 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr tərtib etməsi və internet 

səhifələrində açıqlaması 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2015-ci illər 

Bu alt istiqamətin icrasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı monitorinq dövründə aparılmış qiymətləndirmələr 

zamanı məlum olmuşdur ki, əksər mərkəzi icra hakimiyyəti qurumları fəaliyyətləri ilə bağlı məzruzələri 

(hesabatları) dolğun hazırlamır, xüsusilə maliyyə əməliyyatları ilə bağlı ya ümumiyyətlə, məlumat vermir, ya 

da açıqladıqları məlumatlar yetərli olmur.  Yerli icra hakmiyyətlərinin saytlarında isə saytların vahid forması 

hazırlanan zaman “Hesabatlar” və ya “İllik məruzələr” menyusu nəzərdə tutulmamışdır.  Ümumilikdə, öz 

fəaliyyətləri ilə bağlı illik məzruzə (hesabat) tərtib edərək sayta yerləşdirən dövlət orqanlarının xüsusi çəkisi 

25%-ə yaxındır. 

KQMK isə bu alt istiqamətlə bağlı 90%-lik icra qeydə alındığını qeyd edib.
7
 

2.3 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə 

birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlər keçirməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2015-ci illər 

Həm dövlət qurumlarının saytlarında, həm elektron KİV-lərdə, həm də sorğulara verilən cavablarda 
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ictimaiyyətə hesabatların verilməsi faktı təsdiq olunur. Lakin hesabatların mətninin əldə olunması ilə bağlı 

çətinliklər var. Dövlət qurumları ictimaiyyətə verdikləri hesabatları bir qayda olaraq sayta yerləşdirmir, 

tədbirlər barədə qısa informasiyaların verilməsi ilə kifayətlənirlər. Hesabat tədbirləri ilə bağlı elanların verilib-

verilməsi, belə yığıncaqların nə qədər açıq olması, əhalinin fəallığının ölçülməsi mümkün olmamışdır. Bu 

informasiyalar da əlçatan deyil. Xüsusilə, yerli icra hakimiyyətlərində bu sahədə vəziyyət acınacaqlıdır. 

Onların hesabat tədbirləri ən yaxşı halda hakim partiya ilə birlikdə keçirilir, tədbirin gündəliyi əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilir və iştirakçılığa məhdudiyyət qoyulduğundan əhalinin fəallığı hiss olunmur.     

KQMK-nın hesabatında bu alt istiqamət üzrə 82%-lik icra qeydə alındığı yazılır
8
. 

2.4 Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə 

dildə yazılmış versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların 

vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

Dövlət orqanları monitorinq dövründə sorğulara verdikləri cavablarda fəaliyyətlərini tənzimləyən 

qanunvericilik aktlarının sadə şəkildə yazılmış versiyalarını hazırladıqlarını bildirsələr də, 6% dövlət qurumu 

istisna olmaqla, digərlərində bu halı təsdiq edən faktlara rast gəlinməmişdir. Xüsusilə öhdəliyin 2-ci hissəsi ilə 

bağlı (məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi) fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi təsdiq 

olunmamışdır.  Üstəlik, yerli icra hakimiyyətləri arasında öhdəliyin icrası ilə bağlı hər hansı fəaliyyətlərin 

həyata keçirilməsi faktına rast gəlinməmişdir. 

KQMK isə hesabatında bu öhdəliyin 65% tam icra olunduğunu yazır
9
. 

2.5 Dövlət proqramlarının əhatə etdiyi sahələr üzrə internet portallarının yaradılması 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü illər 

Dövlət Proqramlarının əhatə etdiyi sahələr üzrə saytların yaradılması qismən icra olunsa da, proqramların 

aidiyyəti dövlət proqramlarının saytlarına yerləşdirilməsi faktı monitorinq zamanı təsdiq olunub. Həmin 

prorqamların icrası ilə bağlı məlumatlar müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının internet portallarında 

gecikmələrlə də olsa, yerləşdirilir və məzmun baxımından kafidir. Dövlət Proqramlarına ayrıca portal yaradan 

dövlət qurumları onların icrası ilə bağlı məlumatları da mütəmadi olaraq həmin portala yerləşdirirlər. Lakin 

belə dövlət qurumlarının sayı monitorinqə cəlb olunmuş mərkəzi icra hakimiyyətlərinin  5-6%-i qədərdir. 

KQMK isə bu alt istiqamət üzrə işlərin 75%-nin tam icra olunduğu qənaətindədir.
10

 

2.6 Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin müasir standartlara uyğun olaraq vahid 

nümunəvi formasının və minimum şərtlərinin müəyyən edilməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya - 2013-cü il 
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NK-nın 4 sentyabr 2012-ci il tarixli, 189 saylı qərarı ilə “Dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının 

yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər”
11

 təsdiq olunmuşdur. Sənəddə internet informasiya ehtiyatının 

dili, informasiyanın yerləşdirilməsi və onun əldə edilməsi, internet informasiya ehtiyatının proqram təminatı, 

vətəndaşların və təşkilatların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqəsi, internet informasiya ehtiyatının dizaynı və 

fəaliyyətinin təşkili, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tələblər müəyyən edilmişdir. Lakin 

dövlət qurumlarının internet resurslarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Məsələn, yerli icra 

hakimiyyətlərinin saytlarında hesabat və axtarış menyularının olmaması ən böyük qüsurlardandır.  

2.7 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

qarşısındakı illik hesabatlarında açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər haqqında məlumat verməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti -2012-2015-ci illər 

NK-nın hesabatı, bir qayda olaraq, məhdud tirajla kitab şəklində çap olunaraq hər ilin mart ayında Baş Nazirin 

parlamentdə hesabatı zamanı millət vəkillərinə paylanılır. Hesabat NK-nın saytına yerləşdirilmir. Onu yalnız 

xüsusi əlaqələr hesabına millət vəkillərindən əldə etmək mümkündür. Araşdırmalar göstərib ki, Baş Nazirin hər 

ilin əvvəlində parlamentə verdiyi hesabat məruzələrində (2013, 2014, 2015, 2016-cı illər) AHT-dən 

danışılmayıb. 

NK-nın son, 2015-ci il üzrə hesabatında nə Açıq Hökumətlə, nə də “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-

2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” ilə bağlı ayrıca bölmə var. Hesabatın 12-ci bölməsində (“Əsas dövlət 

proqramlarının icrasının vəziyyəti barədə”) yalnız “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın və “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın icraları ilə bağlı 

məlumatlar verilib. 

KQMK-nın hesabatında isə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi qarşısındakı illik hesabatlarında qeyd edilən istiqamətlər üzrə həyata keçirilmiş 

tədbirlər barədə məlumatlar daxil edilmişdir
12

. 

Qiymətləndirmə Bu istiqamətə daxil olan 7 alt istiqamətin hər birinin ayrıca qiymətləndirilməsi, 

monitorinq olunan dövlət qurumlarının öz fəaliyyətləri barədə ictimaiyyətə məlumat 

verməsi vəziyyətinin rəsmi saytlardan, hesabatlardan, nəşrlərdən, digər əlaqəli internet 

resurslarından öyrənilməsi, paralel olaraq ekspertlərlə təşkil olunmuş fokus-qrup 

müzakirələri və dərinləşdirilmiş müsahibələrdə dəyərləndirilməsi nəticəsində MFP-nin 

2-ci istiqaməti üzrə “Məhdud proqresin qeyə alındığı”  qənaətinə gəlinmişdir.  

 

3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

 

3.1 Rəsmi hüquqi istinad mənbəyi olan Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların 
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Dövlət Reyestrinin elektron variantının mütəmadi yenilənməsi və elektron bazanın 

daim işlək vəziyyətdə saxlanılması 

İcraya məsul dövlət qurumu: Ədliyyə Nazirliyi – mütəmadi 

2011-ci il 17 fevral tarixində “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanunu qüvvəyə minmişdir. 

Həmin Konstitusiya Qanununun XIV fəslində hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktlarının 

Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydası, Dövlət Reyestrinə daxil edilən hüquqi aktların rekvizitləri və Dövlət 

Reyestrinin strukturu ilə bağlı müddəalar əks olunmuşdur. 

Bu Konstitusiya Qanununun tətbiqi ilə bağlı Prezidentin 2011-ci il 16 fevral tarixli, 384 nömrəli Fərmanı ilə 

Ədliyyə Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrini yaratmaq və hüquqi 

aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi haqqında əsasnamənin 

layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etmək tapşırığı verilmişdir. 

Müvafiq Əsasnamə layihəsi Prezidentin 2011-ci il 1 iyul tarixli, 463 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. 

Qeyd edilən Fərmanla Ədliyyə Nazirliyinə Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin 

2011-ci il noyabrın 1-dən fəaliyyətə başlamasını təmin edilməsi tapşırığı verilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin elektron variantı olan www.huquqiaktlar.gov.az saytı 

həmin tarixdən etibarən fəaliyyət göstərir. 

Dövlət Reyestri Azərbaycan Respublikasında qəbul edilən normativ hüquqi aktları, normativ xarakterli aktları, 

Milli Məclisin qərarlarını, Prezidentin və NK-nın sərəncamlarını, həmçinin onların rekvizitlərini əks etdirən 

dövlət informasiya ehtiyatıdır. 

Dövlət Reyestri Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır. Hüquqi aktları qəbul etmiş orqanlar Dövlət Reyestrinə 

daxil edilmək üçün həmin aktları qəbul edildiyi gündən sonra üç gün ərzində Ədliyyə Nazirliyinə 

göndərməlidirlər. Ədliyyə Nazirliyinin digər saytında da (www.e-qanun.gov.az) hüquqi aktların dövlət reyestri 

yerləşdirilib. 

Qiymətləndirmə Bu istiqamət üzrə monitorinqin nəticələri və ekspertlərin qiymətləndirmələri “Tam icra 

edilib” kimi olmuşdur. 

 

4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi 

 

4.1 Dövlət orqanları tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin 

hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai 

dinləmələrin keçirilməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının təmin olunması ilə bağlı qanunvericilik bazası MFP-

nin icrasına başlanıldığı 2012-ci ildən xeyli gec formalaşdırılıb. “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu 22 noyabr 2013-cü ildə qəbul olunsa da, 1 iyun 2104-cü ildən qüvvəyə minib. Məhz 

bu qanunda ilk dəfə “hüquqi aktların layihələrinin ictimai müzakirəsi” ictimai iştirakçılığın formalarından biri 

kimi təsbit olunub
13

. Qanunda yazılırdı ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (MM) təqdim edilən 
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qanun layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirə MM-in Aparatı tərəfindən təşkil edilir. Qanun 

layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin təşkili üçün MM-in Aparatı internet səhifəsində xüsusi 

bölmə ayırmalı, Aparatda qeydiyyata alınmış bütün qanun layihələrini müvafiq komitəyə göndərdikdən sonra 

üç gün ərzində MM-in internet səhifəsinin xüsusi bölməsində yerləşdirməli, qanun layihəsi ilə birlikdə onu 

təqdim edən subyekt, layihənin qeydiyyat nömrəsi, göndərildiyi komitə (komitələr), ictimai dinləmələrin 

qrafiki və keçiriləcəyi yer və ictimai müzakirənin müddəti, keçirilməsi qaydaları, rəy, irad və təkliflərin təqdim 

olunması qaydası, onlara baxılması və nəticələrin açıqlanacağı müddətlər barədə məlumatları göstərməli, 

qanun layihələrinə dair təqdim olunmuş rəy, irad və təkliflərin nəzərə alınmasının nəticələri barədə ictimaiyyəti 

məlumatlandırmalıdır. Qanunda göstərilirdi ki, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirə NK-nın 

müəyyən etdiyi qaydada keçirilməlidir. 

"Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların 

layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin keçirilməsi Qaydası" NK-nın 30 may 2014-cü il 

tarixli, 172 saylı qərarı ilə qəbul edilib.  

Qaydada mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların layihələrinə dair ictimai dinləmə 

və ictimai müzakirə dövlət orqanının hüquq xidmətlərinin iştirakı ilə həmin layihələri hazırlayan müvafiq 

struktur bölmələri tərəfindən təşkil edilir. Bunun üçün qurum özünün rəsmi internet səhifəsində xüsusi bölmə 

ayırır və həmin səhifədə "elektron hökumət" portalına keçidi təmin edir. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı 

hazırladığı normativ hüquqi aktların layihələrini razılaşdırılması üçün göndərildiyi andan özünün rəsmi internet 

səhifəsinin xüsusi bölməsində və "elektron hökumət" portalında yerləşdirir. 

Dövlət qurumları vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, ayrı-ayrı vətəndaşların, mütəxəssis və ekspertlərin rəy, 

irad və təkliflərinin alınması məqsədi ilə layihələrin 60 gün, yuxarı icra orqanı tərəfindən normativ hüquqi 

aktın layihəsinin hazırlanması üçün 3 ay və ya daha az müddət müəyyən edildikdə, 10 gün müddətində həmin 

orqanların rəsmi internet səhifəsinin xüsusi bölmələrində qalmasını təmin etməlidirlər. 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəsmi internet səhifəsinin xüsusi bölməsində normativ hüquqi aktın 

layihəsi ilə birlikdə layihənin Prezidentin hansı aktının icrası məqsədi ilə qəbul olunduğu, ictimai dinləmələrin 

qrafiki və keçiriləcəyi yer və ictimai müzakirənin müddəti, keçirilməsi qaydaları, rəy, irad və təkliflərin təqdim 

olunması qaydası, onlara baxılması və nəticələrin açıqlanacağı müddətlər barədə məlumatı yerləşdirməlidirlər. 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların layihələrinə dair ictimai dinləmənin yekun 

sənədi dinləmə zamanı açıqlanmış əsas fikir, rəy və təkliflərin icmalı formasında qəbul edilməlidir. 

Monitorinq zamanı qanun layihələrinin hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini cəlb edən 

dövlət qurumuna rast gəlinməyib, bəzi qurumlar elektron şəkildə bu müzakirələri keçirsələr də, müzakirənin 

nəticələri, verilən təkliflərin statistikası, onlardan neçəsinin qəbul olunması ilə bağlı məlumat verməyiblər. 

Bəzi dövlət qurumlarında isə müvafiq menyu olsa da, ora hər hansı qanunvericilik layihəsi yerləşdirilməyib.  

KQMK bu alt istiqamət üzrə 56%-lik tam icra qeydə alıb.
14

 

4.2 Əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti institutları 

ilə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq şuraların və ya əməkdaşlıq 

şəbəkələrinin yaradılması  

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2013-cü illər 

Bu alt istiqamət üzrə yaradılmalı olan əməkdaşlıq şuraları “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanunda nəzərdə 

                                                           
14

 http://commission-anticorruption.gov.az/upload/file/OGP-2015-aze.pdf 



tutulan ictimai şuralar olmalı idi. MFP-də nəzərdə tutulan müddətdə ictmai şuralar dövlət qurumları 

rəhbərlərinin şəxsi təşəbbüsü ilə, fərqli kriteriyalarla yaradılıb, ictimai şuraların formalaşdırılması seçki yox, 

təyinat əsasında aparılıb. "İctimai şuranın vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən seçilməsinə dair 

Əsasnamə" NK tərəfindən 30 may 2014-cü il tarixində təsdiq edilib. Ancaq çox təəssüf ki, bundan sonra da 

təşkil olunan və yaxud tərkibi yenidən formalaşdırılan ictimai şuralar Əsasnamənin tələblərinə məhəl 

qoyulmadan həyata keçirilib. Monitorinq dövründə 105 dövlət orqanından 8 mərkəzi, 2 yerli icra hakimiyyəti 

orqanında ictimai şuranın mövcudluğu faktı qeydə alınıb. Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq, ictimai 

şuranın yaradılması ilə bağlı qərarın verilməsi səlahiyyəti dövlət qurumunda olduğundan və ictimai şuralar 

yaradılmalı olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı dövlət başçısı tərəfindən təsdiq edilmədiyindən 

və müstəqil vətəndaş cəmiyyəti son 3 ildə təzyiqlərə məruz qalaraq zəiflədildiyindən bu alt istiqamətin icrası 

ilə bağlı əsaslı proqres qeydə alınmayıb. 

KQMK-nın hesabatında dövlət qurumlarının 48%-də müvafiq əməkdaşlıq şuralarının yaradıldığı bildirilir
15

. 

4.3 İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi prosesində ictimaiyyətin 

iştirakını genişləndirmək vasitəsi kimi internet səhifələrindən istifadə edilməsi 

(vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi, 

interaktiv sual-cavab bölmələrinin yaradılması və s.) 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

Bütün mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin internet resurslarında təkliflərin və müraciətlərin elektron 

qəbulu, müzakirələrin aparılması və sualların onlayn cavablandırılması üçün  texniki baxımdan bütün imkanlar 

yaradılıb. Mərkəzi icra hakimiyyətlərinin əksəriyyətində “Ən çox verilən suallara cavablar” rubrikası altında 

dövlət qurumunun fəaliyyəti ilə bağlı əsas məsələlər sual-cavab şəklində əhatə olunub. Düzdür, mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının içərisində görüntü xatirinə bu rubrikadan istifadə edənlər də var. Bəzi dövlət 

qurumları qanunvericilikdəki dəyişiklikləri nəzərə almır, bu rubrikadakı cavablara mütəmadi diqqət 

yetirmirlər. Lakin belə qurumların sayı o qədər də çox deyil. Monitorinqə cəlb edilmiş 40 mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanindan 31-də (77.5%) internetdən sualların cavablandırılması, vətəndaşların təklif və 

rəylərinin qəbul edilməsi vasitəsi kimi istifadə edilir. 

Monitorinqə cəlb edilmiş 65 yerli icra hakimiyyəti orqanının yalnız 7-də (10.8%) internetdən ictimai iştirakın 

genişləndirilməsi vasitəsi kimi istifadə olunur. Digər yerli icra hakimiyyəti qurumlarının elektron müraciət və 

digər məqsədlər üçün yaradılmış texniki vasitələri görüntü xarakteri daşıyır. 

Baxmayaraq ki, 29 aprel 2015-ci il tarixli “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların müraciətləri üzrə 

vahid elektron informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı”na görə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi ilə birlikdə vətəndaşların müraciətlərinin elektron qeydiyyatı proqramı əsasında informasiya 

sisteminin yaradılmasını və 2015-ci il iyulun 1-dək tətbiq olunmasını təmin etməli idilər. 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları isə informasiya sisteminə daxil edilən məlumatların dəqiqliyinin, tamlığının və 
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etibarlılığının təmin edilməsi üçün tədbirlər görməli,  informasiya sisteminin fəaliyyətinin təşkilini, istifadəsini 

və təhlükəsizliyini təmin etməli,  informasiya sisteminin tətbiqi üçün tələb olunan texniki vasitələrin alınması 

və lazımi iş şəraitinin yaradılması məsələlərini həll etməli idilər
16

. 

KQMK-nın hesabatına görə, bu alt istiqamət üzrə nəzərdə tutulan öhdəliklərin 85%-i tam icra edilib. 

4.4 Dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş forumlarının keçirilməsi  

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

“Açıq qapı” vətəndaş forumları monitorinqə cəlb edilmiş 105 dövlət orqanından 92-də (87.6%) həyata 

keçirilib. Bu barədə məlumatları həmin dövlət orqanlarının hesabatlarında, illik məruzələrində, rəsmi 

xəbərlərində, rəsmi sorğulara verilən cavablarda və digər internet resurslarında tapmaq mümkündür. Lakin bu 

vətəndaş forumlarının keyfiyyəti ilə bağlı monitorinq qrupunda şübhələr var. Forumlar keçirilməmişdən öncə 

elanların verilməsi, forumda maraqlananların hamısının sərbəst iştirak etmək hüquqlarının tanınması, 

iştirakçıların öz fikir və rəylərini sərbəst ifadə etmələri ilə bağlı şəraitin yaradılması faktları əksər hallarda 

təsdiq olunmur. Monitorinq qrupunda belə forumların əksəriyyətində əvvəlcədən siyahı əsasında 

müəyyənləşdirilmiş şəxslərin iştirakı ilə bağlı  məlumatlar var. 

Qiymətləndirmə Monitorinq qrupunun yekun dəyərləndirməsinə görə, dövlət orqanlarının fəaliyyətində 

ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi istiqaməti üzrə həyata keçirilən fəaliyyətlər 

yetərli olmamış, öhdəliklərin icrası ilə bağlı ləngimələr qeydə alınmış, qanunvericilik 

bazası gec və yarımçıq formalaşdırılmışdır. Bu istiqamət üzrə öhdəliklərin icrası birbaşa 

informasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması və dövlət orqanlarının öz fəaliyyətləri 

barədə ictimaiyyəti mütəmadi məlumatlandırması istiqamətləri üzrə fəaliyyətlərin yerinə 

yetirilməməsi ilə birbaşa bağlıdır. Çünki informasiya sahiblərinin (dövlət qurumlarının) 

məlumatı dərc etmək və onun əldə olunmasını asanlaşdırmaq kimi öhdəliklərə əməl 

etmədiyi təqdirdə ictimai iştirakın təmin olunması mümkün deyil. İctimai iştirakın ən 

təkmil forması olan dövlət orqanlarının yanında vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən 

ibarət məşvərətçi qurumun - ictimai şuraların formalaşdırılmasının ləngidilməsi, onların 

yaradılması zamanı qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmaması ölkədə ictimai 

iştirakçılıq mexanizmlərinin əslində işləmədiyindən xəbər verir. Ona görə də bu 

istiqamət üzrə öhdəliklərin icrası “Məhdud proqres qeydə alınıb” kimi 

qiymətləndirilmişdir.  

 

5. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi 

 

5.1 Elektron xidmətlər göstərilməsi üzrə qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi və 

ictimaiyyətə açıqlanması 

İcraya məsul dövlət qurumları: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – mütəmadi 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi “Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirmə Qaydaları”nı 

təsdiq edib və həmin Qaydaları öz internet səhifəsində yerləşdirib
17

. Bundan əlavə, Agentlik mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarında apardığı qiymətləndirmənin icra müddəti haqqında hər il üzrə ayrılıqda olmaqla 

cədvəllər hazırlayaraq öz səhifəsində yerləşdirib. Bunlarla yanaşı, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

(RYTN) dövlət orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərin statistik nəticələrini aylıq bülletenlər formasında 

öz internet səhifəsində yerləşdirib
18

. Nazirlikdən verilən məlumata görə, bülletenlər dərc edilərək, paylanılıb. 

KQMK hesabatında deyilir: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən elektron xidmətlərin təşkilinin və göstərilməsinin 

qiymətləndirilməsi tədbirləri çərçivəsində 42 dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilən 438 elektron xidmət 

qiymətləndirilmiş və bununla bağlı məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması təmin edilmişdir. 

Elektron xidmətlər “Elektronlaşma və əlaqəlilik səviyyəsi”, “İnformasiya açıqlığı və əldə olunma (giriş) 

səviyyəsi” və “İstifadə rahatlığı səviyyəsi” meyarları üzrə təhlil edilmişdir. Elektron xidmətlərin təşkilinin 

həyata keçirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyətə dair hər bir dövlət orqanı üzrə rəy hazırlanmış, müvafiq 

çatışmazlıqlar qeyd olunmuş və hər bir orqana çatışmazlıqların aradan qaldırılması və xidmətlərin daha 

keyfiyyətli təşkili ilə bağlı təkliflər verilmişdir. Hazırda Agentlik tərəfindən qiymətləndirmənin həyata 

keçirilməsi üçün hazırlanmış xüsusi proqram təminatının təkmilləşdirilməsi və 2015-ci ildə qiymətləndirmənin 

proqram təminatı üzərindən aparılması üzrə tədbirlər görülür
19

”. 

5.2 Dövlət orqanlarının öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq həyata keçirdikləri elektron 

xidmətlər barədə ildə bir dəfədən az olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2013-2015-ci illər 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının göstərdikləri elektron xidmətlərlə bağlı ictimai təqdimatların 

keçirilməsində irəliləyiş olub. Hesabat dövrünün 1-ci ilində cəmi bir mərkəzi icra hakimiyyəti (İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi) belə ictimai təqdimat keçirsə də, 2015-ci ildə onların sayı 23 olub. Ancaq göründüyü kimi ictimai 

təqdimatların keçirilməsi yetərli olmamış və bütün mərkəzi icra hakimiyyəti qurumlarını əhatə etməmişdir. 

KQMK-nın məlumatında 65%-lik tam icranın qeydə alındığı bildirilir
20

. 

5.3 Dövlət orqanları arasında elektron informasiya dövriyyəsinin təmin edilməsi 

məqsədi ilə vahid sistemin yaradılması  

İcraya məsul dövlət qurumları: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti – 2013-2014-cü illər 
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2013-cü ildə RYTN tərəfindən “Elektron Hökumət Dövlət İnformasiya Sistemi yaradılıb. Həmin dövrdə e-

gov.az portalına 39 dövlət orqanının qoşulması təmin edilib. Bununla yanaşı,  Azərbaycan Respublikası Xüsusi 

Dövlət Mühafizə Xidməti də (XDMX) dövlət orqanları arasında təhlükəsiz informasiya mübadiləsi üçün 

DWDM şəbəkəsi üzərində 10 Gb/san. sürətli İPMPLS sistemi qurub. XDMX-nin rəsmi məlumatına görə, 

hazırda dövlət orqanlarının informasiya mübadiləsi bu şəbəkə vasitəsi ilə həyata keçirilir və şəbəkənin 

genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Dövlət orqanlarının portala qoşulması prosesi mütəmadi 

davam edir. Təsdiq edilmiş e-xidmətlərin sayı 446-dır, onlardan 296-sı portala inteqrasiya edilib. Portalda olan 

e-xidmətlərin ümumi sayı isə 374-dür
21

.  

Dövlət orqanlarının informasiya sistemləri arasında informasiya mübadiləsinin təşkilinə və vətəndaşların 

dövlət orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərdən “bir pəncərə” prinsipi əsasında istifadəsinə şərait 

yaratmaq məqsədilə www.e-gov.az “elektron hökumət” portalı yaradılsa da, bəzi dövlət orqanları Portala 

qoşulmayıb, bəzi xidmətlərdən istifadə göstəricisi aşağıdır. Bundan əlavə, dövlət orqanlarının bir pəncərə 

üzərindən öz aralarında elektron sənəd dövriyyəsinin həlli də tam başa çatdırılmayıb. 

KQMK-nın rəsmi hesabatında, 2014-cü il ərzində portaldakı e-xidmətlərdən istifadənin sayının 5,8 milyonu, 

portalın istifadəçilərinin sayının isə 1,1 milyon nəfəri keçdiyi bildirilir
22

. 

5.4 Rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, kommunal xərclərin və digər inzibati 

ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi – 2013-2014-cü illər 

Bu alt istiqamətin icrası məqsədi ilə 2013-cü ildə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi vasitəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin 8, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 3, Vergilər nazirliyinin 

4, Milli Arxiv İdarəsinin 1, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 7, Ədliyyə Nazirliyinin 10, Dövlət Torpaq və 

Xəritəçəkmə Komitəsinin 1, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 1 xidmətinə və 39 adda digər sənədlərin notarial 

fəaliyyəti ilə bağlı e-ödəniş etməklə bağlı şərait yaradıb. Eyni zamanda, Mərkəzi Bankı Milli Ödəniş Sistemi 

(MÖS) infrastrukturunu istifadəyə verib. MÖS-ün yeni bir komponenti - Kütləvi Ödənişlər üzrə 

Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi də (KÖMİS) yaradılıb. KÖMİS-in əsas məqsədi kommunal və digər 

kütləvi xidmət müəssisələrinin daxili informasiya sistemlərinin inkişaf etdirilərək MÖS infrastrukturuna 

texnoloji inteqrasiyasının həyata keçirilməsi, kommunal xidmətlər üzrə ödənişlərin yığım səviyyəsinin və 

şəffaflığının daha da artırılması və bu sahədə maliyyə dövriyyəsinin bank sisteminə cəlb edilməsi olmuşdur.  

KQMK-nın hesabatında qeyd edilir ki, vətəndaşların istifadəsinə verilmiş www.asanpay.az portalının isə 

imkanlarının 2015-ci il ərzində daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Gələcəkdə ödəniş vasitələri 

genişləndirilərək asanpay.az portalı tərəfindən “elektron pul cüzdan” və “internet/mobil bankçılıq” xidmətləri 

istifadəyə veriləcək
23

. 

5.5 Regionlarda əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə imkanlarının artırılması üzrə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 
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İcraya məsul dövlət qurumları: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi – 2013-2014-cü illər 

MFP-nın icrasının ilk illərində RYTN “Telekommunikasiya və genişzolaqlı internetin inkişafı” layihəsi 

hazırlayıb. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft fondunun 2013-cü ildə büdcəsi haqqında” Prezident 

Fərmanının 3.6-cı bəndində bu işlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmuşdu. Bundan sonra 

müvafiq Dövlət Proqramı hazırlanıb və sənəd aidiyyəti qurumlarda müzakirəyə çıxarılıb. Layihə ölkənin hər 

bir yaşayış məntəqəsində fiber-optik kabel şəbəkəsi üzərindən əhalinin yüksəksürətli genişzolaqlı internet və 

digər müasir telekommunikasiya xidmətlərinə çıxışını nəzərdə tuturdu. Layihənin məqsədi ucqar kənd yaşayış 

məntəqələrini 30 Mbit/s, şəhərləri 100 Mbit/s həddində sürətli internetlə təmin etməklə, ümumilikdə 

genişzolaqlı internet istifadəçilərinin sayını 85%-ə çatdırmaq idi. Ancaq layihənin həyata keçirilməsi baş 

tutmayıb. “Azərpoçt” MMC-nin 30 ucqar kəndin poçt şöbələrində internet köşkləri quraşdırılıb və genişzolaqlı 

internetə çıxış təmin olunub. Həmçinin rayon telekommunikasiya qovşaqlarının nəzdində fəaliyyət göstərən 

mərkəzlərdə internetə çıxış imkanları yaradılıb. Yevlax şəhərində alternativ regional xidmət mərkəzi 

yaradıldıqdan sonra “Aztelekom.net” provayderinin Yevlax, Bərdə, Ağdam və Tərtər Telekommunikasiya 

qovşaqlarının genişzolaqlı internet xidməti istifadəçiləri bu sistemə qoşula bilib. 

KQMK-nın rəsmi məlumatında yerli icra hakimiyyətlərinə tövsiyə olunur ki, bu istiqamətdə olan 

fəaliyyətlərinə diqqəti artırsınlar, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati binalarında və müvafiq 

strukturlarında vətəndaşların istifadəsi üçün kompüter köşkləri yaratsınlar
24

. 

Qiymətləndirmə Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi MFP-nın digər istiqamətləri ilə müqayisədə 

daha yaxşı icra olunan bəndidir. Lakin bu istiqamətdə öhdəliklərin icrası ilə bağlı  

ləngimələr olub, nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin hamısı həyata keçirilməyib. Xüsusilə, 

respublikanın regionlarında fiber-optik kabellər vasitəsi ilə əhalinin sürətli internetlə 

təmin olunması tam həyata keçirilməyib, www.e-gov.az “elektron hökumət” portalı 

yaradılsa da, bəzi dövlət orqanları portala qoşulmayıb, portalda göstərilən bəzi 

xidmətlərdən istifadə göstəricisi aşağıdır, dövlət orqanlarının bir pəncərə üzərindən öz 

aralarında elektron sənəd dövriyyəsinin həlli tam başa çatdırılmayıb, dövlət orqanlarının 

göstərdikləri elektron xidmətlərlə bağlı ictimai təqdimatları nəzərdə tutulan səviyyədə 

olmayıb. Bütün bu sadalananları nəzərə alaraq MFP-nin 5-ci istiqaməti üzrə öhdəliklərin 

icrası vəziyyəti “Əhəmiyyətli proqress qeydə alınıb” kimi qiymətləndirilib. 

6. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması 

6.1 Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların səlahiyyətlərinin 

dəqiqləşdirilməsi və maliyyə nəzarəti üzrə daha təkmil hüquqi baza təmin etmək 

üçün maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsinin hazırlanması 

İcraya məsul dövlət qurumları: 

Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, 
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Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

Hesablama Palatasının 2014-cü ildəki fəaliyyəti ilə bağlı hesabatında deyilir: “Qeyd olunan Fəaliyyət Planının 

6.1-ci bəndinin icrası məqsədilə xarici ölkələrin analoji məsələləri tənzimləyən qanunvericilik bazası təhlil 

edilməklə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə birgə “Dövlət maliyyə nəzarəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi tamamlanmaq üzrədir. Layihədə Azərbaycan Respublikasında 

dövlət maliyyə nəzarəti sistemi, dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətində qarşılıqlı əlaqə və 

koordinasiya, bu orqanların hesabatlılığı ilə bağlı müddəalar öz əksini tapmışdır”
25

. 

Maliyyə Nazirliyi Kollegiyası tərəfindən isə Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi üçün 2 sənəd qəbul olunmuşdur. Bunlar “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması, aparılması və nəticələrinin 

rəsmiləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında” 15 fevral 2013-cü il tarixli, Q-07 saylı və 

“Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət 

tədbirlərinin aparılması zamanı nəzarət obyektlərində ayrı ayrı sahələrin və sualların seçmə üsulu ilə 

yoxlanılmasına dair Metodiki Tövsiyələr”in təsdiq ediməsi barədə” 23 avqust 2013-cü il tarixli, Q-21 saylı 

Qərarlardır
26

. 

“Maliyyə Nəzarəti haqqında” qanun Maliyyə Nazirliyi tərəfindən NK-ya təqdim olunsa da, MM-in 

müzakirəsinə çıxarılmadığından, dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların səlahiyyətlərinin 

dəqiqləşdirilməsi və təkmil hüquqi bazanın yaradılması barədə öhdəlik icra olunmamışdır. 

KQMK-nın hesabatında deyilir: “Bu bəndin icrası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla araşdırmalar aparılmış, təhlillər yekunlaşdırılaraq 

müvafiq qanun layihəsi (Dövlət Maliyyə Nəzarəti haqqında) hazırlanmışdır. Aidiyyəti dövlət orqanları 

tərəfindən Qanun layihəsi ilə bağlı təkliflər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir. 

Qanun layihəsində maliyyə nəzarəti orqanlarının vəzifə və funksiyalarının, habelə hüquq və səlahiyyətlərinin 

konkret olaraq təsbit edilməsi ilə bağlı müddəalar nəzərdə tutulmuşdur”
27

. 

6.2 Maliyyə nəzarəti orqanlarının hesabatlılığının artırılması və həmin orqanlar 

tərəfindən maliyyə nəzarətinin nəticələri barədə təhlillərinvə statistik məlumatların 

ictimaiyyətə təqdim edilməsi  

İcraya məsul qurumlar: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi - 2013-2015-ci illər 

Vergilər Nazirliyinin MFP-nin icrası ilə bağlı hesabatında göstərilən istiqamət üzrə nəzərdə tutulan 

öhdəliklərin icrası ilə bağlı aşağıdakı işlərin görüldüyü barədə məlumat verilir: “Vergi nəzarəti tədbirləri 

barədə təhlillərin və statistik məlumatların mütəmadi olaraq KİV-də dərcinin təmin olunması, eyni zamanda 

ictimaiyyətin məlumatlandırılması və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə hesabat dövründə Vergilər Nazirliyi 

tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər barədə müxtəlif dövrləri əhatə edən hesabat və statistika məlumatları, o 
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cümlədən vergi hüquqpozmalarına qarşı mübarizə tədbirləri, operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin aylıq 

nəticələri, başa çatdırılmış səyyar vergi yoxlamalarının nəticələri, vergi borclarının alınması və borclu vergi 

ödəyicilərinin əmlakının siyahıya alınması sahəsində aparılmış nəzarət tədbirlərinin rüblük nəticələri, vergi 

orqanlarının icra məmurlarına edilmiş müraciətləri və icra məmurlarının təqdimatları əsasında məhkəmələr 

tərəfindən ölkədən getmək hüququnun məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul edilmiş borclu fiziki şəxslər üzrə 

məlumatlar və borclu vergi ödəyicilərinin siyahısı mətbu və media qurumlarına press-relizlər formasında 

təqdim edilmiş, habelə nazirliyin bilavasitə vergi nəzarətini həyata keçirən strukturlarının rəhbərləri ilə hər il 

müsahibələr təşkil edilməklə, KİV-ə göndərilmiş, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər TV-lərdə, dövri 

mətbuatda və elektron KİV-də geniş işıqlandırılmışdır
28

”. 

Bu alt istiqamətin icrası məqsədi ilə Hesablama Palatası ilk dəfə fəaliyyətilə bağlı məlumatları rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirmiş və bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar çap etdirmişdir
29

. 2015-

ci ildə Hesablama Palatası alt istiqamətin icrası məqsədi ilə analoji fəaliyyətləri davam etdirmiş, həmçinin 

rəsmi internet səhifəsi yenilənərək məlumatlılığı artırılmışdır
30

. 

Məsul dövlət orqanları statistik məlumatları, informasiyaları, təhlilləri, hesabatları ictiamiyyətə açıqlasalar da, 

onların dolğunluğu, Açıq Hökumətin şəffaflıq və hesabatlılıq standartlarına uyğunluğu ilə bağlı problemlər 

yenə də qalmaqdadır. Hesablama Palatasının hesabatlarının dili çox qəlizdir, Dövlət Maliyyə Nəzarəti 

Xidmətinin illik hesabatlarının həcmi çox kiçikdir. Vergilər Nazirliyinin açıqladığı məlumatlar adı çəkilən 

digər iki dövlət orqanına nisbətən daha dolgundur, ancaq yenə də tam deyil. 

KQMK-nın hesabatında öhdəkilərin icrası ilə bağlı deyilir: “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti, Vergilər Nazirliyi, Hesablama Palatası və digər aidiyyəti dövlət orqanları 

fəaliyyətləri barədə məlumatların mütəmadi olaraq ictimaiyyətə təqdim olunmasını rəsmi internet səhifələr 

vasitəsi ilə təmin etmişlər”
31

. 

 

6.3 Maliyyə nəzarətində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron nəzarət (“e-

nəzarət”) sisteminin yaradılması 

İcraya məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

 Hesablama Palatasının yalnız 2013-cü ilin hesabatında bu məsələyə ümumi şəkildə 

toxunulmuşdur: “Hesablama Palatasının fəaliyyətində mütərəqqi informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi və nailiyyətlərindən geniş istifadə olunmasının təmin edilməsi 

işləri davam etdirilmişdir”
32

. Öhdəliyin icra müddəti 2014-cü ildə bitməli olsa da, 

Palatanın 2014-cü il və 2015-ci il hesabatlarında MFP-nin 6.3-cü alt istiqaməti ilə bağlı 

işlərin görülməsinə rast gəlinməyib. 

Bu alt istiqamət üzrə ən mühüm fəaliyyət Maliyyə Nazirliyində xəzinədarlıq sisteminin 

                                                           
28

 http://www.taxes.gov.az/uploads/DP/2016/DP1.pdf 
29

 http://sai.gov.az/upload/files/h2014.pdf 
30

 http://sai.gov.az/upload/files/HESABAT%20HP-2015.pdf 
31

 http://commission-anticorruption.gov.az/upload/file/OGP-2015-aze.pdf 
32

 http://sai.gov.az/upload/files/h2013.pdf 



təkmilləşdirilməsi istiqamətində SAP proqramı bazasında “Xəzinədarlığın 

İdarəedilməsinin İnformasiya Sistemini”nin (XİİS) tətbiqinin təmin edilməsidir. 2014-cü 

ildə milli və xarici valyutada birbaşa xərclərin bu sistem vasitəsilə icra edilməsinə 

başlanılmışdır. Həmçinin, xəzinə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması, şəffaflığın 

artırılması və bu istiqamətdə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi və büdcə təşkilatları arasında yaradılmış proqram təminatının XİİS-də 

fəaliyyəti təmin edilmişdir. 

Vergilər Nazirliyinin MFP-nin icrası ilə bağlı hesabatında göstərilir ki, Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Vergilər 

Nazirliyinin Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemindən istifadə reqlamentinə 25 

noyabr 2014-cü il tarixində dəyişiklik edilərək mübadilə edilən məlumatların həcmi 

genişləndirilmişdir
33

. 

KQMK-nın hesabatında da Maliyyə Nazirliyinin Xəzinədarlıq Sisteminin 

təkmilləşdirilməsi bu alt istiqamət üzrə öhdəliklərin icrasında əsas fəaliyyət kimi 

qabardılmışdır
34

. 

6.4 Maliyyə nəzarəti orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, onlar 

arasında vahid elektron informasiya bazasının yaradılması, informasiya 

mübadiləsinin təşkili 

İcrasına məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

Vergilər Nazirliyinin müvafiq hesabatında maliyyə nəzarəti orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyəti və vahid elektron 

bazanın yaradılması ilə bağlı aşağıdakı işlərin görüldüyü bildirilib: “2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti Bakıda Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirdiyi “Cinayət 

yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində milli risk qiymətləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində seminar 

keçirmiş və bu tədbirdə Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi də iştirak etmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının yanında Maliyyə monitorinq xidməti ilə inteqrasiya istiqamətində Vergilər 

Nazirliyində müvafiq veb servislər hazırlanmışdır
35

”.  

Hesablama Palatası isə Palata və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi arasında 2008-ci ildə imzalanmış 

birgə əməkdaşlıq barədə Razılaşma Memorandumuna maliyyə inzibatçılığının gücləndirilməsi və hesabatlılığın 

artırılması, şəffaflığın təmin olunması istiqamətində əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər hazırlandığını və 

həmin təkliflərin işçi qaydasında Nazirliyə təqdim edildiyini bidirmişdir
36

. 
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Eyni zamanda, qarşılıqlı əməkdaşlığın təmin edilməsi və birgə fəaliyyətin təşkil olunması məqsədilə 

Hesablama Palatası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan 

Respublikasının Gömrük Komitəsi arasında Razılaşma Memorandumlarının layihələri hazırlanmışdır
37

. 

Sadalalanlarla yanaşı qeyd etməliyik ki, MFP-nin sonuna qədər (2015-ci il) maliyyə nəzarəti orqanları arasında 

vahid elektron informasiya bazasının yaradılması faktına rast gəlinməmişdir. 

KQMK-nın hesabatında isə bu bəndin icrasına 2013-cü ildə başlanıldığı və hazırda bu istiqamətdə tədbirlərin 

mütəmadi olaraq davam etdirildiyi bildirilib: “ Bəndin icrası zamanı Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası 

tərəfindən 14 fevral 2013-cü il tarixdə “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə 

Nəzarəti Xidməti tərəfindən nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması, aparılması və nəticələrin rəsmiləşdirilməsi 

Qaydaları” təsdiq edilmiş və hazırda digər dövlət maliyyə nəzarəti orqanları ilə məlumat mübadiləsinin 

aparılması tətbiq olunmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə Hesablama Palatası 

arasında müvafiq informasiya mübadiləsinin aparılması təmin edilir. Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətində 

nəzarət obyektləri haqqında minimum məlumatlar və onlarda həyata keçirilmiş sonuncu nəzarət tədbirlərinin 

tarixini göstərən vahid elektron məlumat bazası mövcuddur və bu sahədə fəaliyyət davam etdirilir
38

”. 

6.5 Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya 

Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq tərtib edilmiş maliyyə 

hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə nəzarət mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

Hesablama Palatası alt istiqamətin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Maliyyə Nazirliyi ilə işçi qaydada 

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi haqqında”, 

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” və “Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Kommersiya 

təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim 

edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi Qaydaları"nda dəyişikliklər edilməsi haqqında” layihələr 

hazırlandığını açıqlayıb
39

. Sadalanan dəyişikliklər NK tərəfindən təsdiq edilib. 

Bu alt istiqamətin icrası ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinin hesabatlarında heç bir məlumata rast gəlinməyib. 

KQMK-nın hesabatında da Hesabalama Palatasının açıqladığı rəsmi məlumatlar vurğulanır
40

. 

6.6  Yerli büdcənin tərtibinə və icrasına, o cümlədən sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmiş 

büdcə göstəricilərinə uyğunluğuna, habelə bələdiyyələrin maliyyə hesabatlarının 

vaxtında təsdiq olunmasına nəzarət mexanizmlərinə və prosedurlarına dair 

təkliflər hazırlanması 

İcraya məsul dövlət qurumları: Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama 
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Palatası – 2013-cü il 

Hesablama Palatasının 2015-ci ildəki fəaliyyəti ilə bağlı hesabatında “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları 

haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında” qanunlara və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı hazırlanmış Qanun layihələrinə Hesablama Palatası tərəfindən 

Ədliyyə Nazirliyinə təkliflər verildiyi bildirilir. 

Ədliyyə Nazirliyi də yerli büdcənin tərtibinə və icrasına, o cümlədən sərf edilmiş vəsaitin təsdiq edilmiş büdcə 

göstəricilərinə uyğunluğuna, habelə bələdiyyələrin maliyyə hesabatlarının vaxtında təsdiq olunmasına nəzarət 

mexanizmlərinə və prosedurlarına dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə təkliflər hazırlandığı 

faktını təsdiq edib. 

Maliyyə Nazirliyi isə bələdiyyələrin hesabatların elektron dövriyyəsi sisteminə inteqrasiyası 

istiqamətində fəaliyyətlər həyata keçirib. 

KQMK-nın hesabatında deyilir: “Bu bəndin icrası ilə əlaqədar olaraq “Mühasibat uçotu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq dəyişiklər edilmiş və bələdiyyə orqanları tərəfindən yerli 

büdcənin icrası, maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat dövrləri və dərc edilməsi ilə bağlı müddəalar 

qeyd olunan dəyişiklərdə öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bələdiyyələrin 

gəlirləri və xərcləri barədə məlumatları, həmçinin yerli büdcələrin icrasına dair rüblük və illik hesabatların 

elektron formada nazirliyə təqdim olunmasına şərait yaradılmışdır
41

”. 

6.7 Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat və müvafiq qanun layihələrinin 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilənədək dərc edilməsi  

İcraya məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi – 2013-2015-ci 

illər 

Maliyyə Nazirliyi rəsmi informasiya sorğusuna cavabda əhalinin məlumatlandırılması məqsədilə növbəti ilin 

dövlət və icmal büdcələrinin layihələri üzrə ətraflı göstəricilərin Milli Məclisə təqdim olunmamışdan əvvəl 

Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirdiyini bildirib. 2013-cü ildən başlayaraq Maliyyə Nazirliyi bu 

fəaliyyətləri mütəmadi həyata keçirib. İlk dəfə «Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il dövlət büdcəsinin icrası 

haqqında» Qanun 2013-cü il 31 may tarixində Milli Məclisdə qəbul edildikdən sonra 4 iyun 2013-cü il 

tarixində Maliyyə Nazirliyinin veb səhifəsində yerləşdirilib.  

Maliyyə Nazirliyi sorğuya cavabda onu da bildirib ki, “Büdcə sistemi haqqında” qanunun 20.2 və 20.7-ci 

maddələrinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin icrası barədə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən rüblük hesabatlar 

da nazirliyin veb səhifəsində yerləşdirilib. 

KQMK-nın məlumatında da bu faktlar təsdiq olunur:  “Bu bəndin icrası ilə bağlı qeyd edilməlidir ki,“Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin 

icrası barədə illik və 2014-cü il üzrə dövlət büdcəsinin icrası barədə rüblük məlumatlar Maliyyə Nazirliyinin 

rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Həmçinin, 2015-ci il dövlət və icmal büdcələrinin layihələri və 

növbəti üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim 

edilməmişdən əvvəl təqdimat şəklində hazırlanaraq Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial 

şəbəkələrdəki səhifələrində yerləşdirilmişdir
42

”. 

Qiymətləndirmə Bu istiqamət üzrə nəzərdə tutulan öhdəliklərin bəziləri tam, bəziləri isə yarımçıq icra 

olunub. Ancaq bəzi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi təqdir olunmalıdır. Xüsusilə, dövlət 

büdcəsinin icrası barədə hesabatların və müvafiq qanun layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilənədək dərc edilməsinin həyata keçirilməsi 
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diqqətçəkən fəaliyyələrdəndir. Öhdəliklərin bəzilərinin icrası maliyyə nəzarətini həyata 

keçirən dövlət orqanlarının (Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası və Vergilər 

Nazirliyi) fəaliyyətində şəffaflığın qismən təmin olunmasına imkan verib. Ancaq bu 

istiqamətin qiymətləndirilməsinə təsir edən əsas amil maliyyə nəzarətini həyata keçirən 

orqanların səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsini və təkmil maliyyə nəzarətini nəzərdə 

tutan “Maliyyə nəzarəti haqqında” Qanunun qəbul edilməməsidir. Öhdəliklərin icrası 

vəziyyətini və ekspertlərin dəyərləndirmələrini nəzərə alaraq 6-cı istiqamət üzrə 

öhdəliklərin icrası “Məhdud proqress qeydə alınıb” kimi qiymətləndirilmişdir. 

 

7. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın artırılması 

7.1 Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla təmin edilməsi və vergi ödəyiciləri ilə 

təbliğat işinin təkmilləşdirilməsi 

İcraya məsul dövlət qurumu: Vergilər Nazirliyi - 2012-2014-cü illər 

Vergilər Nazirliyi bu alt istiqamət üzrə 2012, 2013 və 2104-cü illər üzrə müvafiq hesabatlarında
43

 geniş 

məlumat vermişdir. Nazirliyin məlumatına görə, məhz bu alt istiqamət üzrə öhdəliklərin icrası üçün 2013-

2014-cü illərdə 195 Çağrı Mərkəzi tərəfindən vergi ödəyiciləri və vətəndaşların 217 383 müraciəti, o cümlədən 

avtomatik rejimdə 40 018 müraciət, birbaşa əlaqə zamanı isə müfəttiş-operatorlar tərəfindən 177 365 müraciət 

cavablandırılmışdır. 2014-cü il ərzində 1 537 494 mesaj göndərilməklə vergi ödəyiciləri 

məlumatlandırılmışdır. Bundan əlavə, aviabiletlərin üzərində əmək müqavilələrinin bağlanmasının zəruriliyi 

barədə reklamlar yerləşdirilimişdir. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən reklam şirkətləri ilə əldə edilmiş razılığa 

əsasən şəhərin müxtəlif yelərində, o cümlədən yol kənarlarında, iri ticarət mərkəzlərində əmək müqavilələrinin 

bağlanmasının zəruriliyi mövzusunda hər ay orta hesabla 90 reklam lövhəsinin, eləcə də video çarxların 

ödənişsiz olaraq yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. Hesabat ilində Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet 

səhifəsindən (www.taxes.gov.az) istifadələrin sayı 3 285 007 nəfər, “Sual-cavab” rubrikasına olan 

müraciətlərin sayı isə 1 414 nəfər olmuşdur. “Sual-cavab” bölməsində yerləşdirilən suallara cavabların 

istifadəçilər tərəfindən qiymətləndirilməsi mexanizmi yaradılmışdır.  

2014-cü ilin fevral ayında vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarına Vergilər Nazirliyinin loqotipini əks etdirən 

40 avtomobil ayrılmışdır. Bu avtomobillərdən sənəd dövriyyəsinin təşkilində, ünvanlı (səyyar) xidmətin 

göstərilməsində, xüsusilə də POS-terminalların tətbiqi ilə əlaqədar xidmətin göstərilməsində, vergi ödəyiciləri 

və bələdiyyələrlə keçirilən görüşlərdə, “Vergi dostları” şəbəkəsinin üzvləri ilə, o cümlədən məktəblərdə 

keçirilən tədbirlərdə, həmçinin reklam və təbliğat işlərində istifadə olunur. Respublika ərazisində nağdsız 

ödənişlərin, eləcə də POS-terminallardan istifadənin genişləndirilməsi məqsədilə də cari ilin avqust ayından iri 

ticarət mərkəzlərində “Sürətli keçid üçün nağdsız ödəyin!” layihəsinin tətbiqinə başlanılmışdır. Layihənin 

tətbiqində məqsəd təsərrüfat subyektlərində (obyektlərində) ayrılmış xüsusi kassalarda digər kassalardan fərqli 

olaraq yalnız nağdsız ödənişlərin qəbul edilərək sürətli keçidin təmin edilməsi, bununla da əhali arasında 

nağdsız ödəmənin stimullaşdırılmasıdır. 
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KQMK-nın hesabatında da Vergilər Nazirliyinin öz hesabatında bu alt istiqamət üzrə açıqladığı tədbirlər 

sadalanılır. 

7.2 Vergi orqanlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı 

üzrə yaxşı praktika haqqında kodeksinə uyğunlaşdırılması sahəsində tədbirlər 

görülməsi 

İcraya məsul qurum: Vergilər Nazirliyi - 2012-2013-cü illər 

Vergilər Nazirliyinin 2012-2014-cü il üzrə müvafiq hesabatında deyilir: “Vergi orqanlarının fəaliyyətinin 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı praktika haqqında kodeksi”nə uyğunlaşdırılması 

sahəsində tədbirlər görülməsi ilə bağlı işlər hesabat ilində də davam etdirilmişdir. Belə ki, ötən müddət ərzində 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılan monitorinqin nəticələri, həmçinin adı çəkilən Kodeksin müddəalarının 

vergi orqanlarının fəaliyyətində və aidiyyəti normativ-hüquqi aktlarda nəzərə alınması və Nazirliyin 

səlahiyyətlərinə aid olan müddəaların yerinə yetirilməsi barədə məlumat 6 noyabr 2008-ci il tarixində Nazirlər 

Kabinetinə təqdim edilmişdir.  

Bununla yanaşı, “Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı praktika haqqında kodeksi”nin təkmilləşdirilməsi üzərində 

Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən işlərin aparılması, eyni zamanda hesabat ilində Fond tərəfindən bu 

Kodeksə əlavə və dəyişikliklər ilə bağlı layihənın hazırlanması barədə ictimaiyyətə açıqlama verilmişdir. 

Layihə ilə bağlı verilən rəy və təkliflərə əsasən sənədin yekun variantı hazırlanmış və təsdiq üçün Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun İcraiyyə Şurasına təqdim edilmişdir. Layihə təsdiq edildikdən sonra onun dərc edilməsi 

nəzərdə tutulur”
44

. 

KQMK-nın hesabatında Nazirliyin məlumatları yer almışdır.  

7.3 Vergilərin və digər icbari ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin 

təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməsi 

İcraya məsul qurum: Vergilər Nazirliyi - 2012-2013-cü illər 

Bu alt istiqamətin öhdəliklərinin icrası məqsədi ilə Vergilər Nazirliyi vergilərin və digər icbari 

ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görüb. Dövlət 

rüsumu üzrə ödənişlərin nağdsız qaydada aparılması məqsədilə Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi Bankın 

birgə həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin “Hökumət Ödəniş Portalı”na 

inteqrasiya olunması istiqamətində işlər görülmüşdür. Bu məqsədlə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 

toplanan rüsumların büdcə təsnifatı kodları və rüsum yığan təşkilatlarının xəzinə rekvizitləri barədə 

müvafiq siyahılar müəyyənləşdirilmiş və Nazirliyin informasiya sisteminin “Hökumət Ödəniş 

Portalı”na qoşulması ilə bağlı bütün texniki və digər məsələlər müzakirə edilmişdir. Hesabat ilində 

vergi ödəyicilərinin ƏDV depozit hesabı vasitəsilə ƏDV faizləri üzrə borcunun yarandığı təqdirdə 

məbləğin sub-uçot hesabından avtomatik büdcəyə silinməsi və vergi ödəyiciləri üçün İnternet Vergi 

İdarəsində müvafiq imkan yaradılmış və 21.10.2013-cü il tarixdən istifadəyə verilmişdir
45

. 

Vergilər Nazirliyinin Mərkəzi Bankla birgə həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində vergi və 
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rüsumların elektron ödəniş sistemi yaradılmışdır.  

KQMK-nın hesabatında da yuxarıda sadalanan faktlar nəzərə alınmışdır. 

Qiymətləndirmə Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla təmin edilməsi və vergi ödəyiciləri ilə təbliğat 

işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Vergilər Nazirliyi tərəfindən zəruri tədbirlər 

görülmüş, hər 3 alt istiqamət üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası həyata keçirilmişdir. 

Bu fakt fokus-qrup müzakirələri və ekspert məsləhətləşmələri zamanı da təsdiq 

olunmuşdur. Ona görə də bu istiqamət üzrə öhdəliklərin icrası vəziyyəti “Tam icra 

olunub” kimi qiymətləndirilmişdir.  

8. Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflığın artırılması 

8.1 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq 

Təşəbbüsünün Azərbaycanda davamlı tətbiqi və inkişafı üçün Azərbaycan 

Respublikası hökumətinin ölkədə mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan yerli 

və xarici şirkətlər, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığının davam 

etdirilməsi  

İcraya məsul dövlət qurumu: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

Bu istiqamətə məsul olan Dövlət Neft Fondundan verilən məlumata görə, 2013-cü ildə hökümət  

nümayəndələrinin, yerli və xarici şirkətlərin, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçilərinin iştirakı ilə 

Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ)  8 iclası keçirilib
46

. Keçirilmiş görüşlər zamanı Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq 

Təşəbbüsünün (MHŞT) ölkədə tətbiqi ilə bağlı İş planında olan və ilboyu meydana çıxan digər məsələlər 

müzakirə olunub və müvafiq qərarlar qəbul edilib.  2014-cü ildə  də ÇQ-nin  8 iclası keçirilib
47

. Bundan əlavə, 

2014-cü ildə ÇQ-nin İşçi qrupları 4 görüş keçirib və elektron yazışma vasitəsilə işləri davam etdirib. 2015-ci 

ildə MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqinə dair ÇQ-nin 7 iclası keçirilib. ÇQ-nin görüş protokollarından xülasələr 

www.eiti.az saytında yerləşdirilib.
48

  ÇQ  formatında keçirilmiş görüşlər zamanı MHŞT-nin ölkədə tətbiqi ilə 

bağlı İş planında olan və ilboyu meydana çıxan digər məsələlər müzakirə olunub və müvafiq qərarlar qəbul 

edilib. Qərarların vaxtında icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycanın MHŞT Katibliyi, ÇQ və ümumilikdə, 

bütün MHŞT tərəfləri arasında  əməkdaşlıq davam etdirilib. 

2015-ci ilin 1 yanvar tarixində MHŞT-nin yeni Standartı üzrə Azərbaycanda Qiymətləndirmə başlanmış və 14-

15 aprel tarixlərində Konqonun paytaxtı Brazzavil şəhərində MHŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin 29-cu 

iclasında Qiymətləndirmənin nəticəsi olaraq Azərbaycanın MHŞT statusu “Tamhüquqlu üzv ölkə”dən 

“Namizəd ölkə”yə endirilmişdir.  

Zəruri qeyd: ÇQ MHŞT-nin ölkədə tətbiqində qərarverici orqan rolunu oynayır. Qrup 2010-cu il yanvar 

ayında yaradılmış və Azərbaycanda Təşəbbüsün inkişafı üzərində daha güclü və səmərəli çoxtərəfli nəzarəti və 

idarəetməni təmin etmək məqsədi ilə Memorandum tərəflərinin (QHT Koalisiyası, Şirkətlər Qrupu və MHŞT 

üzrə Komissiya) nümayəndələrindən ibarətdir. Belə ki, MHŞT tərəflərinin hər biri ÇQ-yə eyni hüquqa malik 

olan 3 əsas və 3-dək (üçədək) əvəzedici üzv təyin edir (ümumilikdə 9 əsas üzv + 9-dək əvəzedici üzv). MHŞT 

üzrə Komissiyanın sədri Azərbaycan hökuməti tərəfindən ÇQ-yə üzv olur və onun iclaslarına sədrlik edir. ÇQ-

nin tərkibi hər il yenilənir. Qrupun iclasları ildə ən azı dörd dəfə keçirilir. 

8.2 Azərbaycan Respublikası hökumətinin mədən sənayesində əldə etdiyi məcmu 

daxilolmalar barədə hesabatların ictimaiyyətə mütəmadi açıqlanmasının davam 
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etdirilməsi  

İcraya məsul dövlət qurumu: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

Hesabat dövrünə daxil olan 2013-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası hökumətinin mədən sənayesində 

əldə etdiyi məcmu daxilolmalar barədə hesabatları
49

 nəşr olunub. Həmin hesabatların ictimaiyyət üçün 

təqdimatı keçirilib. Bu barədə Dövlət Neft Fondu tərəfindən press relizlər yayılıb.
50

 

8.3 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq 

Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqi üzrə illik hesabatların açıqlanması 

İcraya məsul dövlət qurumu: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

Hesabat dövründə  MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqi üzrə illik hesabatlar müntəzəm olaraq dərc edilib.  2014-

cü ildə  illik hesabatlarla yanaşı icmal hesabat
51

 da nəşr olunub. Sonuncu hesabat 2015-ci ili əhatə edib. 

Hesabatla bağlı daha geniş məlumatı www.eiti.az saytından
52

 əldə etmək olar. 

Qiymətləndirmə Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflığın artırılması 

istiqamətinə  Dövlət Neft Fondu  məsuldur. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT 

prosesində azad və səmərli iştrakı zamanı qarşılaşdığı çətinliklərə görə, 15  aprel 2015-ci 

ildə MHŞT İdarə Heyətinin qərarı ilə Azərbaycanın bu təşkilatda statusu  tam huquqlu  

üzvlükdən namizəd statusuna endirilmişdir. Lakin  buna baxmayaraq,  Dövlət Neft Fondu  

bu  istiqamət üzrə nəzərdə tutulan öhdəlikləri vaxtında və tam şəkildə  icra etmişdir. Bu,  

Neft Fonduna ünvanlanmış sorğuya alınmış cavablarla və  www.eiti.az saytında 

yerləşdirilmiş məlumatlarla  təsdiq olunmuşdur. Ona görə də ekspertlər tərəfindən bu 

istiqamət üzrə öhdəliklərin icrası vəziyyəti “Tam icra olunub” kimi qiymətləndirilmişdir. 

9. Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən tədbirlərlə bağlı maarifləndirmənin və əməkdaşlığın həyata 

keçirilməsi 

9.1 Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin hər il üzrə 

dəyərləndirilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması 

İcraya məsul dövlət qurumu: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya  

– 2012-2015-ci illər 

Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi ilə bağlı Prezident Sərəncamında 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılırdı ki, Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin 

icrası ilə bağlı məlumatları KQMK-ya və NK-ya təqdim etsinlər.  

NK bu məsələ ilə bağlı hər hansı sənəd – hesabat, məruzə, məlumat açıqlamır, hesabat nəşrində MFP ilə bağlı 

ayrıca bölmə yoxdur, saytda proqramın icrası ilə bağlı hər hansı xəbər yerləşdirilməyib. 

MFP-nin icrası ilə bağlı KQMK Proqramın qəbul olunduğu 2102-ci ildən bu hesabatın nəşrə təqdim olunduğu 

21 dekabr 2016-cı il tarixinə kimi 2 hesabat açıqlayıb. Birinci hesabat MFP-nin 2012-2013-cü illər üzrə, ikinci 

hesabat isə 2014-ci il üzrə icrasının qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Komissiya tərəfindən 2015-ci il üzrə və 
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yekun hesabat qeyri-məlum səbəblərdən açıqlanmamışdır. Komissiyanın öhdəliklərin icrasının 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı xüsusi metodologiyası var. Qiymətləndirmə metodologiyası 2 istiqamətli 

dəyərləndirməni nəzərdə tutur. Birinci mərhələdə qiymətləndirmə 9 bənd üzrə 45 fəaliyyət növünün müvafiq 

dövlət qurumları tərəfindən tam, qismən və ya icra olunmama vəziyyətini müəyyən edir. Birinci mərhələdə 45 

fəaliyyət növü üzrə 0-2 şkalası əsasında dövlət orqanları tərəfindən Fəaliyyət Planının müvafiq bəndlərinin icra 

vəziyyəti müəyyənləşdirilir. Qeyd olunan şkala əsasında fəaliyyət növləri üzrə icra səviyyəsi; 0 xal - icra 

olunmayıb, 1 xal - qismən icra olunub, 2 xal - tam icra olunub kimi qiymətləndirilir. 

Nəticədə fəaliyyət növləri üzrə dövlət qurumlarına verilən xallar toplanaraq, eyni öhdəliklər qrupunun xal 

şkalası əsasında, fəaliyyət növünün mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən tam, qismən və icra 

olunmaması üzrə orta faizlər hesablanır. İkinci mərhələdə isə ilkin qiymətləndirmənin nəticəsi əsasında 

Fəaliyyət Planında konkret bir il üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin ümumilikdə hansı səviyyədə icra olunması 

müəyyən edilir.  

Müstəqil ekspertlərin fikrincə, Komissiyanın qiymətləndirməsi və icra səviyyəsi ilə bağlı açıqladığı göstəricilər 

reallığa uyğun deyil. Xüsusilə, 1-ci, 3-cü, 4-cü, 6-cı və 9-cu istiqamətlər üzrə açıqlanan icra göstəriciləri 

dəfələrlə şişirdilmişdir.  

Komissiyanın açıqladığı rəsmi məlumatda deyilir ki, dövlət orqanları tərəfindən Fəaliyyət Planında nəzərdə 

tutulan tədbirlərin 2012-2013-cü illərdə 64%-i, 2104-cü ildə isə 76%-i tam icra edilmişdir
53

. 

Göründüyü kimi Komissiya hesabatları vaxtında açıqlamır, eyni zamanda sərəncamda öhdəliklərin icrasının 

qiymətləndirilməsi prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi nəzərdə tutulsa da, bu, baş 

verməmişdir. İctimaiyyətin məlumatlandırılması ilə bağlı KQMK-nın hesabatları sayta yerləşdirməkdən əlavə 

hər hansı aktiv fəaliyyəti (təqdimat, konfrans, hesabatların dərci və paylanması və sair) olmamışdır. 

9.2 Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici 

materialların nəşri və əhali arasında paylanması  

İcraya məsul dövlət qurumları: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, 

Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları - mütəmadi 

Bu istiqamət üzrə öhdəliklərin icrası ilə bağlı məlumatlara mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin 

hesabatlarında az rast gəlinir. Yeri icra hakimiyyətləri isə ümumiyyətlə, müvafiq hesabatlarına bu alt 

istiqamətin icrası ilə bağlı məlumatları daxil etmirlər. Çünki nəzərdə tutulan fəaliyyətlər icra olunmur. Mərkəzi 

icra hakimiyyəi qurumları da əksər hallarda bu altistiqaməti hesabatlarına daxil etmirlər. Monitorinq dövründə 

9.2-ci istiqamətin icrası ilə bağlı hansısa dövlət qurumunun nəşr etdiyi maarifləndirici materiala və əhali 

arasında paylanılmasına rast gəlinməmişdir.  

KQMK-nın məlumatında isə göstərilir ki, “Bu bəndin icrası dövlət orqanları tərəfindən 81 faiz tam icra 

olunmuşdur
54

”. 

9.3 “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində öhdəliklərin icrası istiqamətində zəruri 

tədbirlərin davam etdirilməsi 

İcraya məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
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orqanları, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya – 2012-2015-ci illər 

Monitorinq dövründə məlum olub ki, yerli icra hakimiyyətlərinin MFP haqda yetərincə məlumatları yoxdur. 

Dövlət qurumları öhdəliklərin icrası ilə bağlı illik iş planları tərtib etməli olsalar da, ya onu tərtib etmirlər, ya 

da tərtib etsələr də, rəsmi sayta yerləşdirmir, sorğu nəticəsində vətəndaş cəmiyyətinə, ekspertlərə təqdim 

etmirlər. Monitorinq dövründə 105 dövlət qurumundan yalnız 7-si iş planlarının monitorinq qrupuna təqdim 

olunmasına razılıq verib. Ümumilikdə ölkədə MFP-nın icrası ilə bağlı əhəmiyyətli dəyişiklik qeydə alınmayıb, 

çünki əksər istiqamətlər üzrə (2, 4, 6, 9) öhdəliklərin icrası ilə bağlı məhdud proqress qeydə alınıb. Əksər 

dövlət orqanları (monitorinqə cəlb olunmuş 105 qurumdan 76-sı) MFP-nın icrası ilə bağlı hesabatları saytlarına 

yerləşdirməyib, 72 dövlət qurumu  isə rəsmi sorğuya cavab olaraq “Biz qanunvericiliyə uyğun olaraq hesabatı 

KQMK-ya təqdim edirik” bəhanəsi ilə öhdəliklərin icrası ilə bağlı hesabatlarını monitorinq qrupuna 

verməkdən imtina ediblər. 

Komissiyanın məlumatına görə isə, bu bəndin icrası dövlət orqanları tərəfindən 75 faiz tam icra edilmişdir
55

.  

9.4 Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarına maliyyə dəstəyi 

İcraya məsul dövlət qurumları: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurası, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya – 2012-2015-ci illər 

Dövlət qurumlarının müvafiq hesabatlarında bu alt istiqamətin öhdəliklərinin icrası ilə bağlı maliyyə ayrıldığı 

bildirilir. Monitorinqə cəlb olunmuş 105 dövlət orqanından 7-si rəsmi sorğulara verdikləri cavablarda bu 

məqsədlə maliyyə ayırdıqlarını bildiriblər. Bu alt istiqamət üzrə NK-nın öhdəliyi isə müvafiq maliyyənin 

ayrılması ilə bağlı qanunvericilik bazasının formalaşdırılması olub. 21 oktyabr 2015-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 17 oktyabr tarixli 1081-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqini 

nəzərə alaraq “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət sahələrinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə bilən qurumların siyahısının təsdiq 

edilməsi haqqında” 654 nömrəli Fərman imzalayıb. Fərmana qrant verə bilən dövlət qurumlarının siyahısı 

əlavə olunub. Siyahıya görə, aşağıdakı qurumlar Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant 

verə bilərlər: 

1. Gənclər və İdman Nazirliyi 

2. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

3. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

5. Təhsil Nazirliyi 

6. Səhiyyə Nazirliyi 

7. Maliyyə Nazirliyi 

8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 
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9. Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası 

10. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi. 

Prezidentin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 652 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanları tərəfindən 

qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant verilməsinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi-Şurası ilə razılaşdırılması Qaydası” da təsdiq edilib. Daha sonra NK-

nın 22 fevral 2016-cı il tarixli, 73 saylı qərarı ilə “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması 

Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi həyata keçirilib. Eyni zamanda, 17 mart 2016-cı il tarixində Prezidentin 

845 saylı Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilib. 

KQMK-nın hesabatında deyilir: “Bu bəndin icrası 33 faiz dövlət orqanları tərəfindən yerinə yetirilib. Bu 

məqsədlə Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi, Mədəniyyət və Turizm, İqtisadiyyat və Sənaye, Əmək və Əhalinin Sosial Müdaifəsi, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalara nazirlikləri, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına dəstək Şurası və bir sıra digər dövlət 

orqanları vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyi ayırmışdır. 

Komissiya qeyd edir ki, Nazirlər Kabinetinin dövlət orqanlarının qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə yardımı 

ayırması ilə bağlı qəbul ediləcək qərarından sonra vətəndaş cəmiyyət institutlarına bu sahədə dəstək artırılmalı 

və əməkdaşlıq mütəmadi xarakter daşımalı və birgə layihələrin sayı artmalıdır
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”. 

Qiymətləndirmə Bu istiqamət üzrə nəzərdə tutulan öhdəliklərin icrası ilə bağlı problemlər – yekun 

hesabatın vaxtında açıqlanmaması, vətəndəş cəmiyyətinin öhdəliklərin icrasının 

qiymətləndirilməsi prosesinə cəlb olunmaması, əksər qurumlar tərəfindən öhdəliklərin 

icra edilməməsi, qanunvericilik bazasının gec formalaşdırılması, lazımi maliyyə 

dəstəyinin göstərilməməsi, AHT ilə bağlı nəşrlərin dərc olunmaması və sair – ekspertlər 

tərəfindən qiymətləndirmədə nəzərə alınıb və öhdəliklərin icrası vəziyyəti “Məhdud 

proqress qeydə alınıb” kimi qiymətləndirilib.  

 

Nəticə 

 

Açıq Hökumətin Təşviqinə dair birinci MFP-nin icrasını bir çox səbəblərdən uğurlu saymaq olmaz. Hər şeydən 

əvvəl, MFP AHT prinsip və təlimatlarına uyğun tərtib olunmamışdı, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti Planın 

hazırlanmasına, müzakirələrə yetərincə cəlb edilməmişdi, bilərəkdən fəaliyyətlərin sayı artırılmış, 

qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bir çox tələblər təkrarən MFP-yə salınmışdı. “Açıq Hökumətin Təşviqinə 

dair 2012-2015-ci illər üzrə MFP-nin” icrası aşağıdakı nəticələr doğurub: 

1. NK-nın MFP-nin icrası ilə bağlı üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməməsi. MFP-nin təsdiq 

olunması ilə bağlı Prezident Sərəncamında KQMK ilə yanaşı NK-ya da tapşırılırdı ki,  Fəaliyyət 
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Planlarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar görülən işlərin vəziyyətini mütəmadi təhlil etsin və bu barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat təqdim etsin. Eyni zamanda, Planda 11 alt 

istiqamət üzrə NK-nın öhdəliyi olsa da, onun yalnız birini icra edib, digərlərini ya ümumiyyətlə icra 

etməyib, ya icra müddəti üçün qoyulmuş vaxt bitdikdən icra edib. NK-nın icra etdiyi yeganə öhdəlik 

isə MFP-nin təsdiqindən bir gün öncə “Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin müasir standartlara 

uyğun olaraq vahid nümunəvi formasının və minimum şərtlərinin müəyyən edilməsi” haqda qərarın 

qəbuludur.  

2. KQMK-nın MFP-nin icrası ilə bağlı üzərinə düşən öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirməməsi. 

Əvvəla, Komissiya fəaliyyət planının dəyərləndirilməsi ilə bağlı prosesə vətəndaş cəmiyyətini cəlb 

etməli olsa da, buna əməl etməyib. İkincisi, planın icrası ilə bağlı hesabatları nəzərdə tutulduğundan 

gec açıqlayıb. Qanunvericiliyin tələbinə görə, hər il yanvarın 15-dək fəaliyyət planı ilə bağlı öhdəliyi 

olan dövlət qurumları hesabatlarını Komissiyaya təqdim etməlidirlər. Komissiya da həmin hesabatlar 

əsasında qiymətləndirmə aparıb öhdəliklərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı yekun hesabat açıqlamalı idi. 

Çox təəssüf ki, artıq 2016-cı il başa çatsa da, hələ də 2015-ci il üzrə, həmçinin yekun qiymətləndirmə 

açıqlanmayıb. Üçüncüsü, komissiya Planın icrası ilə bağlı ictimaiyyətə mütəmadi məlumat verməli 

olsa da, bu öhdəliyi də lazımınca yerinə yetirməyib, yalnız 2012-2013 və 2014-cü illər üzrə iki 

hesabatı rəsmi saytına yerləşdirməklə kifayətlənib. Nəhayət, hesabatlarda öhdəliklərin icrası ilə bağlı 

nəticələr dəfələrlə şişirdilib, sənəddə reallığa uyğun olmayan göstəricilər yer alıb. 

3. Qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq əksər dövlət qurumları MFP-nin icrası ilə bağlı illik iş 

planlarını tərtib etməyib və yaxud tərtib etsə belə, sayta yerləşdirməkdən və sorğu göndərən 

müstəqil vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına təqdim etməkdən boyun qaçırıb. İş planlarının 

əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir dövlət qurumu özü öhdəliklərini illər üzrə bölüşdürməli və onları 

hissə-hissə icra etməli idi. Qiymətləndirmə də məhz iş planlarına uyğun görülən işlərə görə həyata 

keçirilməliydi. Çox təəssüf ki, əksər dövlət qurumları qanunla ictimaiyyətə açıqlanmasına heç bir 

məhdudiyyət qoyulmayan iş planlarını müstəqil qiymətləndirmə aparan vətəndaş cəmiyyətindən 

bilərəkdən gizlədiblər. 

4. Dövlət qurumlarının əksəriyyəti öhdəliklərinin icrası ilə bağlı illik hesabatları sayta 

yerləşdirməyib və vətəndaş cəmiyyətinin rəsmi sorğusuna verdikləri cavabda hesabatı 

qanunvericiliyə uyğun olaraq NK-ya və KQMK-ya təqdim etdiklərini bildiriblər. Dəfələrlə təkrar 

rəsmi məktub və telefon danışıqları zamanı onlara hesabatdakı məlumatların ictimai məzmunlu açıq 

informasiya olması izah olunsa da, dövlət qurumları mövqelərindən geri çəkilməyib. 

5. Yerli icra hakimiyyətlərinin AHT-nin mahiyyətindən bixəbər olması. 2-3 yerli icra hakimiyyəti 

orqanı istisna olmaqla digərləri MFP-nin icrası istiqamətində çox aşağı nəticələr göstəriblər. Bunun da 

əsas səbəbi onların öz fəaliyyətlərində şəffaflığa əməl etməməsi və AHT-nin mahiyyətindən xəbərsiz 

olmasıdır. 

6. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 5-ci istiqamətin dövlət qurumlarının 

fəaliyyətində şəffaflığa və  hesabatlılığa səbəb olmaması.  Buna səbəb bu istiqamət üzrə bütün 

fəaliyyətlərin vergilərin, inzibati cərimələrin, dövlət rüsumlarının, kommunal xidmət haqlarının 



ödənilməsinin və dövlət qurumları arası sənəd dövriyyəsinin elektornlaşmasına, internetin 

keyfiyyətinin yüksəlməsinə və bütünlükdə dövət orqanlarının göstərdikləri elektron xidmətlərin 

sayının atrırılmasına yönəldilib. Məhz buna görə də elektron xidmətlər sisteminin təkmilləşdirilməsi 

Açıq Hökumət prinsiplərində nəzərdə tutulduğu kimi dövlət qurumlarının fəaliyyətində şəffaflığa və 

hesabatlılığa səbəb olmayıb. Açıq Hökumət prinsiplərinə görə elektron xidmətlərin tətbiqi dövlət 

qurumlarının şəffaflığının və hesabatlılığının artırılması üçün bir vasitə olmalıdır. 

7. MFP-də nəzərdə tutulan 9 istiqamətin 4 vacib bəndində öhdəliklərin icra ilə bağlı “Məhdud 

proqresin” qeydə alınması, 1-ində isə irərliləyişin olmaması. Qiymətləndirmə nəticəsində məlum 

olub ki, 9 istiqamətdən 4-də (2,4,6,9) “Məhdud proqres”, 1-ində “Əhəmiyyətli proqres” (5), 3-ündə 

“Tam icra” (3 və 7), 1-ində isə “Heç bir irəliləyiş yoxdur, vəziyyət daha da pisləşib” qeydə alınıb. 

“İnformasiyanın əldə olunmasının asanlaşdırılması” istiqamətində “Heç bir irəliləyiş” olmayıb, əksinə 

vəziyyət daha da pisləşib. “Məhdud proqresin” qeydə alındığı istiqamətlər isə dövlət orqanlarının öz 

fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları açıqlaması, ictimai iştirakçılığın artırılması, maliyyə nəzarətini həyata 

keçirən dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın təmini və Açıq hökumətin təşviqi üçün 

maarifləndirmənin və əməkdaşlığın qurulması kimi Açıq Hökumətin mahiyyətinin təşkil edən 

fəaliyyətlər olub. 

 

 

Monitorinqin nəticələri 
 

Fəaliyyət istiqamətləri - Tam icra 

olunub 

Əhəmiyyətli 

dəyişiklik 

olub 

Məhdud 

proqress 

qeydə 

alınıb 

Heç bir 

irəliləyiş 

yoxdur 

və ya 

vəziyyət 

daha da 

pisləşib 
1. İnformasiya əldə edilməsinin 

asanlaşdırılması 
    

2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə 

ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi 
    

3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron 

bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
    

4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində 

ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi 
    

5. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi     

6. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların 

fəaliyyətində şəffaflığın artırılması 
    

7. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində 

şəffaflığın artırılması 
    

8. Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan 

sənaye sahələrində şəffaflığın artırılması 
    

9. Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən 

tədbirlərlə bağlı maarifləndirmənin və 

əməkdaşlığın həyata keçirilməsi 

    



Azərbaycanda AHT üzrə ikinci MFP-nin qəbulunun 

Açıq Hökumət prinsiplərinə uyğunluğunun 

qiymətləndirilməsi 
 

 

 

Giriş 

 

2014-2015-ci illərdə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin inzibati  

vasitələrlə məhdudlaşdırılması AHT-nin təşviq olunmasında müstəqil QHT-lərin və fəal 

vətəndaşların iştirakına çox böyük neqativ təsir göstərdi. Müstəqil vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən 

ictimai təzyiqə və nəzarətə məruz qalmayan hökumət 1-ci Fəaliyyət Planın icrasında, eləcə də 

yeni Fəaliyyət Planının qəbulunda ciddi  geriləmələrə  yol verdi. Belə ki, 2015-ci ilin iyulun 1-də 

açıqlanmalı olan ikinci Fəaliyyət Planının layihəsi ictimaiyyətə hökumət və qeyri-hökumət 

təşkilatlarının iştirakı ilə ilk dəfə 2016-cı il mart ayın 14-də  təqdim olundu. QHT-lərə Dövlət 

Dəstəyi Şurasının təşkil etdiyi bu tədbirdə yalnız hökumətn siyahısı əsasında vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının təmsilçilərinin iştirakına şərait yaradıldı. Hətta bundan əvvəl yeni Fəaliyyət 

Planının təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərini təqdim edən təşkilatların əksəriyyətinin həmin 

tədbirdə iştirakına şərait yaradılmadı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq müzakirələrdən kənarda 

qalan müstəqil QHT-lərin bu sahədə ixtisaslaşmış nümayəndələri məsləhətləşmə prosesində 

iştirak və dialoq platformasında təmsilşiliklə bağlı mövqelərini ifadə edən sənəd imzalayıb 

yaymaqla maraqlarını əvvəlcədən  bəyan etmişdilər.  
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AHT-yə üzv ölkələr Fəaliyyət Planını maraq qruplarının iştirakı ilə birgə hazırlamağa,  

vətəndaşları və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu prosesdə aktiv iştirakına şərait yaratmağa 

borcludurlar. Çünki MFP ölkənin AHT-də iştirakının əsasıdır. De-fakto ölkədə məsləhətləşmələr 

üçün daha çox müddət mövcud olsa da, ikinci MFP-nin qəbulundan əvvəl apardığımız 

müşahidələr göstərdi ki, Azərbaycanda bu tələblərə əməl olunmayıb, yalnız bir neçə dəfə  formal 

xarakterli  və qapalı  məsləhətləşmələr təşkil edilib. “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-

ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” cari ilin başlanğıcından 4 ay ötdükdən sonra 2016-cı ilin aprel 

ayın 28-də  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
58

 ilə təsdiq  olunub. 

Gecikmə ilə bağlı AHT-nin Dəstək Bölməsinin qəbul etdiyi  qaydalarda bildirilir ki, əgər üzv 

ölkə MFP-ni və özünüqiymətləndirmə hesabatını gecikdirirsə, bu barədə müstəqil icmal  

mexanizmi hesabatında qeyd olunmaldır. Eyni zamanda, bu qaydalarda qeyd olunur ki, əgər  üzv 

ölkə yeni MFP-ni 4 aydan çox gecikdirsə, o zaman müstəqil icmal mexanizmi Dəstək Bölməsi 

ilə onu sənədləşdirməli və AHT rəhbər komitəsinin Standartlar və Meyarlar Alt Komitəsinə 

təqdim etməlidir. Bundan sonra belə problemləri yaşayan üzv ölkələrə AHT-nin  Dəstək Bölməsi 

adından bildiriş məktubu göndərilir. Eyni qaydalar həmçinin, özünüqiymətləndirmə hesabatına 

münasibətdə də tətbiq olunur.  Əgər ölkə  yeni MFP-ni son müddətlə müqayidədə 4 aydan çox,  

6 aydan az  gecikdirərsə, o zaman təqvim müddəti dəyişməz qalır,  bu zaman MFP ən azı 18 ayı 

əhatə etməlidir. Üzv ölkə yeni MFP-ni 6 aydan çox gecikdirərsə, o zaman Planın tətbiqi növbəti 

ilə keçirilir. 

                                                           
57

 http://www.contact.az/docs/2016/Want%20to%20Say/080100164113az.htm#.WG2khFV97IU  
58

 http://www.e-qanun.az/framework/32647  

http://www.contact.az/docs/2016/Want%20to%20Say/080100164113az.htm#.WG2khFV97IU
http://www.e-qanun.az/framework/32647


Azərbaycan ikinci MFP-nin qəbulunu son müddətlə müqayisədə 4 aydan çox, 6 aydan az   

gecikdirdiyinə görə, onun təqvim  müddəti dəyişməz qaldı. Lakin bu sənədin hazırlanmasında və 

məsləhətləşmələrdə bütün maraqlı tərəflərin, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti institutlarının  

təmsilçiliyi və iştirakı tam təmin olunmadığına, bütövlükdə QHT-lərin fəaliyyət imkanları 

məhdudlaşdırıldığına  görə, AHT-nin rəhbər  komitəsi 2016-cı ilin may ayının 4-də Cənubi 

Afrikanın Keyp Taun şəhərində keçirdiyi iclasında Azərbaycanın AHT-nin fəal olmayan üzvü 

elan olunması barədə qərar qəbul etdi.  Rəhbər Komitənin 2014-cü ildə qəbul etdiyi  cavabdehlik 

siyasətinə müvafiq olaraq,  Meyarlar və Standartlar alt komitəsinin tövsiyəsinə  uyğun şəkildə 

qəbul olunan qərar nəticəsində Azərbaycan ilk dəfə AHT-nin qeyri-aktiv üzvü oldu.
59

 

Azərbaycanla bağlı ilk müzakirələr həmin il dekabrın 7-9-da Parisdə keçirilən AHT Qlobal 

Sammitində başlasa da, Azərbaycan  bu günədək qeyr-fəal  üzvlük statusunda qalmaqda davam 

edir.  

 

 

1. Azərbaycanda ikinci MFP-nin işlənilməsində ictimai iştirakçılığın 

qiymətləndirilməsi 

 

AHT-yə üzv ölkələr MFP-nin bütün maraq qruplarının, o sıradan da müstəqil vətəndaş cəmiyyəti 

və  fəal vətəndaşların iştirakı ilə işlənməsi öhdəliyi götürürlər. Vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesə 

cəlb edilməsi dialoq prosesinin ayrılmaz hissəsi hesab olunur. Bu, artıq AHT-nin ən ali 

məqsədlərindən birinə çevrilmişdir. Üzv ölkələrdən tələb olunur ki, özünüqiymətləndirmə
60

,  

müstəqil icmal mexanizmlərinin
61

 keyfiyyətini artırmaq üçün bu sənədləri vətəndaş cəmiyyəti ilə 

geniş müzakirə etsin. 
62

 

Milli səviyyədə AHT dialoqu üçün bələdçidə göstərilir ki, rəhbər komitə səmərəli 

məsləhətləşmələr  üçün  üzv ölkələrin hökumətlərindən aşağıdakı addımların atılmasını tələb 

edir:  

 MFP-ni hazırlamazdan əvvəl Məsləhətləşmə Planı təsdiq olunmalı və bu planda 

ekspertlərlə məsləhətləşməninin formaları və maraq qruplarının təklfilərinin necə 

nəzərə alınması aydın şəkildə təsvir edilməlidir; 

 Hökumətlər müxtəlif maraq qruplarını, o sıradan çətin əlçatan olan qrupları bu 

prosesə cəlb etməli və eyni zamanda məsləhətləşmələr elə təşkil olunmalıdır ki,   

fərqli fikir və baxışlara malik olan vətəndaşlara bu prosesdə sərbəst  iştirak imkanları 

yaransın; 

 Məsləhətləşmələr zamanı əldə olunmuş təkliflər təhlil edilməli və iştirakçılarla 

yenidən əlaqə kanalları təmin olunmalıdır. Onlara bu qərarların necə qəbul olunması 

və növbəti hansı addımların atılmasının  gözlənildiyi izah edilməlidir; 

 Məsləhətləşmələrin bütün mərhələlərində AHT siyasətinin və milli fəaliyyət  

proqramının təkmilləşdirilməsi üzrə nəticələrə dair akt tərtib edilməli, eləcə də  

məsləhətləşmə prosesi hər dəfə qiymətləndirilməlidir ki,  ondan çıxan nətiəcələr və 

əldə edilmiş rəylər sonrakı məsləhətləşmələrin inkişafına xidmət etsin; 
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 Məsləhətləşmələr zamanı müzakirələr dəqiq və birbaşa olmalı, sadə dildə 

aparılmalıdır ki,  bütün vətəndaşlar üçün başa düşülən olsun. 

 

Bu tövsiyələrin Azərbaycan praktikasında tətbiqi vəziyyətini qiymətləndirərkən məlum olur ki, 

Azərbaycanda ikinci MFP-ni hazırlamazdan əvvəl Məsləhətləşmə Planı olmamış,  fərqli fikir və 

baxışlara malik olan QHT nümayəndələri və vətəndaşların bu posesdə iştirakına şərait 

yaradılmamışdır. Seçilmiş QHT-lərin iştirakı ilə təşkil olunmuş bir neçə formal  

məsləhətləşmədən sonra iştirakçılarla yenidən əlaqə yaradılmamış, onlar növbəti addımlarla 

bağlı məlumatlandırılmamışlar. Məsləhətləşmə prosesi bir neçə dəfə keçirilsə və formal aparılsa 

da  ondan çıxan nəticələr, əldə edilmiş rəylər indiyə qədər açıqalanmamışdır. 

AHT-nin idarəçilik qaydaları və “Ölkənin ictimai məsləhətləşmələr üzrə öhdəliklərinə dair 

Bələdçi”sində
63

 aşağıdakı 7 tələb müəyyyənləşdirilib: 

1. Prosesə və müddətə əlçatanlıq. Ölkələr ictimai mələhətləşmələr prosesinin detalları və 

müddəti ilə bağlı məlumatarın (ən azı onlayn formatda) əlçatanlığını təmin etməlidirlər; 

2. Adekvat bildiriş. Ölkələr  iştirakçılığı  geniş təmin etmək üçün qabaqcadan xəbər 

verməklə daha çox vətəndaşlarla məsləhətləşmək və müzakirə aparmaq imkanlarını 

artırmalıdırlar; 

3. Maarifləndirmə.  Ölkələr  məsləhətləşmə prosesində geniş  ictimai iştirakçılığa  nail 

olmaq üçün  AHT tədbirləri  üzrə maarifləndirmə həyata keçirməlidir; 

4. Çoxsaylı kanallar.  Ölkələr müxtəlif mexanizmlər, o cümlədən internet və şəxsi görüşlər 

vasitəsilə vətəndaşların bu prosesə cəlb olunması imkanlarını təmin etdiklərinə əmin  

olmalıdırlar; 

5. Geniş məsləhətləmələr.  Ölkələr  müxtəlif spektrli fikirlərə çıxışa malik olmaq üçün  

milli icmalarla, o sıradan vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektorla geniş məsləhətləşmələr 

aparmalıdır; 

6. Sənədləşmə və yenidən əlaqə. Ölkələr ictimai məsləhətləşmələrin qısa icmalını 

hazırlamalı və bütün fərdi yazılı şərhlərin internetdə açıqlanmasını təmin etməlidir; 

7. İcra prosesində məsləhətləşmə. Ölkələr müxtəlif tərəflərlə AHT-nin icrası prosesində 

müntəzəm  məsləhətləşmələr aparmaq üçün forum müəyyənləşdirməlidir. Bu  fəaliyyətdə 

olan mövcud orqan və ya yeni struktur da ola bilər. 

Azərbaycanda ictimai məsləhətləşmə prosesinin bu tələblərə uyğun aparılmasını 

qiymətləndirmək üçün yuxarıda sadalananları  ayrıca nəzərdən keçirək.  

1. Prosesin və müddətin əlçatanlığı tələbinə görə hökumət  məsləhətləşmə prosesində  

iştirakçıları aşağıdakı məlumatlarla təmin etməlidir:  

 AHT-nin yerli təmsilçisi barədə aydın informasiya; 

 Məsləhətləşmə prosesinin məqsədlərinin aydın təqdimatı; 

 Əvvəlki MFP üzrə AHT-nin uğursuz icra istiqamətlərinə dair məlumat; 

 Məsləhətləşmənin miqyasına və metodlarına, həmçinin ondan gözləntilərə dair 

məlumat; 

 Görüşlərin müddəti, eləcə də onun qarşısında duran vəzifələr, gözlənilən nəticələr və 

logistik (görüşün yeri, töhfə vermək üçün format, əlaqə məlumatları və sair) 

məlumatlar; 

                                                           
63

 OGP National Dialogue Guidance Note  

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_consultation%20FINAL%20(1).pdf  

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_consultation%20FINAL%20(1).pdf


 Birbaşa (hökumətdən, vətəndaş cəmiyyətindən və başqa maraq qruplarından ) dəvət 

olunmuş iştirakçıların siyahısı; 

 Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş xüsusi müzakirə mövzularına, eləcə də 

məsləhətləşmə zamanı tematik  yanaşmaya (məsələn, açıq məlumat, mədən sənayesi,  

açıq büdcə) dair məlumatlar; 

 Bu prosesdə hökumətin, vətəndaş cəmiyyətinin və digər maraq qruplarının rolu və 

məsuliyyətləri; 

 Məsləhətləşmə prosesini başlamazdan əvvəl iştirakçılar tərəfindən müzakirə olunması 

nəzərdə tutulan materiallar. 

Qiymətləndirmələr göstərir ki, Azərbaycanda prosesin və müddətin əlçatanlığının təminatı üçün 

məsləhətləşmə prosesinin məqsədləri aydın təqdim olunsa da, iştirakçılara əvvəlki MFP üzrə 

AHT-nin uğursuz icra olunan istiqamətlərinə, indiki MFP üzrə məsləhətləşmənin miqyasına və 

metodlarına,  həmçinin ondan gözləntilərə dair dair məlumat verilməmişdir. 

 

2. Adekvat bildiriş tələbinə görə aşağdakı tövsiyələr nəzərə alınmalıdır: 

 Məsləhətşmənin səmərəli təşkili üçün  məlumatların çatdırılması məqsədilə bir necə  

kanaldan istifadə olunmalıdır; 

  Məsləhətləşmə barədə məlumat 4 həftə əvvəldən elan olunmalı və özündə aşağıdakı 

tədbirləri əks etdirməlidir: 

- Məsləhətləşmə prosesini izah edən  sənəd məsul agentliyin saytında yerləşdirilməli və 

bu sənəddə cavabların necə çatdırılmasına aydınlıq gətirilməlidir. Odur ki, cavablar 

üçün dəqiq müddət müəyyənləşdirilməli, onun nə vaxt və harda dərc olunması 

əvvəlcədən elan edilməlidir; 

- Əgər proses iştirakçılarının məsləhətləşmə haqqında şərh və ya şikayəti olarsa, bu 

zaman  kimə müraciət  edilməsi aydın  göstərilməlidir. 

 

Adekvat bildiriş tələbinin Azərbaycanda necə təmin edilməsini qiymətləndirərkən məlum 

olmuşdur ki, Azərbaycanda ikinci MFP-nin hazırlanması mərhələsində məsləhətləşmə barədə 

məlumat 4 həftə deyil, 1 həftə əvvəl elan olunmuş, bu məlumat yalnız iki kanal (e-maillər və 

telefon zəngləri) vasitəsilə iştirakçılara çatdırılmış, bu prosesə məsul olan KQMK-nın 

internet saytında məsləhətləşmə elanı yerləşdirilsə də, məsləhətləşməyə dair  şərh və ya 

şikayəti olanlara hara və kimə müraciət etmələri barədə məlumat açıqlanmamışdır. 

 

3. Maarifləndirmə mərhələsində ölkələr aşağıdakı tövsiyələrə əməl etməlidirlər: 

 

 AHT və məsləhətləşmə haqqında yalnız paytaxtda deyil, həmçinin regionlarda yaşayan 

müxtəlif qruplar,  maraqlı tərəflər və şəxslər arasında  maarifləndici işlər aparılmalıdır; 

 Vacib sənədlər ictimai əlçatanlığın və təkrar istifadənin təmin olunması üçün internetdə 

yerləşdirilməlidir; 

 Məsləhətləşmədən əvvəl AHT ilə bağlı  icmal məlumatlandırma sessiyası  təşkil olunmalı 

və məsləhətləşmə üçün əsas müzakirə mövzuları təqdim  olunmalıdır; 

 AHT ilə bağlı milli səviyyədə internet səhifəsi yaradılmalı,  bu  prosesə dair məlumatlar 

və əsas sənədlər orda yerləşdirilməlidir. Bu saytda məlumatlar milli dilldə olmalı, lazım 

olan informasiyalar asan tapılan və başa düşülən olmalıdır. Məsələn, İndoneziyada, 

İrlandıyada, Meksikada və Birləşmiş Krallıqda  AHT-nin yerli prosesinə həsr olunmuş 

internet səhifələri fəaliyyət göstərir; 



 Hökumətin və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə  təbliğat kampaniyaları aparılmalı və bu 

prosesə media tərəfdaşlar da cəlb olunmaqla vəzifəli şəxslərlə sual-cavablar və 

müsahibələr təşkil olunmalıdır. Bununla yanaşı vebinarlar və onlayn müzakirələrin digər 

formaları və ya mətbuat konfransları vasitəsilə  AHT çərçivəsində hökumətin öhdəlikləri 

və məsuliyyətləri ictimailəşdirilməlidir.  

Maarifləndirmə sahəsində beynəlxalq rəhbər komitənin tövsiyələri də Azərbaycanda aşağı 

səviyyədə icra olunmuşdur. Belə ki, dəyərləndirmələr və aparılmış müşahidələr göstərir ki,  

məsləhətləşmə məqsədilə seçilmiş maraq qrupları ilə yalnız  paytaxt Bakıda bir neçə dəfə formal 

görüş  keçirilmişdir. AHT ilə bağlı milli səviyyədə internet səhifəsi yaradılmadığından bu barədə 

məlumatlar KQMK-nın internet saytında yerləşdirilmişdir. Həmin saytda AHT üzrə MFP-lər və 

özünüqiymətləndirmə hesabatlarından əlavə digər sənərlər yerləşdirilməyib. Eyni zamanda, nə 

onlayn, nə də canlı formada məsləhətləşmədən əvvəl AHT ilə bağlı  icmal məlumatlandırma 

sesiyası təşkil olunmayıb. 

 

4. Çoxsaylı kanallar vasıtəsilə aşağıdakı tövsiyələr nəzərə alınmalıdır: 

 

AHT-yə üzv ölkələrdə ictimaiyyətin fikirlərini öyrənmək üçün müxtəlif onlayn alətlər tətbiq 

olunur.  Tövsiyə olunur ki: 

 Yaradılan interet platforma asan tapılan olsun və istifadə edilə bilsin, burda  hökumətdən 

məlumat almaq və ona reaksiya vermək imkanları yaradılsın; 

 Dərin məsləhətləşmələr tədqiqatlar və  onlayn səsvermə ilə əhatə olunsun;    

 İnternet mexanizmlərlə yanaşı, paralel qaydada təkliflərin və prioritetlərin canlı 

müzakirəsi üçün şəxsi görüşlər də təşkil  edilsin. Məsələn, Qanada rəhbər komitə kənd 

yerlərində 3 şəxsi məsləhətləşmə görüşləri keçirib. Ölkələr mütləq əmin olmalıdırlar ki, 

onların müzakirələri paytaxtdan çıxaraq digər ərazilərdə maraqlı qruplarını da əhatə edib.  

Azərbaycanda məsləhətləşmə mərhələsində MFP layihəsinə ictimaiyyətin fikirlərini öyrənmək 

üçün müxtəlif kanallardan istifadə olunmayıb, nə prosesin gedişində, nə də o bitəndən sonra 

müzakirələr üçün daimi əsaslarla fəaliyyət göstərən internet platforma yaradılıb. Yalnız ikinci 

MFP-nin icrası mərhələsində 9 sentyabr 2016-cı ildə hökumət və vətəndaş cəmiyyətinin siyahı 

əsasında seçilmiş nümayəndələri ilə dialoq platformsı yaradılıb. Bu platforma yaradılmamışdan 

əvvəl orda iştirak etmək istəyində olan müstəqil və ixtisaslaşmış 29 QHT bununla bağlı 

maraqlarını ifadə edən bəyanatla çıxış edib. Bundan sonra onlardan yalnız 3-ü dialoq 

platformasına dəvət alıb, dəvət olunanlardan 2-si bu platformada iştirakdan imtina etdiyinə görə 

29 QHT-dən yalnız biri yeni yaradılan platformaya qoşulmuşdur. Platformaya cəlb olunmayan 

QHT-lər sonrakı məsləhətləşmələri zamanı AHT Forumu yaradacaqlarına dair bəyanatla çıxış 

ediblər. Nəhayət, bir daha qeyd etmək istərdik ki, təkliflərin və prioritetlərin canlı müzakirəsi 

üçün  görüşlər məhdud çevrə üçün, yalnız paytaxt Bakıda  təşkil  olunub. 

 

5. Geniş məsləhətləşmələrin aparılması üçün tövsiyələr aşağıdakılardır: 

 

AHT vətəndaş cəmiyyətinə konkret tərif verib, onun hüdudlarını müəyyənləşdirmir. Vətəndaş 

cəmiyyətinin və maraq qruplarının əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi milli kontekstdən 

asılıdır. Əsas maraq qruplarına elmi-tədqiqat təşkilatları, fondlar, ictimai təşkilatlar, elmi 

dairələr, biznes assosiasiyaları, ticarət assosiasiyaları, informasiyaya məsul olanlar, 

ombudsmanlar, ictimai hərəkatlar, KİV-lər və sairə daxildir. Məsləhətləşmələrə müxtəlif nazirlik 

və dövlət orqanlarının nümayəndələri də cəlb edilməlidir. Zəruri hallarda AHT-ni milli 



səviyyədə dəstəkləmək üçün beynəlxalq təşkilatların şöbələrinə və donorlara da müraciət 

edilməlidir. Bir çox ölkələrin praktikasında Dünya Bankı, İƏİT, BMT-inin İnkişaf Proqramı, 

İslam İnkişaf Bankı ilə bu istiqamətdə əməkdaşlıq təcrübəsi mövcuddur.  

Konstruktiv, vaxtlı-vaxtında geriyə əlaqə maraq qrupları üçün şəffaflıq və hesabatlıığı artırır.  

Fəaliyyət Planın  işlənilməsi prosesi imkan verməlidir ki, maraq qrupları  ilkin və yekun nəticələr 

arasında əlaqəni izləyə bilsinlər. Təkliflərin sənədləşdirilməsi və geriyə əlaqənin  təmin olunması 

üçün aşağıdakılar tövsiyə olunur.  

 Bütün təklifləri, eləcə də qəbul edilmiş təklifləri izləmək; 

 Bütün təklifləri dərc etmək və Fəaliyyət Planına daxil edilməyən təkliflərə dair izahat 

vermək; 

 Maraq qrupları ilə geriyə əlaqəni  daha tez qurmağa səy göstərmək; 

 AHT-nin cari mərhələsinin icmalını dərc etmək və bundan sonrakı mərhələdə  

təkmilləşdirmə yollarını təklif etmək. 

Azərbaycanda ikinci MFP-nin hazırlanması mərhələsində təşkil olunan əsas məsləhətləşmə 

Avropa Şurası və Avropa Birliyinin maliyyə dəstəyi ilə 14 mart 2016-cı ildə aparılıb. Bu 

məsləhətləşmədə mərkəzi hakimiyyət orqanlarının 25-dək nümayəndəsi, 35-dək əsasən 

paytaxtda fəaliyyət göstərən QHT nümayəndəsi  və beynəxalq təşkilatların, əsasən də Avropa 

Birliyi və Avropa Şurasının, eləcə də Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının (GİZ) və 

BMT İnkişaf Proqramının (UNPD) 15-dək təmsilçiləri iştirak edib. Qiymətləndirmələr 

göstərmişdir ki, məsləhətləşmələrin gedişində vətəndaş cəmiyyətinin təqdim etdiyi bır sıra 

təkliflər ilkin layihədə əksini  tapsa da, yekun varinatda onların bir çoxu sənəddən çıxarılmışdır. 

Məsləhətləşmə görüşündən sonra hansı təkliflərin fəaliyyət planında əks etdirilib-

etdirilməməsinə indiyə qədər aydınlıq gətirilməmiş və nədən ilkin variantda nəzərə alınan 

təkliflərin sonradan  MFP-dən çıxarılmasına dair açıqlama verilməmişdir. 

 

6. İcra prosesində məsləhətləşmə 

 

 Təcrübə göstərir ki,  dialoq üçün daimi əsaslarda fəaliyyət göstərən platformalar tərəflər  

arasında anlayış və inamın yaranması, təcrübənin  mübadiləsi və monitorinq prosesi üçün vacib 

alət hesab olunur.  Belə platformalar özündə aşağıdakıları birləşdirməlidir: 

 

 Müxtəlif hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və digər maraq qruplarının balansı yaradılmalıdır; 

 İlkin mərhələdə rollar, öhdəliklər və görüşlərin müntəzəmliliyi razılaşdırılmalıdır; 

 Vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri sərbəst seçilməli, hökumət tərəfindən təyin 

edilməməlidir. 

 

AHT-nin qurucuları və bu təşəbbüsdə fəal üzv ölkələr hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti 

əməkdaşlığı və ictimai iştirakçılıqla bağlı fərqli modellər tətbiq edirlər. Bu təcrübələrdən bir 

neçəsini təqdim edirik:   

  

1) Meksikada
64

 üçtərəfli texniki katibliyə prezidium, infomasiyaya çıxış institutu və  8 

vətəndaş cəmiyyətinin seçilmiş nümayəndələri  daxildir.  Katiblik AHT ilə əlaqəli 

bütün məsələlər üzrə müzakirələr aparır və  qərarlar qəbul edir.  
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2) Peruda
65

 prezidentin fərmanı ilə yaradılmış çoxtərəli komissiya 3 vətəndaş cəmiyyəti, 

1 özəl bölmə və 5 hökumət (Nazirlər Şurasının sədri, Xarici İşlər Nazirliyi, Elektron 

Dövlət idarəsi, İnzibati İdarəçilik İdarəsi, Ədliyyə Nazirliyi) təmsilçisindən təşkil 

olunub. Bundan başqa, baş auditor və milli ombudsman müşahidəçi statusu ilə 

komissiyasının işində iştirak edirlər.   

3) İndoneziya təcrübəsində
66

 7 hökumət qurumu və o qədər də vətəndaş cəmiyyəti 

təşkilatından ibarət xüsusi bir əməkdaşlıq platforması qurulub. Belə bir platformanın 

yaradılmasını İndoneziya öncə özünün Açıq Hökumət öhdəliyi kimi qəbil edib. Daha 

sonra bu əməkdaşlıq formatı ölkənin yeni fəaliyyət planının hazırlanması və açıq 

informasiya təşəbbüsünün uğurla həyata keçirilməsinə imkan verib. Özünün icraedici 

katibliyi olan Açıq Hökumət - İndoneziya həm milli, həm də regional səviyyədə 

öhdəliklərin icrasına nəzarəti təmin edir. 

4) Kanada təcrübəsində
67

 isə hökumətə daxil olmayan, müstəqil Kanada Açıq Hökumət 

Vətəndaş Cəmiyyəti Şəbəkəsi vətəndaş cəmiyyətinin səsinin eşidilməsini təmin edir 

və milli fəaliyyət planına öz töhfəsini verir. Daimi dialoq platforması olan bu Şəbəkə 

Açıq Hökumət üzrə milli fəaliyyət planının hökumətlə birgə hazırlanmasına çalışır. 

Daha sonra isə fəaliyyət planının icrasına nəzarət edir və nəticələri qiymətləndirir. 

5) Gürcüstanda
68

 Açıq Hökumət Forumu ölkənin birinci fəaliyyət planının öhdəliyi kimi 

yaradılıb və ikinci fəaliyyət planında isə onun mandatı daha da genişləndirilib. Forum 

məsul hökumət agentliklərindən, QHT-lərdən, beynəlxalq təşkilatlardan və özəl 

sektor nümayəndələrindən ibarətdir. Forum hər ay özünün müntəzəm sessiyalarını 

keçirərək ölkədə fəaliyyət planının icrasını dəstəkləyir, öhdəliklərin icrasını 

monitorinq edir və Açıq Hökumətlə bağlı məlumatlılığı artırır. 

6) Böyük Britaniyada
69

 Açıq Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Şəbəkəsi hökumətin daha 

şəffaf, hesabatlı və insanlar üçün faydalı işləməsinə yönələn fəal vətəndaşlar və 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının alyansıdır. Böyük Britaniyanın AHT-də qurucu üzv 

olmasından sonra, 2012-ci ildə yardılan bu Şəbəkə federativ ölkənin bütün 

subyektlərində hökumətlərin Açıq Hökumət islahatlarını təşviq edir. O, hökumətlə 

həm əməkdaşlıq edir, həm də onun siyasətlərinə təsir göstərə biləcək vətəndaş 

cəmiyyətinin vəkillik fəaliyyətini koordinasiya edir. Şəbəkənin idarə olunması ilə 

hökumətdən asılı olmayan ictimai iştirakçılıq məsələləri üzrə ixtisaslaşmış “Involve” 

təşkilatı məşğul olur. 

Böyük Britaniyanın 2013-2015-ci illər və 2016-2018-ci illər üçün Açıq Hökumət üzrə 

fəaliyyət planının hazırlanmasına Şəbəkə ciddi töhfə vermişdir. Hökumətlə sıx 

əməkdaşlıq şəraitində işləyən Açıq Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Şəbəkəsinə üzvlük 

bütün fərdlərə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına açıqdır. Amma üzvlük üçün 

müəyyən şərtlər var. Belə ki, potensial üzvlər Açıq Hökumət Bəyannaməsini qəbul 
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etməli, Şəbəkənin prinsiplərinə hörmətlə yanaşmalı və maraqlar münaqişəsi içərisində 

olmamalıdır. Burada “maraqlar münaqişəsi” deyiləndə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

hökumət naziri və ya “kölgə naziri” olmaq, nazirlərin hər hansı birinin siyasi müşaviri 

olmaq, hökumətin Açıq Hökumət siyasəti sahəsində çalışan rəsmi işçisi olmaq, lobbi 

şirkətlərində çalışmaq. Hazırda 700 üzvü olan Şəbəkənin əsas orqanı hökumətlə 

əlaqələri koordinasiya edən İdarəetmə Komitəsidir ki, bu da üzvlərin arasından 

seçilən 5-9 nəfərlik bir heyətdir. İdarəetmə Komitəsində bütün regional şəbəkələr 

təmsil olunmalı, fərdi üzvlərlə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nisbəti ən azı 1:4 

nisbətində, gender balans isə ən azı 1:2 nisbətində olmalıdır. İdarəetmə Komitəsi 

üzvlərinin yarısı hər il yenidən seçilməlidir. Qərarlarını konsensus əsasında qəbul 

edən Komitənin inzibati məsələlərilə Koordinator məşğul olur. 

 

Ayrı-ayrı ölkələrin Açıq Hökumətin qurulması, milli fəaliyyət planlarının hazırlanması və icrası 

proseslərində vətəndaş iştirakçılığı ilə bağlı fərqli yanaşmaları var ki, bunların komponentləri 

digər ölkələr, o cümlədən Azərbaycan tərəfindən də tətbiq edilə bilər. Ancaq hər şeydən öncə 

vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün maneəsiz hüquqi və tənzimləyici mühit olmalıdır. Açıq 

Hökumət prosesində ictimai iştirakçılıq təmin edilərkən lazım olan bütün məlumatlar vaxtında 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə paylaşılmalı, məsləhətləşmə prosesi miqyasına görə əhatəli və 

tam şəffaf olmalıdır. 

 

09 sentyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət 

Dəstəyi Şurası “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na 

uyğun olaraq, dövlət qurumları və QHT təmsilçilərinin iştirakı ilə Açıq Hökumətin Təşviqinə 

dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının qapalı təsis yığıncağını keçirib.
70

 

Kitabın müəlliflərinin təmsil olunduğu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi təsis yığıncağında iştirak 

istəyini tədbirin təşkilatçısı olan Şuraya bildirsə də, tədbir iştirakçılarının xüsusi dəvət əsasında 

aparıldığı Mərkəzin əməkdaşının diqqətinə çatdırılımış, ona dəvət məktubu verməkdən imtina 

edilmişdir. Platformada Baş Prokuror yanında Korrupsiya ilə Mübarizə Baş İdarəsi, Ədliyyə 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və “ASAN Xidmət”in nümayəndələri təmsil 

olunurlar. Təsis toplantısında Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti 

Dialoqu Platformasının yaradılması barədə Memorandumu imzalanıb. Hökumət-Vətəndaş 

Cəmiyyəti Dialoqu Platforması yaradılmasından 4 aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq 

Platformanın fəaliyyətinin tənzimləyən və reqlamentləşdirən qaydalar hələ də qəbul olunmayıb.  

Bu platformanın yaradılmasında məqsədlər tam  aydın deyil. Lakin təsis toplantısında çıxış edən  

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri bildirib ki, platforma informasiya 

əldə etmək, fiksal şəffaflıq, ictimai iştirakçılıq üzrə Azərbaycan hökuməti və Milli Məclislə 

əməkdaşlıq etmək, bu məsələlərlə bağlı hökumətin apardığı islahatlar üzrə tövsiyələr vermək, 

“Açıq Hökumət” Tərəfdaşlığı Təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan hökumətinin hazırladığı 

Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsinin monitorinqini aparmaq, “Açıq Hökumət” Tərəfdaşlığı 

Təşəbbüsündə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətini təmsil etmək, təşəbbüsdə maraqlı olan dövlət 

orqanları, yerli vətəndaş cəmiyyəti institutları və beynəlxalq təşkilatlarla, özəl sektor təmsilçiləri 

ilə əməkdaşlıq və məsləhətləşmələr aparmaq və elektron hökuməti təşviq etmək istiqamətlərində 
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fəaliyyət göstərəcək. Milli Məclisin “Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu” komitəsinin sədri Əli 

Hüseynli platformanın təsis toplantısında çıxış edərək bildirib ki, “Hökumət və vətəndaş 

cəmiyyəti arasında dialoq Milli Fəaliyyət Planında da əksini tapıb. Bu, islahatlarla bağlı 

əməkdaşlığı da özündə ehtiva edir. Bu gün tədbirdə iştirak edən nazirliklər və dövlət 

qurumlarının nümayəndələri rəhbərlərinin tapşırığı ilə burada iştirak edirlər. Məqsəd yeni 

əməkdaşlıq formatının qurulmasıdır. Milli Məclisdə iqtisadi islahatlarla bağlı qanunlar qəbul 

edilir, ancaq vətəndaş cəmiyyəti ilə bu sahədə əməkdaşlığımız effektiv deyil. Bu baxımdan bu 

gün imzalayacağımız Memorandumla bu sahədə biz də üzərimizə məsuliyyət götürəcəyik”.
71

  

AHT-nin Azərbaycan hökumətində təmsilçisi
72

 Vüsal  Hüseynov bu Platformanın yaradılmasının 

əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
73

 Təsis toplantısında hökumət və parlament nümayəndələrinin 

çıxışından belə bir qənaətə gəlmək olur ki, yaradılmış platforma daha çox məşvərətçi institut 

statusuna malik olacaq. AHT-yə üzv ölkələrin praktikasında  qərar qəbul etmə və məsləhətləşmə 

statusuna malik olan platformalar bir-birindən fərqləndirilir. Onların təsir imkanları, üstün və 

çatışmayan cəhətləri ilə aşağıda cədvəl formasında təqdim olunur: 

 

Cədvəl 1. Maraq qruplarının Forumu və AHT-də  qərar  qəbulu modelləri
74

 

 

Modellər Təsir imkanları Üstün cəhətləri Çatışmayan cəhətləri 

Forum qərar 

verən institut 

kimi  

Forum açıq  hökumət 

siyasəti və 

proseslərinin müəyyən 

aspektləri ilə əlaqədar 

qərar qəbul etmə 

mandatına malikdir. 

Dövlət Foruma 

hesabat verir. 

Vətəndaş cəmiyyətinin 

iştirakçılığı artır. 

Siyasət və müşavirə 

arasında aydın əlaqə 

yaranır. 

Forumun iştirakçıları 

tərəfindən öhdəliklərin 

davamlılığı üçün stimul 

formalaşır. 

Qərarların qəbulu və 

prosedurların təyini 

zamanı ziddiyyətlərin 

əmələ gəlməsi və 

təkrarlanmanın müşahidə 

olunması risklərini   

aşkara çıxarır. 

İmkanların 

kordinasiyasının Forum 

çərçivəsində tətbiqinə 

tələb yaradır. 

Forum məsləhət 

institutu  kimi 

Forum məşvərətçi rol 

oynayır və dövlətin 

Açıq Hökumət 

siyasətinə və 

layihələrinə rəylər 

hazırlayır.  

Forum dövlətə hesabat 

verir. 

Dövlətə imkan verir ki, 

əvvəl mövcud olan 

qərarların qəbulunu 

izləsin, daxili 

müqavimət riskini aşağı 

salsın. 

Bu model  daha həyat 

qabliyyətli qərarların 

qəbuluna gətirib çıxarır 

və bu zaman ictimai 

bölmənin imkanlarını 

Forum iştirakçılarında 

belə təəssürat yarana 

bilər ki, onların iştirakı  

dövlətin siyasətini 

legitimləşdirmək 

üçündür. 

Məhdudlaşdırıcı 

müzakirələr və real 

qərarların qəbuluna 

təsirlər iştirakçılar 

arasında təntənə 
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nəzərdən keçirir. 

Bu model şərait yaradır 

ki,  qərar qəbulunda 

maraq qruplarının  

fikirləri bürokratik 

prosedurlarla  

müqayisədə daha çox 

olsun.  

eyforiyasına gətirib 

çıxara bilər. 

Əgər dövlət  Forumun 

tövsiyələrininin qəbulu 

və ya imtinasını 

arqumentlərləşdirə 

bilməsə, bu, iştirakçıların 

prosesə marağının 

azalmasına və onların 

tam güclə töhfə 

verməməsinə gətirib 

çıxara bilər.  

 

Azərbaycanda hökumət və vətəndaş cəmiyyəti platformasının yaradılmasından 4 aydan çox vaxt 

keçməsinə baxmayaraq onun AHT prosesində fəallığı nəzərə çarpmır. Bunun başlıca 

səbəblərindən biri də Platformanın fəaliyyətinin tənzimləyən və reqlamentləşdirən sənədlərin 

qəbul edilməməsidir. AHT üzv ölkələrin təcrübəsində daimi əsaslarla fəaliyyət göstərən 

platformaların iclaslarının dövriliyi müxtəlifdir. Bu istiqamətdə dünyada mövcud olan  

təcrübədən çıxış edərək,  aşağıdakı cədvəli təqdim edirik: 

 

Cədvəl 2. Müxtəlif ölkələrdə yaradılmış daimi dialoq platformasının iclaslarının dövriliyi
75

  

 

İki həftədə bir dəfə Argentina, Uruqvay 

Aylıq Kosta-Rika, Quatemala, Malta, Panama, 

Sierra Leone, Tunis 

Ayda ən azı bir dəfə Monteneqro, Peru 

Hər üç aydan bir (rüblük) Kolumbiya, Estoniya, Qana, Moldova, 

Fillippin, Tanzaniya 

İldə iki dəfə Niderland 

İldə ən azı iki dəfə Braziliya 

Lazım olanda Ermənistan, Çili, Xorvatiya, İtaliya, Liberiya, 

Meksika, Rumıniya 

  

Daimi fəaliyyət göstərən platformalarda qərarların qəbulu üzvlərin iştirakı ilə keçirilən 

yığıncaqda  razılaşdırlmalı və sənədlərlə rəsmiləşdirilməlidir. Səsvermə prosedurları və 

qərarların qəbulu qaydaları platformanın fəaliyyətinin tənzimləyən sənədlərdə təsbit olunmaldır. 

Üzv ölkələrdə belə platformada qərarların qəbulu əsasən konsensusla, sadə səs çoxluğu və onun 

qarışıq forması ilə aparılır. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi ilə aşağıdakı cədvəl məlumatlarından 

tanış olmaq olar: 

 

 

Cədvəl 3. Üzv ölkələrdə fəaliyyət göstərən platformalarda qərarların qəbulunun 

formaları
76
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Ölkələr  Qərarlaırn qəbulu  

Argentina Konsensus 

Braziliya Sadə səs çoxluğu 

Çili  Konsensus 

Kolumbiya Konsensus 

Kosta-Rika Sadə səs çoxluğu 

Xorvatiya Sadə səs çoxluğu seçimi ilə konsensus 

Estoniya Konsensus 

Qana Konsensus 

Quatemala Konsensus 

Malta Sadə səs çoxluğu seçimi ilə konsensus 

Meksika Sadə səs çoxluğu seçimi ilə konsensus 

Moldova Sadə səs çoxluğu 

Monteneqro Sadə səs çoxluğu seçimi ilə konsensus 

Panama  Konsensus 

Peru Sadə səs çoxluğu 

Fillipin Sadə səs çoxluğu seçimi ilə konsensus 

Uruqvay Konsensus 

 

 

Nəticə olaraq onu qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan 2011-ci ildən AHT-yə qoşulmasına 

baxmayaraq bu təşəbbüs yalnız ölkəmiz üçün deyil, bütün dünya üçün önəmli və qismən yeni bir 

konsepsiyadır. Səkkiz ölkənin qurduğu təşəbbüsə üzv dövlətlərin sayı artıq 70-i ötüb. Belə 

ölkələrin sayı durmadan artır. AHT-də yalnız kəmiyyət deyil, keyfiyyət artımları da baş verir.  

Keyfiyyət  dəyişiklikləri xüsusilə dinamik xarakter daşıyır. AHT bir növ hökumətlər və 

vətəndaşlar arasında yeni keyfiyyətdə əlaqələrin, əməkdaşlığın qurulması üçün daim  

dəyişikliklər və innovativ yanaşma tələb edir.  

 

2. İkinci MFP üzrə AHT prinsiplərinin qiymətləndirilməsi 

 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, AHT-yə üzv ölkələr hazırladıqları MFP-ləri bütün maraq 

qruplarının, o cümlədən QHT-lərin və vətəndaşların prosesə fəal cəlb edilməsi yolu ilə tərtib 

etməyə borcludurlar. Odur ki, MFP-lərin işlənilməsinə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının cəlb 

edilməsi QHT-lərlə, eləcə də vətəndaşlarla hökumət arasında dialoqun inkişaf etdirilməsində 

mühüm addım hesab olunur. MFP hökumət və vətəndaş cəmiyyətinin şəffaflığı, hesabatlılığı və 

ictimai iştirakçılığı sürətləndirmək üçün ambisiyalı öhdəlikləri müəyyənləşdirməyə xdimət 

etməlidir. Bələdçidə müxtəlif AHT ölkələrinin uğurlu təcrübəsindən çıxış edərək, yüksək 

keyfiyyətli fəaliyyət planının hazırlanmasından bəhs olunur. Seçilmiş mütərəqqi ölkələrin 

təcrübəsi göstərir ki, MFP-nin əsasını təşkil edən komponentlərdən biri də bu Planın 

hazırlanmasının geniş  və açıq ictimai müzakirələrdən keçməsidir.  Uğurlu MFP ambisiyalı  milli 

Açıq Hökumət prioritetlərinə fokuslaşmalı, dövlətin şəffaflıq, hesabatllıq və ictimai iştirakçılıq 

dəyərlərinə uyğun olmalı,  özündə konkret müddəti  və ölçülə bilən öhdəlikləri əks etdirməlidir.   

Ambisiya. AHT-nin məqsədi ambisiyalı Açıq Hökumət islahatlarını təşviq etmək, şəffaflıq, 

hesabatllıq və ictimai iştirakçılıq yolu ilə status-kvonu nəzərə çarpan dərəcədə inkişaf etdirmək 



olmalıdır. Ölkələr MFP-lərində yeni Açıq Hökumət təşəbbüslərinə malik olmalı və ya mövcud  

islahatları davam etdirməlidirlər. Ölkələrdə bir MFP-dən digərinə keçid prosesi Açıq Hökumətin 

inkişafını təşviq etməlidir.  

Uyğunluq. Ölkələr əmin olmalıdırlar ki, MFP-yə daxil edilən hər bir öhdəlik aydın şəkildə  

aşağıda sadalanan prinsiplərdən birinin və ya bir neçəsinini inkişafını təmin edir.  

Şəffaflıq.  Bura dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə dair məlumatların dərci, informasiyaların  

proaktiv (fəal) və reaktiv yayılması, informasiya əldə etmək hüququnun gücləndirilməsi və 

dövlət informasiyalarına əlçatanlığın asanlıqla  təminatı daxildir.  

Hesabatlılıq. Burda elə qaydalar, tənzimləyicilər və mexanizmlər olmalıdır ki, onlarla dövlət 

orqanlarının fəaliyyətləri əsaslandırılmalı, qanunlara və öhdəliklərə hörmətlə yanaşılaraq baş 

vermiş uğursuzluqlara görə məsuliyyətlər təsdiq edilməlidir. Hesabatlılıq öhdəilklərinə mütləq  

cavabdehlik elementi daxil edilməli,  onlar yalnız  hesabatlığın daxili sisteminə deyil, həmçinin 

ictimaiyyətə xidmət etməlidir.  

İştirakçılıq. Hökumət vətəndaşlarını səfərbər edərək dövlət siyasəti və ya proqramlarında 

iştirakını təmin  edən  dialoq yollarını axtarmalı, fəaliyyətləri daha effektiv, innovativ və 

hesabatlı etmək üçün onların rəy və töhfələrindən faydalanmalıdır. 

Texnologiya və innovasiya. Hökumət vətəndaşlara texnologiyalara əlçatanlığın vacibliyi,  

innovasiyaların əldə edilməsində yeni texnologiyaların rolu və texnologiyalardan istifadə 

imkanlarının artırılma yolları barədə məlumatları  çatdrımalıdır.  AHT-yə uyğun gələn elektron 

hökumət təşəbbüsü alqışlanır, ona görə də MFP mütləq bu elektron  təşəbbüslərin hökumətdə 

şəffaflığı, hesabatlılığı və ictimai iştirakçılığı necə irəli aparmasını izah etməlidir.
77

  

2016-cı ilin aprel ayın 28-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə təsdiq  

olunan  “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”da 11 əsas 

istiqamət (bənd) və 60 alt istiqamət (bənd) nəzərdə tutulur. Əvvəlki Fəaliyyət planında 9  əsas 

istiqamət (bənd) və 37 alt istiqamət (bənd) nəzərdə tutulurdu. "Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə 

dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda isə 28 istiqamət (bənd) və 150 alt 

istiqamət (bənd) nəzərdə tutulurdu.  

“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”da
78

 11 əsas 

istiqamət (bənd) aşağıdakılardam ibarətdir: 

1. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi;  

2. İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması;  

3. Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazasının fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi;  

4. Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin genişlənməsi və ictimai iştirakçılığın 

artması sahəsində - Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi və İctimai 

iştirakçılığın genişləndirilməsi;  

5. Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi;  

6. Yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti sahəsində - Bələdiyyə qulluğuna qəbul 

prosesində şəffaflığın təmin edilməsi və Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları 

barədə məlumatlandırılması və peşəkarlığının artırılması;  

7. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması;  

8. Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində tədbirlər və qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi;  
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9. Özəl sektorda şəffaflığın və məsuliyyətin artırılması;  

10. Maarifləndirmə və əməkdaşlıq;  

11. Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi və nəzarətin təşkili. 

 

1. Ambisiya.  Milli AHT dialoqu üçün qaydalardan  göründüyü kimi ambisiyalı MFP vətəndaş 

cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq şəraitində  hazırlanmalı və tətbiq olunmalıdır.  Bununla yanaşı, 

MFP-nin hazılanması prosesinə aşağıdakı institutlar  cəlb edilməlidir: 

a) Dəstək Bölməsi cəlb olunmaqla MFP-nin hazılanması prosesinin detalları, resursların 

əlçatanlığı və uğurlu beynəlxalq təcrübələrlə bağlı məlumatlar əldə olunmaldır; 

b) Əvvəlki mütəqil icmal mexanizmi cəlb olunmaqla təkmilləşdirmə üçün sahələr 

müəyyənləşdirilməli və  bu istiqamətdəki işlər ona ünvanlanmalıdır; 

c) Uyğun sahələr üzrə nazirliklər bu işə cəlb edilməlidir. Uyun sahələrə şəffaflıq, 

hesabatlılıq, maliyyə, təbii resurslar, ədliyyə, anti-korrupsiya,  ictimai xidmətlər və 

informasiyaya çıxış daxildir; 

d)  AHT işçi qrupları ilə əməkdaşlıq etməklə onlarla daha ambisiyalı öhdəliklərin 

qurulması üçün məsləhətləşmələr aparılmaldır. 

 

Müqayisəli qiymətləndirmələr göstərir ki, yeni fəaliyyət planı köhnə planla müqayisədə az 

ambisiyalı hazırlanıb. İkinci MFP status-kvonu nəzərə çarpan dərəcədə inkişaf etdirmək gücündə 

deyil, çünki bu proqramda yeni Açıq Hökumət təşəbbüsləri azdır, əsas fəaliyyətlər mövcud  

olanları  davam etdirməyə yönəlib.  

2. Uyğunluq. Qiymətləndirmələrə görə daha çox  iştirakçılığın təminatı üzərində qurulan 

ikinci MFP-də ilkin mərhələdəki icra prosesinə əsasən hökumətyönlü QHT-lərin cəlb 

edilməsi  bu sahədəki uyğunluğa da kölgə salır və nəzərdə tutulan iştirakçılıq formalarından 

məhdud şəkildə istifadə onun səmərəsini azaldır. 

3. Şəffaflıq. Azərbaycanda son illər informasiya çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılması, 

informasiya sorğularına ətraflı cavabların vaxtında alınmasının problemə çevrilməsi,  

əlaqədar orqanların saytlarında açıq informasiya hesab edilən xəbər və hesabatlara 

əlçatanlığın aşağı düşməsi şəffaflığın artırılması sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələrin 

icrasında ciddi çətinliklər yaradır. 

4. Hesabatlılıq. Yeni MFP-də fəaliyyətlərin çoxunun elektron hökumət üzərində qurulması, 

xüsusilə də, maliyyə şəffaflığı və hesabatlığı sahəsində fəaliyyətlərin əvvəlki MFP ilə 

müqayisədə az olması, məmurların gəlirləri və əmlakı barədə bəyannamələrin hələ də 

açıqlanmaması bu fəaliyyət planında hesabatlılıq müstəvisində ciddi dəyişikliklər nəzərdə 

tutmur. 

5. İştirakçılıq. İkinci MFP-nin birincidən ən böyük üstünlüyü iştirakçılıqla bağlı fəaliyyətlərə 

geniş yer ayrılmasında və onun instututlaşdırılması cəhdlərinin olmasındadır. Lakin icra 

prosesində nümayiş etdirilən ayrı-seçkilik bu üstünlükdən əsasən hökumət yönlü QHT-lərin 

bərhələnəcəyini deməyə əsas verir. 2016-cı ilin 9 sentyabrında yaradılan hökumət-vətəndaş 

cəmiyyəti dialoq platformasının fəaliyyətsizliyi ikinci MFP-inin icrası prosessində 

iştirakçılıq imkanlarını aşağı salır. Bu istiqamətdə əsas təşəbbüsü üzərinə götürən 

platformanın hökumətdən asılılığı onların gördüyü işlərin səmərəsini də azaldır. Bu 

platforma rəylərin toplanması, qiymətləndirmə və monitorinqlərin aparılması ilə deyil, daha 

çox maarifləndirmə tədbirlərinin imitasiyası ilə məşğuldur. Hazırda Azərbaycanda xarici 

donorlara çıxış imkanlarının qanunla məhdudlaşdırılması alternativ platformalar vasitəsilə 

prosesdə ictimai iştirakçılığın artırılmasında ciddi çətinliklər yaradır. Bu istiqamətdə ictimai 



təşəbbüsləri yalnız QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası maliyyələşdirir. Hazırda  ikinci MFP-

nin icrası ilə əlaqədar olaraq aşağıdakı təşəbbüslərə Şura tərəfindən dəstək verilib:  

 

Cədvəl 4. “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”ndan  irəli gələn məsələlər üzrə  maliyyələşən təşəbbüslər
79

 

 

SN QHT-nin adı Layihənin adı 

Şuranın 

ayırdığı 

məbləğ,  

AZN-lə
80

 

1.  

Avropa Hüquqşünas 

Tələbələr Assosiasiyası-

Bakı İctimai Birliyi 

“Gənc Hüquqşünasların I Qış 

Hüquq Məktəbi”nin keçirilməsi 
8 000,0    

2.  

 

Gənc Novatorlar gənclərin 

maarifləndirilməsi İctimai 

Birliyi 

“İctimai müzakirəyə qoşulaq!” şüarı 

ilə gənclər arasında tədbirlərin 

təşkili 

8 000,0    

3.  

 

Korrupsiyaya Qarşı 

Mübarizə Mərkəzi İctimai 

Birliyi 

Açıq hökümətin təşviqində ASAN 

idarəçilik modelinin təbliğinə dair 

tədbirlərin təşkili 

8 000,0    

4.  
“Rezonans” Gənclərin 

İctimai Birliyi 

Açıq hökumətin təşviqi prosesində 

vətəndaş cəmiyyətinin roluna dair 

maarifləndirmə tədbirlərinin 

keçirilməsi 

8 000,0    

5.  

“İnformasiya, Təhlil və 

Planlaşdırma” İctimai 

Birliyi 

“Açıq hökumətin təşviqinə dair 

2016-2018-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nın icrasına media 

dəstəyinin təşkili 

8 000,0    

6.  
Keyfiyyət Assosiasiyası 

İctimai Birliyi 

 “Acıq Hökumət” konsepsiyasının 

təhsil sektorunda təbliği və elektron 

resursların monitorinq edilməsi  

8 000,0    

7.  
“Tərəqqi” Sosial-iqtisadi 

Araşdırmalar İctimai Birliyi 

“Açıq hökumətin təşviqi”i ilə bağlı 

İctimai Müzakirələrin təşkili 
 8 000,0    

 

 

6. Texnologiya və innovasiya. İkinci MFP-də elektron hökumətin qurulmasına yönələn 

tədbirlərin çoxluğu texnologiyalara çıxış imkanlarını artırır. Xüsusilə də, ASAN xidmət 

instititunun bu prosesə cəlb edilməsi innovasiyaların tətbiqinə real şərait yaradır. Lakin bu 

fəaliyyətlər  texnologiya və innovasiya baxımında AHT prinsiplərinə cavab versə də, passiv 

xarakter daşıdığına və ictimai iştirakçılığı təmin etmədiyinə görə hesabatlılıq və şəffaflığın 

artırılmasına töhfə hesab oluna bilməz. 
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AHT üzvü olan ölkələrin hökumətləri iki il ərzində icra olunacaq aydın və ölçüləbilən öhdəlikləri 

özündə əks etdirən milli fəaliyyət planları hazırlamalıdır. Açıq Hökumət Bəyannaməsini 

imzalamaqla hökumətlər vətəndaşları fəaliyyət planının bütün mərhələlərində (hazırlanması, icra 

edilməsi və monitorinqi) prosesə cəlb etməyi öhdələrinə götürürlər. Yəni, vətəndaş iştirakçılığı 

AHT-nin və müasir Açıq Hökumət hərəkatının ən mühüm tələbidir. Vətəndaş cəmiyyəti 

hökumətlər tərəfindən hazırlanan Açıq Hökumət üzrə milli fəaliyyət planının hazırlanmasında, 

icrasında və nəticələrin qiymətləndirilməsində aktiv iştirak etməlidir. Bu iştirakçılığın ölçülməsi 

üçün müəyyən indikatorlardan
81

 istifadə olunur: 

(a) Milli fəaliyyət planında iştirakçılıqla bağlı öhdəliklərin ümumi öhdəliklərin sayına nisbəti. 

(İkinci MFP-da  11  əsas bənddən  ikisi,  60 alt bənddən isə 17-si iştirakçılıq istiqamətində 

fəaliyyət və tədbirlərə həsr olunub.) 

(b) Milli fəaliyyət planı hazırlanarkən onlayn və offlayn məsləhətləşmələrin keçirilməsi 

keçirilməsi. (İkinci MFP-nin hazırlanması prosesində onlayn məsləhətləşmələr keçirilməmiş, 

offlayn formatda geniş məsləhətləşmə isə 1 dəfə, paytaxt Bakıda, qapalı şəraitdə, əsasən 

hökumətyönlü QHT-lərin iştirakı ilə keçirilib.) 

(c) Milli fəaliyyət planının icrası zamanı məsləhətləşmə forumlarının mövcudluğu.  (İkinci 

MFP-nin icrası zamanı məsləhətləşmənin daimi dialoq formatı seçilsə də, fəaliyyəti aktiv 

deyildir.) 

d) Vətəndaş cəmiyyətinin ən azı bir monitorinq hesabatının hazırlanıb yayılması. (Birinci 

MFP-də  monitorinq hesabatı ABŞ BİA-nın dəstəyi ilə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı ilə 

əməkdaşlıq şəraitində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən aparılıb. İkinci MFP ilə bağlı 

isə hələ ki monitorinq hesabatı hazırlanmayıb.) 

(e) Hökumətlə birgə Açıq Hökumət Platforması qurulubsa, oradakı QHT təmsilçilərinin sayı. 

(Belə bir platformada 26 QHT təmsil olunsa da, onların əksəriyyətinin hökumətyönlü olması 

alternativ fikirlərin çatdırılmasını imkansız edir.) 

(f) Vətəndaş Cəmiyyətinin vəkillik fəaliyyəti aparmaq üçün maliyyə imkanları.  (2016-cı ildə  

maarifləndirmə və vəkillik işinin aparılması üçün hökumət-vətəndaş cəmiyyəti dialoq 

platformasında təmsil olunan QHT-lər dövlətdən maliyyələşən 7 layihə icra edir.  İkinci MFP-

nin  məsləhətləşmə və icra mərhələsində dövlətdən kənar maliyyələşmə mənbəyinə malik olan 

heç bir layihənin fəaliyyəti qeydə alınmayıb.) 

(g) Ölkə QHT-lərinin fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi mühit və elektron hökumət səviyyəsi. 

(2014-2016-cı ildə QHT-lərin fəaliyyətinin tənzimləyən əsas və köməkçi qanunvericlik 

bazasında 26 dəfə dəyişiklik olunub ki, onların da çoxu məhdudlaşdırıcı hüquqi normaların 

tətbiqi ilə bağlıdır. Ölkədə elektron hökumət qurulmaq ərəfəsindədir.) 

 

Bu bölmənin nəticəsi olaraq  yuxarıda qeyd olunanları, eləcə də ikinci MFP-nin  bəndlər və 

altbölmələr üzrə  qiymətləndirmələri əsasında deyə bilərik ki, “Açıq hökumətin təşviqinə 

dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın əvvəlki ilə müqayisədə aşağıdakı güclü 

tərəfləri mövcuddur.  

 Ötən planın icrası dövründə icra olunmamış bəzi fəaliyyətlərin yeni planda nəzərə 

alınması (Ombudsman istitutunun  strukturunun təkmilləşdirilməsi, informasiyanın əldə 

olunmasının asanlaşdırılması, ictimai iştirakçılığın artırılması və sair); 
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 Bəzi icrası mütəmadilik tələb edən fəaliyyətlərin yeni planda əks etdiriməsi (Mədən 

sənayesində şəffaflıq, normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazasının 

təkmilləşdirilməsi, korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində tədbirlər, Açıq 

Hökumətin təşviqi ilə bağlı maarifləndirici fəaliyyətlər, Proqramın icrasının monitorinqi 

və sair); 

 Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi və vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün 

əlverişli mühitin yaradılması istiqamətində yeni fəaliyyətlərin Proqrama salınması 

(Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabatların verilməsi, səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə 

məxsus olan hüquqi şəxslərin və büdcə təşkilatlarının illik maliyyə fəaliyyəti, o cümlədən 

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitdən və ya onlara verilmiş əmlakdan istifadə ilə bağlı 

məlumatların internet səhifələrində dərc edilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi və bu hesabatların dərc edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi, büdcə 

təşkilatları tərəfindən dövlət satınalmaları ilə bağlı məlumatların internet səhifələrində 

yerləşdirilməsi); 

 Proqramın icrası müddətinin ötən proqramla müqayisədə daha qısa olması. 

Öhdəliklərin icra müddətinin qısa olması icraçı qurumların məsuliyyətlərinin artmasını 

şərtləndirir, onlarda arxayınçılıq yaranmasının qarşısını alır; 

 Açıq Hökumətin təşviqi və Korrupsiyaya qarşı mübarizə Planlarının birləşdirilməsi. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə Açıq Hökumətin formalaşmasının əsas prinsiplərindən 

biridir, planların vahid şəklə salınması məqsədə çatmaq üçün imkanların 

birləşdirilməsini təmin edir; 

 Rəqabət Məcəlləsinin qəbulunun sürətləndirilməsi və Vəzifəli şəxslər tərəfindən 

maliyyə xarakterli məlumatların təqdim olunması ilə əlaqədar tədbirlərin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutan tədbirlərin yeni Plana salınması. Birinci  fəaliyyət özəl 

sektor üçün münbit iqilimin formalaşdırılmasında, ikinci fəaliyyət isə məmurlara 

münasibətdə şəffaflığın təmin olunmasında önəmli rol oynaya bilər. 

 

“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” əvvəlki ilə 

müqayisədə aşağıdakı zəif  tərəfləri mövcuddur. 

 

 Elektron xidmətlərin çoxluğu. Milli Fəaliyyət Planında elektron xidmətlərin çoxluğu 

əsas hədəfdən diqqəti yayındırır. Elektron xidmətlər, İKT-nin tətbiqi Açıq Hökumət 

Prinsiplərinin təmin olunmasında bir vasitə rolunu oynamalıdır. Planda nəzərdə tutulan 

elektron xidmətlərin həyata keçirilməsi dövlət qurumlarının fəaliyyətində və ictimai 

vəsaitlərin xərclənməsində şəffaflığın təmin olunmasına imkan yaratmır, daha çox 

əhalinin ictimai xidmətlərə əlçatanlığının təmini və bürokratiyannın zəiflədilməsi aləti 

kimi önə çıxır; 

 Açıq Hökumət prinsiplərinin təmin olunmasına az təsirli fəaliyyətlərin Proqrama 

daxil edilməsi (Yerli özünüidarəetmə orqanlarında bələdiyyə qulluğuna qəbul və 

bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları, iqtisadi islahatlarla bağlı əhalinin 

məlumatlandırılması, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris proqramlarına 

antikorrupsiya mövzusunun əlavə edilməsi, tələbələr üçün ictimai mühazirə və 

seminarların keçirilməsi və sair); 

 Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində şəffaflığın yüksəldilməsi, 

ictimai vəsaitlərin xərclənməsi sahəsində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin olunması ilə 

bağlı fəaliyyətlərin yetərsizliyi; 



 Planda öhdəliklərin icrasının qiymətləndirilməsi üçün yalnız kəmiyyət indikatorlarının 

nəzərdə tutulması, keyfiyyəti ölçməyin mümkün olmaması; 

 Planın qəbulundan əvvəl vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin ictimai dinləmələrə yetərincə 

cəlb olunmaması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə № 1. Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmişdir 

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, hesabatlılığın təmin 

edilməsi, ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi əsas prinsiplərdir. 

Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin müasir standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 2007-2011-ci 

illərdə “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” icra edilmişdir. 

Strategiyada həmçinin açıq hökumət prinsiplərinin tətbiqi üzrə mühüm tədbirlər müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası düzgün idarəçiliyin təşviqi üzrə bütün beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulmuşdur.  

 Şəffaflığın artırılması və açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə 

beynəlxalq təcrübənin mübadiləsi və beynəlxalq səylərə öz töhfəsini verə bilmək üçün ölkəmiz 2011-ci 

ildə Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına qoşulmuşdur.  

 Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və açıq hökumət prinsiplərinin tətbiqi üçün, əsasən, 

aşağıdakı tədbirlər görülmüşdür: 

 

 İnformasiya azadlığının təmin edilməsi sahəsində 

 

 2005-ci ildə “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. 

Qanunun icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə (Ombudsmana) 

həvalə edilmişdir. “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” 

çərçivəsində informasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması üçün praktiki işlər görülmüşdür. Dövlət 

orqanları tərəfindən informasiyanın proaktiv formada ictimaiyyətə təqdim edilməsi ilə bağlı tədbirlər 

müəyyən edilmişdir. 

 

 Elektron xidmətlərin təşkili sahəsində 

 

 2010-cu ildə ölkədə ikinci “Elektron Azərbaycan” dövlət proqramı qəbul edilmişdir. 2011-ci il mayın 23-

də “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı imzalanmışdır. Fərmana əsasən, dövlət orqanları öz 

fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq bütün sahələrdə elektron xidmətlər təşkil etmişlər. Elektron 

xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında təşkilinin təmin edilməsi məqsədi ilə www.e-gov.az vahid 

elektron hökumət portalı yaradılmışdır. 

 

 “Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi sahəsində 

 

 2008-ci ildən etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı “bir pəncərə” prinsipinə uyğun həyata 

keçirilir. Bunun nəticəsində kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyat (biznesə başlama) prosedurlarının 

sayı 13-dən 3-dək, müddəti isə 53 gündən 3 günədək, təqdim edilməli olan sənədlərin sayı 5 dəfədən çox 

azaldılmışdır. Biznesə başlama sahəsində islahatlara görə Azərbaycan Respublikası Dünya Bankının 

“Doing Business-2009” hesabatında ən islahatçı dövlət kimi göstərilmişdir. 2011-ci il iyunun 1-dən 

etibarən fiziki şəxslərin, 2012-ci ilin fevral ayından etibarən hüquqi şəxslərin elektron qaydada 

qeydiyyatına başlanılmışdır. Həmçinin 2008-ci ildən dövlət sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat 

vasitələrinin yoxlanılmasında, 2009-cu ildən miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında, 2011-ci ildən 

idxal edilən nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsində “bir pəncərə” prinsipi tətbiq edilir.  

 Dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə bütün xidmətlərin vahid məkandan, daha keyfiyyətli və rahat həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə 2012-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 



Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi təsis edilmişdir və bu qurumun 

nəzdində “ASAN” xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcəkdir. 

 

 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) 

tətbiqi sahəsində 

 

 Azərbaycan Respublikası 2003-cü ildən “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye 

Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü”nə (MHŞT) qoşulmuş və təşəbbüsün icrası üzrə xüsusi hökumət 

komissiyası yaradılmışdır. Təşəbbüsün tətbiqi mexanizmi hökumət komissiyası, mədən hasilatı ilə məşğul 

olan yerli və xarici şirkətlər və Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması üzrə qeyri-hökumət 

təşkilatlarının Koalisiyası tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və 2004-cü ildə Təşəbbüsün həyata 

keçirilməsinə dair Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. 2007-ci ildə Azərbaycan Mineral 

Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə namizəd statusunu 

almış, 2009-cu ildə həmin qurumun tamhüquqlu üzvü statusunu alan ilk ölkə olmuşdur. Təşəbbüsün icrası 

üzrə əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu “Dövlət 

qulluğunda şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması” üzrə BMT-nin “Dövlət Qulluğu 

Mükafatı” ilə təltif edilmişdir. 2009-cu ildə “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye 

Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü mükafatı” Azərbaycana təqdim edilmişdir. 

 

 Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq və ictimaiyyətin iştirakının təmin edilməsi sahəsində 

 

 Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası yanında fəaliyyət göstərən 

işçi qruplarda qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvlüyü təmin edilmişdir. 2005-ci ildə Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının Məlumat və İnformasiya Şəbəkəsi təsis edilmişdir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya Şəbəkəyə üzv olmuşdur. Şəbəkə korrupsiyaya qarşı 

mübarizə və şəffaflığın artırılması ilə əlaqədar bütün qanunvericilik layihələri üzrə ictimai dinləmələr 

keçirmişdir. 2004-cü ildən Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq 

Təşəbbüsünün icrası məqsədi ilə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası yaradılmışdır. 

 

 Şəffaflığın artırılması və açıq hökumətin təşviqi sahəsində aşağıdakı tədbirlərin görülməsi təmin 

ediləcəkdir: 

 1. İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları 

1.1 Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi, informasiya 

azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydalarının qəbul edilməsi və bu barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü illər 

 1.2 İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul dövlət qulluqçuları üçün ətraflı treninqlərin 

keçirilməsi 

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü illər 

 1.3 “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin icrasına 

nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatının strukturunun təkmilləşdirilməsi, aidiyyəti əməkdaşların ixtisaslaşmış 

treninqlərə cəlb edilməsi 

 İcra: İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) – 2013-2014-cü illər 

 2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi  

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları 

 2.1 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla internet 

səhifələrində yerləşdirməsi  

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 



 2.2 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr tərtib etməsi və internet səhifələrində 

açıqlaması 

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2015-ci illər 

 2.3 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa ünsiyyət 

formasında tədbirlər keçirməsi 

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2015-ci illər 

 2.4 Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış 

versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi 

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

 2.5 Dövlət proqramlarının əhatə etdiyi sahələr üzrə internet portallarının yaradılması 

 İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü illər 

 2.6 Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin müasir standartlara uyğun olaraq vahid nümunəvi 

formasının və minimum şərtlərinin müəyyən edilməsi 

 İcra: Nazirlər Kabineti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya - 2013-cü il 

 2.7 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

qarşısındakı illik hesabatlarında açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata 

keçirilmiş tədbirlər haqqında məlumat verməsi 

 İcra: Nazirlər Kabineti -2012-2015-ci illər 

 3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

 3.1 Rəsmi hüquqi istinad mənbəyi olan Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin 

elektron variantının mütəmadi yenilənməsi və elektron bazanın daim işlək vəziyyətdə saxlanılması 

 İcra: Ədliyyə Nazirliyi – mütəmadi 

 4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

 4.1 Dövlət orqanları tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin hazırlanması prosesinə 

vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin keçirilməsi 

 İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

 4.2 Əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın 

təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq şuraların və ya əməkdaşlıq şəbəkələrinin yaradılması  

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2013-cü illər 

 4.3 İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi prosesində ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək 

vasitəsi kimi internet səhifələrindən istifadə edilməsi (vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul edilməsi, 

müzakirələrin təşkil edilməsi, interaktiv sual-cavab bölmələrinin yaradılması və s.) 

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

 4.4 Dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş forumlarının keçirilməsi  

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

 

 5. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

 5.1 Elektron xidmətlər göstərilməsi üzrə qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi və ictimaiyyətə 

açıqlanması 

 İcra: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – mütəmadi 

 5.2 Dövlət orqanlarının öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq həyata keçirdikləri elektron xidmətlər barədə 

ildə bir dəfədən az olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi 

 İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2013-2015-ci illər 

 5.3 Dövlət orqanları arasında elektron informasiya dövriyyəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə vahid 

sistemin yaradılması  



 İcra: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti – 

2013-2014-cü illər 

 5.4 Rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, kommunal xərclərin və digər inzibati ödənişlərin 

elektron qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi 

 İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – 2013-2014-cü illər 

 5.5 Regionlarda əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə imkanlarının artırılması üzrə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

 İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi – 

2013-2014-cü illər 

 

 6. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

 6.1 Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi və maliyyə 

nəzarəti üzrə daha təkmil hüquqi baza təmin etmək üçün maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsinin 

hazırlanması 

 İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

 6.2 Maliyyə nəzarəti orqanlarının hesabatlılığının artırılması və həmin orqanlar tərəfindən maliyyə 

nəzarətinin nəticələri barədə təhlillərin və statistik məlumatların ictimaiyyətə təqdim edilməsi  

 İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2015-ci illər 

 6.3 Maliyyə nəzarətində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron nəzarət (“e-nəzarət”) 

sisteminin yaradılması 

 İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər  

 6.4 Maliyyə nəzarəti orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, onlar arasında vahid elektron 

informasiya bazasının yaradılması, informasiya mübadiləsinin təşkili 

 İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər  

 6.5 Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və ya Milli Mühasibat 

Uçotu Standartlarına uyğun olaraq tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə dərc 

edilməsinə nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

 İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

 6.6 Yerli büdcənin tərtibinə və icrasına, o cümlədən sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmiş büdcə 

göstəricilərinə uyğunluğuna, habelə bələdiyyələrin maliyyə hesabatlarının vaxtında təsdiq olunmasına 

nəzarət mexanizmlərinə və prosedurlarına dair təkliflər hazırlanması 

 İcra: Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası – 2013-cü il 

 6.7 Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat və müvafiq qanun layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinə təqdim edilənədək dərc edilməsi  

 İcra: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi – 2013-2015-ci illər  

 

 7. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın artırılması 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

 7.1 Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla təmin edilməsi və vergi ödəyiciləri ilə təbliğat işinin 

təkmilləşdirilməsi 

 İcra: Vergilər Nazirliyi - 2012-2014-cü illər 

 7.2 Vergi orqanlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı praktika 

haqqında kodeksinə uyğunlaşdırılması sahəsində tədbirlər görülməsi 

 İcra: Vergilər Nazirliyi - 2012-2013-cü illər 

 7.3 Vergilərin və digər icbari ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün 

müvafiq tədbirlər görülməsi 



 İcra: Vergilər Nazirliyi - 2012-2013-cü illər 

 

 8. Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində şəffaflığın artırılması 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

 8.1 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycanda davamlı tətbiqi və inkişafı üçün Azərbaycan Respublikası hökumətinin ölkədə mineral 

ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan yerli və xarici şirkətlər, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə 

əməkdaşlığının davam etdirilməsi  

 İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

 8.2 Azərbaycan Respublikası hökumətinin mədən sənayesində əldə etdiyi məcmu daxilolmalar barədə 

hesabatların ictimaiyyətə mütəmadi açıqlanmasının davam etdirilməsi  

 İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

 8.3 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycanda tətbiqi üzrə illik hesabatların açıqlanması 

 İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

 

 9. Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən tədbirlərlə bağlı maarifləndirmənin və əməkdaşlığın 

həyata keçirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

 9.1 Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin hər il üzrə dəyərləndirilməsi 

və ictimaiyyətə açıqlanması 

 İcra: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya – 2012-2015-ci illər 

 9.2 Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici materialların nəşri və əhali arasında paylanması  

 İcra: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları - mütəmadi 

 9.3 “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində öhdəliklərin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam 

etdirilməsi 

 İcra: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya – 2012-2015-ci illər 

 9.4 Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə 

dəstəyi 

 İcra: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiya – 2012-2015-ci illər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə 2. Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün 

  

Milli Fəaliyyət Planı 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 aprel 2016-cı il tarixli, 1993 saylı sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

  

№ Tədbirin adı 
Qiymətləndirmə 

indikatorları 
İcra / Tövsiyə 

İcra 

müddəti 

(illər üzrə) 

1. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi 

1.1. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 

24 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 

təkmilləşdirilməsi, siyahıda olan, lakin tam fəaliyyət 

göstərməyən xidmətlərin fəaliyyətinin təmin edilməsi 

və “Elektron hökumət” portalına yeni xidmətlərin 

inteqrasiya edilməsi 

Elektron xidmət 

növlərinin siyahısında 

olan təkmilləşdirmələr, 

portalda fəaliyyəti təmin 

edilən və yeni inteqrasiya 

edilən elektron xidmətlər 

və onların sayı 

İcraçılar: Nazirlər 

Kabineti, mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları. Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial innovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2016-2018 

1.2. 

“Elektron hökumət” portalına çıxış imkanlarının 

asanlaşdırılması məqsədi ilə portalın mobil 

interfeysinin, mobil tətbiqinin və ödəniş imkanlarının 

təkmilləşdirilməsi 

Elektron hökumət 

portalının mobil interfeysi 

və tətbiqinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

görülən tədbirlər 

İcraçı: Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 

2016 

1.3. “Elektron hökumət” portalının imkanları və istifadəsi Keçirilmiş ictimai İcraçılar: Rabitə və 2016-2018 



ilə bağlı vətəndaşlar arasında ictimai maarifləndirmə 

tədbirlərinin və təqdimatların keçirilməsi 

maarifləndirmə tədbirləri 

və təqdimatlar 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi, mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

1.4. 

Elektron xidmətlərin tətbiqi ilə əlaqədar dövlət 

orqanları tərəfindən tələb edilən rəsmi sənəd və 

arayışların sayının azaldılmasının təmin edilməsi 

Asanlaşan prosedurlar və 

həyata keçirilmiş 

tədbirlərlə bağlı 

məlumatlar 

İcraçılar: Nazirlər 

Kabineti, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi, 

Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi, mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

2016-2017 

1.5. 

Ali təhsil müəssisələrinin informasiya sistemlərinin 

formalaşdırılması, tələbələrə verilən arayış və 

sənədlərin elektron formada əldə edilməsi və təhsil 

haqlarının elektron formada ödənilməsinin təmin 

edilməsi 

Yaradılmış və fəaliyyəti 

təmin edilmiş elektron 

sistemlər və onların 

imkanları 

İcraçılar: Ali təhsil 

müəssisələri. Təhsil 

Nazirliyi, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi 

2017-2018 

1.6. 
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu 

ilə bağlı elektron xidmətin yaradılması 

Elektron resursun 

yaradılması və ondan 

İcraçılar: Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti, yerli icra 
2016-2017 



istifadə imkanları hakimiyyəti orqanları. 

Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 

1.7. 

Ümumtəhsil məktəbləri, lisey və gimnaziyalara qəbulla 

bağlı elektron sənəd qəbulu sisteminin əhatəsinin 

genişləndirilməsi və regionları əhatə etməsi 

Elektron sənəd qəbulu 

sisteminin regionları əhatə 

etməsi üzrə tədbirlər 

İcraçılar: Təhsil 

Nazirliyi, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017 

1.8. 

Yerli (bələdiyyə) vergilərin və ödənişlərin Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankının Kütləvi Ödənişlər üzrə 

Mərkəzləşdirilmiş informasiya Sistemi və elektron 

terminallar vasitəsilə həyata keçirilməsinin təmin 

edilməsi 

Yerli vergilərin və 

ödənişlərin elektron 

terminallar və informasiya 

sistemi vasitəsilə həyata 

keçirilməsi imkanı 

Tövsiyə edilir: 

bələdiyyələr 

  

İcraçılar: Mərkəzi Bank, 

Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi 

2016-2017 

2. İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması 

2.1. 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 

Müvəkkilinin (Ombudsmanın) “İnformasiya əldə etmək 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 

tələblərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirməsinə 

nəzarət imkanlarının gücləndirilməsi üzrə tədbirlərin 

görülməsi 

Təmin edilmiş resurslar və 

həyata keçirilmiş 

gücləndirmə tədbirləri 

barədə məlumat 

Tövsiyə edilir: İnsan 

hüquqları üzrə 

Müvəkkil 
2016-2017 

2.2. 
İnformasiyanın əldə olunması ilə bağlı hüquqi yardım 

mexanizmlərinin yaradılması, ixtisaslaşmış təlimlərin 

Yaradılmış hüquqi yardım 

mexanizmləri, keçirilmiş 

Tövsiyə edilir: insan 

hüquqları üzrə 
2016-2018 



və maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi təlimlər və 

maarifləndirmə 

tədbirlərinin sayı 

Müvəkkil 

2.3. 

Tikilməkdə olan və ya tikilmiş və istismara qəbul 

edilməmiş çoxmənzilli binalarda mənzillərə dair 

verilmiş hüquq müəyyənedici sənədlərin vahid 

informasiya bazasının yaradılması, bu istiqamətdə 

daşınmaz əmlakın qabaqcadan qeydiyyatı 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər 

görülməsi 

Vahid informasiya bazası 

və yeni mexanizmin 

yaradılması 

İcraçılar: Əmlak 

Məsələləri Dövlət 

Komitəsi, Ədliyyə 

Nazirliyi 2016-2017 

2.4. 

Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin mobil 

versiyalarının hazırlanması, sosial şəbəkələrdə 

səhifələrinin açılması və onların aktiv fəaliyyətinin 

təmin edilməsi 

Hazırlanmış mobil 

versiyalar və həyata 

keçirilmiş tədbirlərlə bağlı 

məlumatlar 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 
2016-2018 

2.5. 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında 

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş idarəsinin “161-

Qaynar xətt”-in fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, 

statistik və analitik məlumatların dərc edilməsi 

Həyata keçirilən 

tədbirlərlə bağlı hesabat, 

məlumatların dərc 

edilməsi 

Tövsiyə edilir: Baş 

Prokurorluq 
2016-2017 

3. Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

3.1. 

Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron 

bazasının (www.e-qanun.az) və Hüquqi Aktların 

Dövlət Reyestrinin (www.huquqiaktlar.gov.az) 

mütəmadi yenilənməsinin və dayanıqlı fəaliyyətinin 

təmin edilməsi 

İnternet səhifənin daim 

işlək vəziyyətdə 

saxlanılması və mütəmadi 

yenilənməsi 

İcraçılar: Ədliyyə 

Nazirliyi 

2016-2018 

3.2. 

Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron 

bazasının (www.e-qanun.az) mobil versiyasının 

təkmilləşdirilməsi 

Təkmilləşdirilmiş mobil 

versiya 

İcraçılar: Ədliyyə 

Nazirliyi 2017 

4. Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin genişlənməsi və ictimai iştirakçılığın artması sahəsində 



4.1. Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi 

4.1.1. 

Açıq hökumət prinsiplərinin təşviqi və korrupsiyanın 

qarşısının alınması istiqamətlərində qeyri-hökumət 

təşkilatlarının layihə və təşəbbüslərinə dəstəyin 

prioritet istiqamət kimi müəyyən edilməsi 

Prioritetin müəyyən 

edilmə forması və 

dəstəklənən layihələrin 

sayı 

İcraçılar: Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası, mərkəzi 

və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

2016-2018 

4.1.2. 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün əlverişli 

mühitin inkişafı ilə bağlı təkliflərin hazırlanması 

Hazırlanan təkliflər paketi İcraçılar: Nazirlər 

Kabineti, Ədliyyə 

Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası 

2016 

4.1.3. 

“Açıq hökumət tərəfdaşlığı” vətəndaş cəmiyyəti 

platformasının yaradılması və fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi 

Platformanın yaradılması 

və fəaliyyətinin təmin 

edilməsi üzrə tədbirlər 

İcraçılar: Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası, mərkəzi 

və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

  

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

2016 



mübarizə üzrə 

Komissiya 

4.2. İctimai iştirakçılığın genişləndirilməsi 

4.2.1. 

İctimai şuraların fəaliyyətinin təşkil edilməsi, 

gücləndirilməsi və davamlılığının təmin edilməsi 

Yeni yaradılmış ictimai 

şuralar, onların fəaliyyəti 

ilə bağlı məlumatlar 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

2016-2018 

4.2.2. 

İctimai şuraların tərkibi və fəaliyyəti ilə bağlı rəsmi 

internet resurslarında ayrıca bölmələrin yaradılması və 

məlumatların mütəmadi yenilənməsi 

İnternet resurslarda 

elektron bölmələrin 

fəaliyyəti və yerləşdirilmiş 

məlumatların sayı 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 
2016-2018 

4.2.3. 

İstehlakçıların hüquqlarının qorunması məqsədi ilə 

ictimai nəzarət mexanizmlərinin hazırlanması, bu 

məqsədlə yaradılmış qaynar xəttin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi və bununla bağlı maarifləndirmə 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

İctimai nəzarət 

mexanizmlərinin tətbiqi, 

qaynar xətt vasitəsilə 

qəbul edilmiş 

müraciətlərin sayı və 

həyata keçirilmiş 

maarifləndirmə tədbirləri 

İcraçılar: İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası 

2016-2018 

5. Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi 

5.1. 

Dövlət maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsində 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron 

nəzarətin təkmilləşdirilməsi 

Tətbiq edilmiş elektron 

nəzarət mexanizmi, 

maliyyə nəzarətinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə 

tədbirlər 

İcraçılar: Maliyyə 

Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: 

Hesablama Palatası 

2016-2018 

5.2. 

Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı 

müzakirələrdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

iştirakının genişləndirilməsi, keçirilən müzakirələrin 

sayının artırılması 

Dövlət büdcəsinin layihəsi 

ilə bağlı keçirilən 

müzakirələr 

Tövsiyə edilir: Milli 

Məclis 
2016-2018 



5.3. 

Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

müvafiq rəyinin ictimaiyyətə açıqlanması 

Dövlət büdcəsinin illik 

icrası ilə bağlı müvafiq 

hesabat və rəylərin 

ictimaiyyətə açıqlanması 

İcraçı: Maliyyə Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: 

Hesablama Palatası 

2016-2018 

5.4. 
Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı rüblük hesabatların 

internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

Hesabatların internet 

səhifəsində dərc edilməsi 

İcraçı: Maliyyə Nazirliyi 
2016-2018 

5.5. 

Səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi 

şəxslərin və büdcə təşkilatlarının illik maliyyə 

fəaliyyəti, o cümlədən dövlət büdcəsindən ayrılmış 

vəsaitdən və ya onlara verilmiş əmlakdan istifadə ilə 

bağlı məlumatların internet səhifələrində dərc edilməsi 

ilə əlaqədar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və bu 

hesabatların dərc edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi 

Hazırlanmış normativ 

hüquqi akt layihələri və 

illik maliyyə fəaliyyəti ilə 

bağlı məlumatların 

internet səhifələrində dərc 

edilməsi barədə 

məlumatlar 

İcraçılar: Maliyyə 

Nazirliyi, Ədliyyə 

Nazirliyi, aidiyyəti 

dövlət orqanları 2016-2018 

5.6. 

Büdcə təşkilatları tərəfindən dövlət satınalmaları ilə 

bağlı məlumatların internet səhifələrində 

yerləşdirilməsi 

Satınalmalarla bağlı 

məlumatların açıqlanması 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları, iqtisadiyyat 

Nazirliyi, aidiyyəti 

büdcə təşkilatları 

2016-2018 

5.7. 

Hesablama Palatasının maliyyə nəzarəti obyektlərində 

apardığı maliyyə nəzarəti tədbirləri barədə 

ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

Maliyyə nəzarəti tədbirləri 

və onların sayı barədə 

məlumatların internet 

səhifəsində açıqlanması 

Tövsiyə edilir: 

Hesablama Palatası 
2016-2018 

6. Yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti sahəsində 

6.1. Bələdiyyə qulluğuna qəbul prosesində şəffaflığın təmin edilməsi 

6.1.1. 

Bələdiyyə qulluğuna qəbul qaydaları, müsabiqə 

komissiyalarının tərkibi, mövcud vakansiyalar, qəbulun 

nəticələri və bələdiyyə qulluğuna qəbulla bağlı digər 

məlumatların bələdiyyələrin internet səhifəsində 

İnternet səhifəsinin 

yaradılması, məlumatların 

yerləşdirilməsi və onların 

sayı 

Tövsiyə edilir: 

bələdiyyələr, 

bələdiyyələrin milli 

assosiasiyaları 

2016-2017 



yerləşdirilməsi, mərkəzləşdirilmiş vahid elektron 

resursun yaradılması üzrə tədbirlərin görülməsi 

  

İcraçı: Ədliyyə Nazirliyi 

6.1.2. 

Bələdiyyə qulluğuna qəbulla bağlı müsabiqədə iştirak 

etmək istəyən namizədlər üçün zəruri metodiki 

vəsaitlərin, bələdçi qaydaların hazırlanması və internet 

resurslarda yerləşdirilməsi 

Hazırlanmış metodiki 

vəsaitlər, bələdçi qaydalar 

və internet səhifələrinin 

linkləri 

Tövsiyə edilir: 

bələdiyyələr, 

bələdiyyələrin milli 

assosiasiyaları 

  

İcraçı: Ədliyyə Nazirliyi 

2016-2018 

6.2. Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları barədə məlumatlandırılması və peşəkarlığının artırılması 

6.2.1. 

Bələdiyyə qulluqçuları üçün etik davranış qaydaları, 

hüquqi biliklərin və peşə bacarıqlarının artırılması üzrə 

təlimlərin keçirilməsi, bununla bağlı izahedici 

məlumatların və bələdçi qaydaların hazırlanması və 

internet resurslarda yerləşdirilməsi 

Keçirilmiş təlimlərin sayı 

və cəlb edilmiş şəxslərin 

sayı 

Tövsiyə edilir: 

bələdiyyələr, 

bələdiyyələrin milli 

assosiasiyaları 

  

İcraçı: Ədliyyə Nazirliyi 

2016-2018 

6.2.2. 

Bələdiyyə qulluqçularının etik davranış qaydaları 

barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

ictimai maarifləndirmə 

tədbirlərinin sayı və 

əhatəsi 

Tövsiyə edilir: 

bələdiyyələr. 

  

bələdiyyələrin milli 

assosiasiyaları 

İcraçı: Ədliyyə Nazirliyi 

2016-2018 

6.2.3. 

Bələdiyyə üzvlərinin etik davranış qaydalarının 

hazırlanması və qəbul edilməsi 

Qəbul edilmiş müvafiq 

normativ hüquqi akt 

Tövsiyə edilir: Milli 

Məclis, bələdiyyələr, 

bələdiyyələrin milli 

assosiasiyaları 

2016-2017 

7. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması 

7.1. 
Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) 

Azərbaycanda tətbiqinə dair Çoxtərəfli Qrupun 

Həyata keçirilmiş 

fəaliyyət və təlimlərin sayı 

İcraçı: Dövlət Neft 

Fondu 
2016-2018 



fəaliyyətinin dəstəklənməsi, əməkdaşlığın davam 

etdirilməsi və təlimlərin keçirilməsi 

ilə bağlı hesabat 

8. Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində tədbirlər və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

8.1. 

Dövlət qulluqçularının və dövlət orqanlarının digər 

vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində maraqlar 

toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı 

mexanizmlərin, müvafiq qanunvericilik aktlarının 

hazırlanması 

Həyata keçirilmiş 

tədbirlər, hazırlanmış 

qanunvericilik aktları və 

mexanizmlər 

İcraçılar: Nazirlər 

Kabineti, Ədliyyə 

Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya, Baş 

Prokurorluq 

2016-2018 

8.2. 

Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli 

məlumatların təqdim olunması ilə əlaqədar tədbirlərin 

həyata keçirilməsi 

Həyata keçirilmiş 

tədbirlər 

İcraçılar: Nazirlər 

Kabineti, Ədliyyə 

Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: Milli 

Məclis, Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya 

2017-2018 

8.3. 

Hüquqi şəxslər barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin 

tətbiqi qaydaları və korrupsiya cinayətləri ilə əlaqədar 

ibtidai araşdırma çərçivəsində “istintaq sövdələşməsi” 

institutunun tətbiqinə dair təkliflərin hazırlanması 

Təkliflər paketinin 

hazırlanması 

İcraçı: Nazirlər Kabineti, 

Ədliyyə Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: Baş 

Prokurorluq 

2016-2018 

8.4. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əməliyyat-

axtarış tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 

təkliflərin hazırlanması 

Hazırlanmış təkliflər Tövsiyə edilir: Baş 

Prokurorluq 2016-2017 



8.5. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi deputatının 

etik davranış qaydalarının hazırlanması və qəbul 

edilməsi 

Qəbul edilmiş müvafiq 

normativ hüquqi akt 

Tövsiyə edilir: Milli 

Məclis 2016-2017 

8.6. 

“ASAN xidmət” mərkəzlərində rəhbər tutulan fəaliyyət 

prinsipləri və şəffaflıq standartlarının dövlət 

orqanlarında tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

Həyata keçirilmiş 

tədbirlər 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi 

2016-2018 

  

8.7. 

Sahibkarların qarşılaşdıqları problemlərin həlli məqsədi 

ilə onların müraciətlərinə baxılması işinin 

təkmilləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi 

Müraciətlərə baxılması 

işində olan 

təkmilləşdirmələr 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları, İtisadiyyat 

Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Apellyasiya Şurası, 

mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti 

orqanlarında 

Apellyasiya Şuraları 

2016-2018 

8.8. 

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 

digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində 

beynəlxalq tələblərin tətbiqi üzrə tədbirlər planının 

hazırlanması 

Hazırlanmış və qəbul 

edilmiş tədbirlər planı 

İcraçılar: Nazirlər 

Kabineti, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət 

Palatası 

2016 

8.9. İtisadi sahədə həyata keçirilən islahatlar, onların Həyata keçirilmiş İcraçılar: İqtisadiyyat 2016-2018 



məqsədi və mahiyyəti barədə ictimaiyyətin 

məlumatlandırılmasının təmin edilməsi 

məlumatlandırma 

tədbirləri 

Nazirliyi, mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

8.10. 

Kommunal sahədə əhaliyə göstərilən xidmətlərin 

müştəri məmnunluğu və şəffaflıq prinsipləri əsasında 

vahid məkanda həyata keçirilməsi üzrə təkliflərin 

hazırlanması 

Hazırlanmış təkliflər İcraçılar: “Azərişıq” 

Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti, “Azərsu” 

Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti, Azərbaycan 

Respublikası Dövlət 

Neft Şirkətinin 

“Azəriqaz” İstehsalat 

Birliyi 

2016-2017 

9. Özəl sektorda şəffaflığın və məsuliyyətin artırılması 

9.1. 

Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi və 

korrupsiyanın qarşısının alınması məqsədi ilə 

antikorrupsiya, şəffaflıq, etik davranış və hesabatlılıq 

tələbləri (uyğunluq mexanizmi) üzrə təkliflərin 

hazırlanması 

Hazırlanmış təkliflər İcraçılar: İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya 

2016-2017 

9.2. 

Özəl sektorda şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə 

antikorrupsiya, etik davranış qaydaları və uyğunluq 

mexanizmləri üzrə təlim və treninqlərin keçirilməsi 

Keçirilmiş təlim və 

treninqlər 

İcraçı: İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya 

2016-2018 



9.3. 

Özəl sektorda korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə 

maarifləndirici materialların hazırlanması və həmin 

materialların yayılmasının təşkili 

Hazırlanmış materialların 

sayı və yayılma metodları 

İcraçılar: iqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər 

Nazirliyi 

2016-2018 

9.4. 
Rəqabət məcəlləsinin qəbul edilməsi prosesinin 

sürətləndirilməsi 

Qəbul edilmiş qanun Tövsiyə edilir: Milli 

Məclis 
2016-2017 

9.5. 

İqtisadi sahədə törədilən cinayətlərə görə məsuliyyətin 

yüngülləşdirilməsi və dekriminalaşdırılması ilə 

əlaqədar qanunvericilik və digər tədbirlərin görülməsi 

Hazırlanmış normativ 

hüquqi aktlar və həyata 

keçirilmiş tədbirlər 

İcraçılar: Nazirlər 

Kabineti, Ədliyyə 

Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

  

Tövsiyə edilir: Milli 

Məclis, Baş Prokurorluq 

2016-2017 

10. Maarifləndirmə və əməkdaşlıq 

10.1. 

Açıq hökumət və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində ixtisaslaşan beynəlxalq təşkilatlar və xarici 

ölkələrin aidiyyəti dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq 

əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi, tövsiyə və tələblərin 

icrası üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Həyata keçirilmiş birgə 

tədbirlər və əməkdaşlığın 

səviyyəsi 

Tövsiyə edilir: Baş 

Prokurorluq, 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya 

  

İcraçılar: Ədliyyə 

Nazirliyi və aidiyyəti 

mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanları 

2016-2018 

10.2. 

Müxtəlif hədəf qrupları, o cümlədən dövlət 

qulluqçuları üçün korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik 

davranış üzrə təhsil-tədris proqramlarının 

hazırlanması, təlim və treninqlərin keçirilməsi, belə 

təşəbbüslərin dəstəklənməsi 

Hazırlanmış tədris 

proqramlarının, keçirilmiş 

təlim və treninqlərin və 

cəlb edilmiş şəxslərin sayı 

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya, Baş 

Prokurorluq 

2016-2018 



  

İcraçılar: mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları 

10.3. 

Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris 

proqramlarına antikorrupsiya mövzusunun əlavə 

edilməsi, tələbələr üçün ictimai mühazirə və 

seminarların keçirilməsi 

Əlavə edilmiş mövzular, 

təşkil edilmiş mühazirə və 

tədbirlərin sayı 

İcraçılar: Təhsil 

Nazirliyi, ali təhsil 

müəssisələri 

  

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya, Baş 

Prokurorluq 

2016-2018 

10.4. 

Açıq hökumət və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində sosial çarxların, bukletlərin, yaddaş 

kitabçalarının və digər maarifləndirici materialların 

nəşri və paylanması 

Hazırlanmış və paylanmış 

təşviqat materialları 

barədə məlumat 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 
2016-2018 

11. Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi və nəzarətin təşkili 

11.1. 

Fəaliyyət Planının icrasının monitorinqi prosesinə 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə tədbirlərin 

görülməsi, dövlət orqanları tərəfindən Fəaliyyət 

Planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasına məsul 

şəxslərin müəyyən edilməsi 

Elektron proqram 

təminatının hazırlanması, 

məsul şəxslərin müəyyən 

edilməsi və onlar üçün 

təlimlərin keçirilməsi 

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya 

  

İcraçılar: mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

2016-2018 

11.2. 

Dövlət orqanlarının daxili nəzarət qurumları ilə 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış 

orqanlar arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli 

Yaradılmış əlaqələndirmə 

mexanizmi 

İcraçılar: Mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

2016-2018 



əlaqələndirmənin təşkili   

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya, Baş 

Prokurorluq 

11.3. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi qarşısındakı illik 

hesabatlarında açıq hökumət və korrupsiyanın 

qarşısının alınması sahəsində həyata keçirilmiş 

tədbirlər haqqında məlumat verilməsi 

Hesabatlara bununla bağlı 

daxil edilmiş müvafiq 

məlumat 

İcraçı: Nazirlər Kabineti 

2016-2018 

11.4. 

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının 

qiymətləndirilməsi və nəticəsi ilə bağlı məlumatların 

ictimaiyyətə təqdim edilməsi 

Fəaliyyət Planın icrası ilə 

bağlı məlumatın internet 

səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya 

2016-2018 

11.5. 

Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası 

üçün vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın 

qurulması və onların fəaliyyətinin dəstəklənməsi 

Dəstəklənmiş layihələrin 

sayı 

İcraçılar: Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası, mərkəzi 

və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

  

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya 

2016-2018 



11.6. 

Açıq hökumət və korrupsiyanın qarşısının alınması 

üzrə tədbirlərin icra vəziyyəti və qiymətləndirilməsi ilə 

bağlı ixtisaslaşmış sorğuların, araşdırmaların 

keçirilməsi və nəticələrinin elan edilməsi 

Həyata keçirilmiş sorğu 

və araşdırmalar barədə 

məlumat 

Tövsiyə edilir: 

Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə 

Komissiya 

  

İcraçılar: mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti 

orqanları 

2016-2018 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə 3.  

“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2105-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın icrasının 

və “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın Açıq 

Hökumət Tərəfdaşlığı (AHT) prinsiplərinə uyğun hazırlanması vəziyyətinin 

dəyərləndirilməsi məqsədilə bu sahədə ixtisaslaşmış ekspertlər arasında keçirilmiş 

dərinləşdirilmiş müsahibələr 

 

1. Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 2012-2105-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planının (MFP) 

icrasını necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, Proqramın icrası ilə bağlı proqress qeydə 

alındımı? 

Azər Mehtiyev (A.M): MFP-nin icrası dövründə hökumətin AHT prosesinə ciddi münasibəti  

hiss olunmayıb. MFP-yə daxil edilən fəaliyyətlər hətta icra olunsaydı belə, bu, ümumən ölkədə 

AHT prosesinin proqresinə gətirib çıxara bilməzdi. Sadəcə olaraq, MFP-dəki ayrı-ayrı 

fəaliyyətlərin icrası ilə bağlı texniki xarakterli proqres müşahidə olunub. 

Ələsgər Məmmədli (Ə.M): Mən ciddi  proqresin olduğunu düşünmürəm. 2012-ci ildən-2015-ci 

ilədək olan dövrdə bəzi addımlar atılsa da, təəssüf ki, sistemli proqresin olduğunu söyləmək 

çətindir. 

Samir Əliyev (S.Ə): Açıq Hökumətin Təşviqinə dair MFP-nin icrasını orta qiymətləndirirəm. 

Hökumət üzərinə götürdüyü yüksək ambisiyalı öhdəlikləri qismən yerinə yetirib. Əsas üstülük 

texnoloji proseslərə verilib. Halbuki şəffaflıq və hesabatlılıq arxa plana çəkilib. 

Rövşən Ağayev (R.A.): Elektron xidmətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində proqresi 

qeyd etmək olar. Lakin hökumətin və dövlət şirkətlərinin hesabatlılığının və şəffaflığının 

artırılması istiqmətində fəaliyyətlərin icrası yetərli səviyyədə olmadı. 

Dünya Sakit (D.S): MFP-nin icra vəziyyəti barədə qısa yekun qənaətim budur ki, onun icrası 

formal xarakter daşıdı. Hökumət strukturları çox az sayda istisnalarla MFP-yə icrası məcburi, 

eyni zamanda zamanın tələbindən doğmayan bir öhdəlik kimi baxdılar. Nazirlər Kabineti kimi 

bir qurum 3 monitorinq dövründə ona yöənələn heç bir sorğunu cavablandırmadı, öz hesabatında 

MFP-nin icrasına dair bir abzas belə məlumat yerləşdirmədi. Xüsusilə, yerli icra orqanlarının 

MFP barədə məlumatlılıq səviyyəsi sıfıra yaxındır. 

 

2. Konkret olaraq MFP-nin hansı bəndi və ya bəndləri üzrə öhdəliklərin icrası qaneedici 

olmayıb? Hansı bəndlər üzrə icra qaneedici olub? 

A.M: Yalnız 8-ci iqtiqamət (Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye 

sahələrində şəffaflığın artırılması) üzrə fəaliyyəti qismən qaneedici hesab etmək olar ki, bu da 



hökumətin səyi nəticəsində yox, MHŞT standartı üzrə hesabatın hazırlanması sayəsində mümkün 

olub. Qalan bütün istiqamətlərdə fəaliyyətlər qaneedici olmayıb. 

Ə.M: Əvvəla, İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması istiqamətində dövlət qurumlarında 

məsul şəxslərin təyin edilməsi işi yekunlaşmadı. Xüsusilə İnformasiya məsələri ilə bağlı 

Ombudsmana verilən səlahiyyət 2012-ci ildən bugünədək işlədilmədi.  

İkincisi, Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi - 

istiqamətində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından fərqli olaraq, yerli icra hakimiyyəti 

qurumlarında son 3 ildə heç bir iş fəallıq hiss edilmədi. İnformasiya açıqlığı demək olar ki, 

regional səviyyədə çox zəifdir və ictimai əhəmiyyətli informasiyalar əlçatan deyil. Mərkəzi icra 

hakimiyyəti qurumlarında da ciddi bərabərsizlik mövcuddur və xüsusilə tender haqqında, büdcə 

xərcləmələri haqqında məlumatlar əlçatan deyil. Qanunvericiliyin hər kəs üçün anlaşılan olması 

istiqamətində ciddi bir iş görülmədi. Bələdiyyələrin isə demək olar ki heç bir normal resursu 

yoxdur və bu istiqamətdə hökumətin onlara dəstəyi olmadı.  

Qismən pozitiv addım isə bəzi fəaliyyətlərin e-gov.az sisteminə adaptasiya edilməsi və ASAN 

Xidmətin göstərdiyi xidmətlərin əhatəsinin genişləndirilməsi olmuşdur.  

S.Ə: Fiskal şəffaflıq və hesabatllıqla bağlı bölmələr qənedici olmayıb. 

R.A: Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə informasiyaları cəmiyyətə çatdırılması, ictimai 

iştirakçılığın təmin edilməsi və maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması 

istiqamətində fəaliyyətlərin icrası qaneedici olmayıb. Elektron xidmətlərin tətbiqinin 

genişləndirilməsi istiqamətində addımları qaneedici saymaq mümkündür. 

D.S: Bizim monitorinqlərimiz göstərdi ki, MFP-nin informasiya açıqlığı ilə bağlı bəndləri 

keyfiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxartmadı. Əksinə, planın icra olunduğu illərdə ölkədə 

informasiya azadlığının daha da məhdudlaşdırılması istiqamətində bir sıra addımlar atıldı. 

Baxmayaraq ki, dövlt qurumlarının İnternet saytları var, orada yenilənmələr edilir, bu proses son 

nəticədə onların informasiya açıqlığına cidd bir töhfə verməyib. Planın 6-cı bəndində dövlət 

maliyyəsi sahəsində təkmil nəzarət mexanizmlərinin yaradılması nəzərdə tutulsa da, bu, baş 

vermədi. Ən yaxşı nəticələr 7 və 8-ci bəndlər üzrə əldə olunub. 7-ci bənd Azərbaycanın MHŞT 

ilə bağlı öhdəliklərinin icrası ilə bağlıdır. Hansı ki, bu sahədə konkret çərçivəyə salınmış proses 

gedir və bu, heç də MFP ilə bağlı deyil. 8-ci bənd isə vergi qanunvericiliyi ilə bağlıdır. 

 

3. Sizcə, MFP-nin icrası ilə bağlı ən ciddi əngəl nə  olub? 

A.M: MFP-nin icrası və ümumiyyətlə, AHT prosesinin ölkədə irəliləməsi ilə bağlı ən ciddi əngəl 

hökumətin şəffaflıqda, hesabatlılıqda və səmərəlilikdə maraqlı olmamasıdır. Buna görə ölkədə 

hökumətin şəffaflığını və hesabatlılığını təmin edən institutların (o cümlədən, müstəqil mətbuat 

və VC-nin (VC)) normal fəaliyyətinə imkan verilmir. 



Ə.M: Düşünürəm ki, ən ciddi əngəl idarəetmənin şəffaf olmasının arzulanmamasıdır. 

Məmurların və siyasətçilərin bu istiqamətdə səmimi olmamasıdır. Ayrıca, cəmiyyətə ən çox 

lazım olan və gündəlik dövlət xidmətlərinin zəruri olanlarının heç də hamısının elektron 

xidmətlər siyahısına salınmamasıdır. Xüsusilə, Ədliyyə Nazirliyinin ictimai institutlara dair 

səlahiyyətlərinin çox ləng və siyasi təşəbbüs əsasında həyata keçirməsi açıq hökumətin 

mövcudluğunu əngəlləyir və ictimai nəzarət imkanlarını aradan qaldırır. 

      S.Ə: VC-nin gücləndirilməsi istiqamətində heç bir iş görülməyib. 

      R.A: Ən başlıca maneə ali icra hakimiyyəti orqanlarının şəffaflıq və hesabatlılıq 

standartlarının tətbiqinə maraqlı olmaması idi. 

     D.S: Bu sahədə ən böyük əngəl hakimiyyətin AHT prosesinə başdansovdu yanaşmasıdır. 

Belə yanaşma olmasaydı, hakimiyyət təşəbbüsün icrasına məsuliyyətlə yanaşsaydı, tamam fərqli 

mənzərə alınardı. 

 

4. MFP-nin monitorinqi və qiymətləndirilməsi prosesində müstəqil VC-nin rolu sizi qane 

edirmi? Müstəqil VC-nin imkanları bunun üçün yetərlidirmi? 

A.M: MFP-nin monitorinqi və qiymətləndirilməsi prosesində müstəqil VC-nin rolu qaneedici 

deyil. Hökumət müstəqil VC-nin normal fəaliyyətinə nəinki şərait yaratmır, əksinə son illər VC 

institutlarının tamamilə sıradan çıxarılması prosesi gedir. Hazırda müstəqil VC-nin imkanları 

məhdud olsa da, hökumət imkan verərsə, VC bu işin öhdəsindən qismən gələ bilər. 

Ə.M: İlk MFP 4 illik dövrü əhatə edirdi. Bu dövrün son iki ili 2014 və 2015-ci illərdə VC 

institutlarına, xüsusilə QHT-lərə və müstəqil media qurumlarına və jurnalistlərə qarşı cinayət 

işləri açıldı, bank hesabları bağlandı, ictimai fəalların ölkədən çıxışlarına məhdudiyyət qoyuldu, 

həbs cəzaları verildi, ofislər möhürləndi. Odur ki, bu dövrdə çox cüzi şəkildə məhdud dairədə bu 

istiqamətdə fəaliyyət aparmaq mümkün olub. Bu isə yetərli ola bilməz.  

S.Ə: Müstəqil VC-nin rolu qanedicidir. VC məhdud maliyyə mənbəyi və fəaliyyət imkanları 

çərçivəsində fəaliyyət göstərsə də, bu işi mütəmadi nəzarətdə saxlamağı, operativ reaksiya 

verməyi bacarır. Məhz müstəqil VC-nin aktiv fəaliyyəti hökuməti öhdəliklərini düzgün yerinə 

yetirməyə sövq edir. 

R.A: Azərbaycanda AHT təşəbbüsünün mahiyyətini düzgün anlayan və qiymələndirən VC 

mövcuddur. Məhdud resurslar və yaradılan manelər müqabilində bu istiqamətdə müstəqil VC-

nin fəallığını qanedici sayıram. Bütün əngəllərə baxmayaraq 1-ci MFP-nın müstəqil monitorinqi 

aparıldı, nəticələri ictimaiyyət üçün açıqlandı, obyektiv və alternativ dəyərləndirmə oldu. 

D.S: İlk monitorinq dövründə - 2013-cü ildə prosesə efeektiv ictimai nəzarətin təşkili 

baxımından VC-nin imkanları daha geniş idi. Lakin 2014-cü ildən başlayaraq, ölkədə müstəqil 

VC-nin imkanlarının hərtərəfli məhdudlaşdırılması siyasəti aparıldı. Bunun nəticəsində VC 



effektiv ictimai nəzarət imkanlarının xeyli hissəsini itirdi. Lakin məhdud imkanlarla da olsa 

monitorinqləri davam etdirmək mümkün oldu. Və bizim açıqladığımız nəticələrin MFP-nin 

icrasının monitorinqini aparan dövlət qurumu - Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyasının 

açıqladığı nəticələrdən xeyli dərəcədə fərqli olması göstərir ki, müstəqil qiymətləndirmə baş 

tutub.  

 

5. İctimai əhəmyyətli açıq məlumatların əldə olunmasının çətinliyi sizcə nədən qaynaqlanır? 

A.M: Hökumət ictimai əhəmiyyətli məlumatların tam və sistemli şəkildə açıqlanmasında maraqlı 

deyil, çünki bədxərc və korrupsiyalaşmış bir sistem formalaşıb. Buna görə də hətta 

qanunvecilikdə ictimaiyyətə açıqlanması tələb kimi qoyulmuş informasiyaların əksəriyyəti 

natamam formada, hər il fərqli qaydada açıqlanır ki, bu da həmin informasiyalardan istifadə 

imkanlarını məhdudlaşdırır. 

Ə.M: İlk növbədə, məlumatlar qanunvericiliyə əsasən açıq olsa da onların ictimai resurslarda 

yayılması qanunsuz olaraq məhdudlaşdırılır. Bu da həmin məlumatların əlçatanlılığını ortadan 

qaldırır. İkincisi, məmurlarda informasiyanın açıqlığı prinsipinin dərk olunması çox ləng gedir 

və mərkəzləşmiş qaydada bir anlayış mövcuddur ki, mümkün qədər az informasiyanı yaymaq 

lazımdır. Üçüncüsü, ictimai əhəmiyyətli məlumatların verilməməsi, yaxud qanunsuz şəkildə 

onlara məhdudiyyət qoyulmasına görə məsuliyyət mexanizmi işləmir. “İnformasiya əldə etmək 

haqqında” Qanunun qəbulundan keçən 11 ildə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (İXM) qüvvədə olan 

181-3 madəsinin tətbiqinə dair bircə nümunə belə yoxdur. 

S.Ə: İctimai əhəmiyyətli açıq məlumatların əldə olunması çətinliyi hökumətin ayrı-ayrı 

qurumlarının məlumatları yaymaqda maraqlı olmamasından irəli gəlir. Dövlət qurumları rəsmi 

internet saytlarında açıqlamalı olduqları məlumatları natamam və məhdud həcmdə yerləşdirirlər. 

Məlumat detallı şəkildə analiz olunmur. Bundan başqa sorğu ilə müraciət etdikdə cavablar 

qanedici olmur, daha çox ümumi xarakter daşıyır. 

R.A: İctimai əhəmiyyətli açıq məlumatları əldə etmək ona görə çətindir ki, ictimai informasiya 

sahibləri “İnformasiya əldə etmək haqqında” Qanunun tələblərinə uyğun olaraq zəruri 

məlumatları tam həcmdə və zəruri keyfiyyətdə açıqlamırlar. Məhkəmələr isə ictimai 

informasiyaları açıqlamaq öhdəliyinə malik qurumlarla bağlı qaldırılan iddiaları təmin etmədiyi 

üçün onlarda arxayınçılıq və məsuliyyətsizlik yaranır. 

D.S: Bu, əlbəttə ki, bilavasitə hökumətin açıqlıq və hesabatlılığa meylli olmamasından 

qaynaqlanan bir problemdir. Bu gün Azərbaycanda ən açıq dövlət qurumundan belə maliyyə 

fəaliyyəti barədə dolğun məlumat almaq mümkün deyil. Halbuki həmin qurumun fəaliyyəti 

bilavasitə ictimai vəsaitlər hesabına maliyyələşir və onun bütün detalları cəmiyyət üçün açıq 

olmalıdır. Bir sıra hallarda isə hətta əksər dövlət qurumlarının açıqladığı məlumatları bəzi 



məmurlar açıqlamaqdan imtina edirlər. Yəni, burada ikinci mühüm amil məmurların şəxsi 

mövqeyidir.   

 

6. Azərbaycanda MFP-nin icrasına məsul mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

fəaliyyəti Açıq Hökumət prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? 

A.M: Bu prosesə məsul qurumların təmsilçilərinin proses haqqında bilgi və düşəncələri 

məhduddur, bunu əhəmiyyətsiz və artıq bir iş hesab edirlər. Dövlət qurumları həm də 

institutsional baxımdan bu prosesə uyğun deyillər. 

Ə.M: Bu istiqamətdə ən ciddi problemlərdən biri Qurumlar üstü bir nəzarət orqanının 

yoxluğudur. İnformasiya məsələləri üzrə Müvəkkillik nəzərdə tutulsa da, sonradan bu müəssisə 

işləmədən qanundan çıxarıldı və hazırda İnsan Hüquqları Ombudsmanına verilən bu səlahiyyət 

də işləmir.  

     S.Ə: Qurum olaraq uyğundur. Amma əsas problem icraya nəzarətin qənaətbəxş olmamasıdır. 

     R.A: Dövlət orqanlarının, xüsusilə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini açıq 

hökumət prinsiplərinə uyğunlaşdırılması üçün ciddi addımlara ehtiyac var. Onların fəaliyyətində 

şəffaflıq, hesabatlılıq və ictimai iştirakçılıq səviyyəsini açıq hökumət prinsiplərinə uyğun saymaq 

çox çətindir. 

     D.S: Qısa olaraq bu sahədə vəziyyəti belə qiymətləndirmək olar ki, mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının çox cüzi bir hissəsi açıq hökumət prinsiplərinə 40-50 faiz aralığında uyğundur. Yerli 

icra orqanları qeyd olunan prinsiplərə ümumiyyətlə, uyğun deyillər. Mərkəzi dövlət orqanların 

böyük əksəriyyəti isə bu prinsiplərə 20 faizədək uyğun ola bilər. 

 

7. Yeni fəaliyyət planını necə qitmətləndirərdiniz? Yeni Fəaliyyət Planı AHT prinsip və 

normalarına uyğundurmu?  

A.M: Yeni Fəaliyyət Planı AHT prinsip və normalarına tam cavab vermir. Amma əvvlki MFP-

dan fərqli olaraq bu dəfə sənədin strukturunda və məzmununda müəyyən irəliləyişlər var. 

Ə.M: Müəyyən təşəbbüsləri müsbət qiymətləndirmək olar. Lakin təəssüf ki, ciddi əhəmiyyətli 

təkliflərin bir hissəsi kənarda qalıb və burda öz əksini tapmayıb. 

S.Ə: Yeni fəaliyyət planı AHT prinsip və normalarına uyğun gəlsə də ,Azərbaycanın mövcud 

durumunda daha vacib və zəruri addımlar atılmasını xarakterizə edən Plan tərtib oluna bilərdi. 

Xüsusilə də şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması məsələsinə daha çox diqqət artırmaq olardı.  

R.A: Yeni Planın ümimi prinsipləri AHT-nin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən ümumi 

prinsiplərinə uyğun sayıla bilər. Lakin planda nəzərdə tutulan hədəf və fəaliyyətlər həmin 

prinsiplərin bərqərar olması üçün yetərli deyil. 



D.S: AHT üzrə yeni fəaliyyət planı hazırlanarkən biz də MFP layihəsi hazırlayaraq Korrupsiyaya 

qarşı Mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim etdik. Lakin təəssüflər olsun ki, yeni planda həmin 

layihədə əksini tapan bir çox mühüm müddəaları görə bilmədik. Bura xüsusilə, dövlət 

qurumlarında informasiya açıqlığı, hesabatlılıq, həmçinin effektiv dövlət maliyyə nəzarətinin 

təşkili ilə bağlı müddəalar aiddir. Hesab edirəm ki, yeni plan xeyli parametrlər üzrə AHT prinsip 

və normalarına cavab vermir. 

  

8. Yeni fəaliyyət planı layihəsi ilə bağlı keçirilən ictimai müzakirələr və məsləhətləşmələr 

tələblərə uyğun təşkil olunmuşdumu? Bu müzakirələrdə bütün maraqlı tərəflərin iştirakı 

təmin edildimi? 

A.M: AHT üzrə Beynəxalq Platformanın yanaşması budur ki, planın işlənməsində mütləq 

müstəqil VC iştirak etməlidir. Amma iştirakçılıq təkcə cəlbetmə deyil, səsini eşitməkdir. 

Cəlbetmə passiv dəvət də ola bilər – QHT-lər gəlir, müzakirələrdə oturur, hətta nəsə təkliflər də 

verir, amma sonda onarın təkliflərindən heç nə qəbul edilmir. Aktiv iştirakçıllıq odur ki, dəvət 

edilirsən, dinlənilirsən və sonda eşidilirsən – təkliflərinin hansısa hissəsi qəbul edlilir. Bir sözlə, 

iştirakçılıq passiv deyil, aktiv cəlbetmə prosesidir.  AHT üzrə Beynəlxalq Platformanın israrlı 

təzyiqləri ilə hökumət bu proses bəzi müstəqil VC qurumlarını və ekspertlərini dəvət etdi, amma 

ümumən proses qapalı və VC-nin geniş və fəal iştirakı olmadan keçirildi. 

Ə.M: Bu istiqamətdəki cəhdləri mən yetərli hesab etmirəm. Xüsusilə, bu, elə bir dövrə təsadüf 

etdi ki, VC institutları varolma mübarizəsi aparırdı. Bir çoxunun ofisləri bağanmışdı, tez-tez 

istintaqa çağırılırdılar və adi fəaliyyətlərini qurmaqda belə ciddi maneələrlə üzləşirdilər. 

S.Ə: Yeni fəaliyyət planı ilə bağlı keçirilən ictimai müzakirələr və məsləhətləşmələr texniki 

baxımdan normal olsa da, səslənən fikirlərin nəzərə alınması baxımından az faydalı oldu. 

Müzakirələrdə səslənən əsas fikirlərin bir hissəsi nəzərə alınmadı ki, bu da müzakirələrin 

səmərəsinin az olduğunu söyləməyə əsas verir. 

R.A: İştirakçılıq yalnız fiziki iştirak etməklə məhdudlaşmır.  Bunun üçün vəəndaş cəmiyyətinin 

səsi eşidilməli, təklifləri qəbul edilməlidi. VC fiziki olaraq prosesdə iştirak etdi, amma səsi 

demək olar ki, eşidilmədi. 

D.S: Planın hazırlanması mərhələsində Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyası tərəfindən VC 

nümayəndələrinə təkliflərin verilməsi üçün müraciət olunmuşdu. Sonra planın ilkin variantının 

VC nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirəsi təşkil olundu. Planın ilkin variantında verilən 

təkliflərin müəyyən qismi əksini tapmışdı. Lakin yekun variantda həmin təkliflərin xeyli hissəsi 

yoxdur. Bundan əlavə, plan layihəsinin ictimai müzakirəsi bütün maraqlı tərəflərin iştirakı təmin 

olunmadan aparıldı. Nəticədə ortaya AHT prinsiplərinə çox az uyğun gələn bir sənəd ortaya 

qoyuldu. 



 

9. Yeni Fəaliyyət planının hazırlanmasına siz  və ya sizin  təmsil etdiyiniz təşkilat cəlb 

olunmuşdumu? Əgər cəlb olunubsa, sizin  töhfələriniz nədən ibarət olub?  İrəli sürdüyünüz 

təkliflər nəzərə alınıbmı? 

A.M: Sənədin ilkin müzakirələrində müstəqil VC-nin yanaşması bu oldu ki, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə və açıq hökumətin təşviqi planını briləşdirib vahid Fəaliyyət Planı kimi qəbul etmək 

vacibdi, çünki bütün üzv ölkələr bu cür edir – üzv ölklərlə vahid hesabatlılığın təmin edilməsi, 

zəruri müqayisələrin aparılmasının asanlaşdırılması baxımından bu vacib idi. Hökumət həmin 

təklifi nəzərə alıb, ilkin variantda 2 ayrı layihə təqdim edilmişdi, amma son təsdiq edilən 

versiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə tədbirlər açıq hökumətin təşviqi planının tərkib 

hissəsi kimi qəbul edilib. 

Sənədin strukturu ilə bağlı başqa bir təklifimiz bu idi ki, hökumətin şəffaflıq, hesabatlılıq və 

iştirakçılıq prinsiplərinə geniş töhfə verməyən, bütövlükdə cəmiyyətlə deyil, birbaşa olaraq 

fərdlə dövlətin münasibətlərinə təsir edən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi kimi 

öhdəliklərin fəaliyyət planına öhdəliklər kimi daxil edilməsinə ehtiyac yoxdu. Bu cür xidmətləri 

öhdəlik kimi deyil, şəffaflıq, hesabatlılıq və iştirakçılığa nail olmaq üçün texniki-texnoloji 

vasitələr kimi nəzərdə tutulmasını təklif etmişdik. Lakin hökumət fəaliyyət planına elektron 

xidmətlərlə bağlı ayrıca bölmə daxil etdi. 

Yeni fəaliyyət planının hazırlanması prosesində təşkil edilən bir neçə müzakirəyə təşkilatımızın 

ekspertləri dəvət edilmişdi və təkliflərimizi təqdim etmişdik. Fundamental saydığımız 

təkliflərdən 3-ü son variantda nəzərə alınıb: müstəqil QHT-lərin manesiz qatıla biləcəyi Açıq 

Hökumətin Təşviqi üzrə VC Platformasının formalaşdırılması üçün imkan yaradılması, fiskal 

şəffaflığın təmin edilməsi və rəsmi şəxslərin əmlak vəziyyəti ilə bağlı bəyyanamə sisteminin 

təcrübədə tətbiq edilməsi. 

Ə.M: Mən bu prosesə ekspert səviyyəsində “Şəffaflıq Azərbaycan” Təşkilatı tərəfindən cəlb 

edilmişdim. Bir çox təkliflərin verilməsində iştirak etdim. Elektron xidmətlərin 

təkmilləşdirilməsi, İnformasiya əldə edilməsinin təmin olunması, normativ hüquqi aktların vahid 

internet elektron bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müəyyən təkliflərimiz 

oldu. Onlardan mobil informasiya çıxış imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində təkliflər 

nəzərə alındı. 

S.Ə: Yeni fəaliyyət planının hazırlanmasın dəvət olunmuşduq və tövsiyələri təqdim etmişdik. 

Tövsiyələrimiz əsasən hesabatlılıq, şəffaflıq, tender mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsini əhatə 

edib. Təkliflərin bir hisssi nəzərə alınıb. 

R.A: Yeni fəaliyyət planın hazırlanması üçün təmsil olunduğum təşkilatın təkliflər təqdim 

etməsi üçün rəsmi müraciət olmuşdu. 30-dək müxtəlif təkliflər hazırlayıb təqdim etdik. Həmin 



təkliflərdən yalnız 2-si nəzərə alınıb. Onlar maliyyə-büdcə şəffaflığının artırılması və vəzifəli 

şəxslərin gəlir və əmlak vəziyyəti ilə bağlı gəlir bəyannaməsi mexanizminin tətbiqi ilə bağlı idi.   

D.S: Bu suala 7-ci sualı cavablandırarkən cavab verdim. Biz, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin 

ekspert qrupu olaraq “Şəffaflıq Azərbaycan” Təşkilatının xəttilə plan layihəsi hazırlayıb təqdim 

etdik. Yeni planda bizim qrupun bir sıra təklifləri nəzərə alınıb, bəzi təkliflər qismən nəzərə 

alınıb. Amma yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, informasiya açıqlığı, hesabatlılıq və təkmil dövlət 

maliyyə nəzarəti mexanizmlərinin yaradılması ilə bağlı təkliflərimiz nəzərə alınmayıb. 

 

10. Sizcə yeni fəaliyyət planında hansı istiqamətlərdə təkmilləşdirmələr aparılmalıdır?  

A.M: Dövlət orqanlarının hesabatlılığının və şəffaflığının yüksəldilməsi ilə bağlı xeyli 

təkliflərimiz nəzərə alınmadı və hesab edirik ki, həmin təkliflər AHT ilə bağlı beynəlxalq 

səviyyədə qəbul edilmiş prinsiplərə uyğun dövlət idarəetməsində hüquqi islahatların həyata 

keçirilməsi baxımından çox mühüm idi.  

Ə.M: Hər bir sahə üzrə müəyyən təkmilləşdirməyə ehtiyac var və daha konkret nəticələr 

doğuracaq fəaliyyətlər nəzərdə tutulsa, yaxşı olar.  

S.Ə: Şəffaflıq, hesabatlılıq sahəsində tələblər genişləndirilməlidir. 

R.A: Əsasən idarəetmə oqanlarının və dövlət şirkətlərinin maliyyə-büdcə fəaliyyəti ilə bağlı 

informasiyaların açıqlanması, hesabatlılıq və şəffaflıqla bağlı standartların işlənməsi və tətbiqi, 

vəzifəli şəxslər və onların ailə üzvlərinin gəlir və əmlak vəziyyəti ilə bağlı məlumatların 

ictimailəşdirilməsi, mədən sektorunda imzalanmış bütün beynəlxalq sazişlərin mətninin 

ictimaiyyət üçün açıqlanması, dövlət satınalınmalarında şəffaflıq və səmərəliliyin yüksəldilməsi 

istiqamətində fəaliyyətlərin təkmilləşdirilməsi vacibdir. 

D.S: Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə AHT prosesindəki fəaliyyətinin dondurulduğu bir 

şəraitdə hökumətin atmalı olduğu ən birinci addım bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə açıq 

müzakirələr təşkil etmək, həmin müzakirələr zamanı irəli sürülən təkliflər əsasında yeni plana 

dəyişikliklər layihəsi hazırlamaq və qəbul etmək olmalıdır. Dəyişikliklər həm planın mövcud 

istiqamətləri üzrə təkmilləşmələri, həm də yeni istiqamətlərin əlavə olunmasını ehtiva etməlidir. 

Plana ilk növbədə dövlət qurumlarının AHT prinsiplərinə uyğun açıq və hesabatlı fəaliyyətinin 

təmin olunmasını nəzərdə tutan efektiv tədbirlər əlavə olunmalıdır. Daha bir mühüm istiqamət 

dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində təkmil nəzarət sisteminin yaradılması olmalıdır. 

 

11.  Yeni fəaliyyət planın hazırlanmasından sonrakı mərhələlərdə VC-nin  iştirakını necə 

görürsünüz? Umumiyyətlə VC-nin bu  planın reallaşdırılmasına töhfələrini  artırmaq üçün 

dialoq platformasının yaradılması üçün nələr etmək olar? Hansı formatda VC və dövlət 

dialoqu müntəzəm və effektli ola bilər?  



A.M: Bu istiqamətdə həm VC-nin koalisiyası yaradılmalı, həm də ekspert qrupları fəaliyyət 

göstərməlidir. 

Ə.M: İlk növbədə, VC institutlarının, QHT-lərin daha sərbəst fəaliyyət imkanları artırılmalı və 

onların müəyyən maliyyə resurslarına çıxış imkanları açılmalıdır. Hüquqi mühitin dəyişməməsi 

və maliyyə resurslarına çıxış yolları açılmasa, VC-nin bu prosesdə iştirakı məhdud və effektsiz 

olacaq. Dövlət qurumları imitasiyadan tam imtina etməli, müstəqil QHT-lərlə dialoqa hazır 

olmalı, QHT sektorunu nəzarətdə saxlamaq istəyindən imtina etməlidir.  

S.Ə: VC bir tərəfdən Planın icfrasının monitrinqini apara bilər. Digər tərəfdən VC-nin iştirakı ilə 

Platormanın yaradılmasını həyata keçirilə bilər. Üçüncüsü, vəkillik siyasəti vasitəsilə AHT 

təşəbbüsləri yayıla bilər. 

R.A: Müstəqil VC sonadək hökumətlə dialoqa və əməkdaşlığaı təşəbbüs göstərməlidir. Əgər 

hökumət maraqlı olmadığını nümayiş etdirsə, o zaman müstəqil VC təşkilatları və ekspertlər 

AHT ilə bağlı müstəqli platforma yaratmaq, müntəzəm olaraq platforma çərçivəsində 

müzakirələr və ictimai tədbirlər təşkil etmək, icra edilən MFP-nn icra vəziyyəti ilə bağlı 

monotorinqlər aparıb nəticələri ictimailəşdirmək lazımdır. 

D.S: Yeni planın AHT prinsiplərinə uyğunlaşdırılmasından sonra VC-nin əsas fəaliyyəti onun 

icrası prosesinə effektiv ictimai nəzarəti təşkil etmək olmalıdır. Bunu koalisiya halında  təşkil 

etmək mümkündür. Lakin indiki şərtlərlə VC-nin bunu təşkil etmək imkanları yetərli deyil. Buna 

görə də hökumət son 2 ildə VC-nin fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi bazaya etdiyi neqativ 

dəyişiklikləri ləğv etməli, yeni və daha mütərəqqi dəyişikliklər aparmalıdır. Eyni zamanda VC-

nin AHT üzrə formalaşdıracağı koalisiyanın fəaliyyətinə şərait yaradılmalıdır. Bu şərtlər olarsa, 

AHT prosesinin Azərbaycanda effektiv və dolğun reallaşması mümkündür. 

 

12. Açıq Hökimət Tərəfdaşlığı İdarəetmə Komitəsi tərəfindən Azərbaycanın statusunun aşağı 

salınmasından sonra VC-nin qarşısında hansı vəzifələr durur?  VC  hazırkı şəraitdə hansı 

əhəmiyyətli addımları ata bilər?   

A.M: VC-nin qarşısında duran əsas vəzifə bütün mümkün imkanlardan istifadə etməklə 

fəaliyyətini dirçəltmək, hökumətin şəffaflığının və hesabatlılığının artırılması üçün ictimai 

nəzarət funksiyasını gücləndirməkdir. 

Ə.M: VC hər şeydən öncə mövcud problemlərini aydın sıralamalı, problemin qaynağını 

sistemləşdirməli və hökumətin qarşısına çıxarmalıdır. Sonra sistemli şəkildə bütün süni 

problemlər aradan qaldıırlmalı, qanunvericilik işləmək üçün uyğun vəziyyətə gətirilməli, QHT 

sektoruna qarşı tətbiq edilən cərimələrdən tam imtina edilməli, cinayət işləri ləğv edilməli və bu 

prosesdə səhlənkarlığa yol verən rəsmi qurum təmsilçiləri, vergi müfəttişləri, müstəntiqlər işdən 



uzaqlaşdırılmalıdır. VC bu şərtlər yerinə gətirildikdən sonra ölkə statusunun bərpası məsələsinə 

qayıtmalı, beynəlxalq əməkdaşlığa can atmalıdır. 

S.Ə: VC-nin qarşısında Azərbaycanın AHT-dən çıxarılmasına imkan verməmək, hökuməti 

tələbləri yerinə yetirməyə dəvət etmək, ölkəmizin statusunun bərpasına yönəlik addımları 

atmalıdır. Bunun üçün AHT prinsiplərinin Azərbaycanda yayılmasının təmin etmək, hökumətlə 

dialoqun qurulmasına dəstək vermək, VC-nin bu sahədə qüvvələrinin birləşdirilməsinə nail 

olmaq lazımdır.  

R.A: VC bütün təzyiqlərə baxmayaraq açıq hökumət təşəbbüslərinin ölkədə təbliği istiqmətində 

fəaliyyətini davam etdirməli, aparıcı fəalların iştirakı ilə müstəqil ekspert qruplarının, 

platformaların yaradılmasına səy göstərməli, hökumətlə bu istiqamətdə dialoqa təşəbbüs 

göstərməli, şəffaflıq istiqamətində mandatı olan bütün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edərək 

beynəlxalq səviyyədə vəkillik aparmalıdır. Xüsuilə də, AHT Katibiyi və beynəlxalq EİTİ İdarə 

Heyətilə ilə sıx fəaliyyətlərin qurulmasına ehtiyac var. 

D.S: Hazırda VC-nin imkanları çox məhduddur. Bu üzdən də hesab edirəm ki, bu vəziyyətdə 

əsas addımlar hökumət tərəfindən atılmalıdır. VC sadəcə, hökumətə hansı addımların atılmalı 

olduğuna dair təkliflərini verə bilər. 

 

13. Sizcə nələr edilməlidir ki, Azərbaycan statusunu geri  ala bilsin?  Burda dövlətin və VC-nin 

rolu nədən ibarət olmalıdır? 

A.M: Statusun qayratarılması daha çox hökumətin fəaliyyətindən asılıdır. Çünki ölkədə VC-nin 

fəaliyyətini son dərəcə məhdudlaşdıran hökumətdir. Hökumət müstəqil VC-nin sıradan 

çıxarılması istiqamətində son 5 ildə ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi siyasətindən imtina etməli, 

QHT və qrant qanunvericiliyini 2010-cu ilədək olan vəziyyətə qaytarmalı, xarici donorların 

ölkədə fəaliyyətini bərpa etməlidir və VC ilə dialoqda maraqlı olmalıdır. 

Ə.M: VC institutlarına qarşı səlib yürüşü dayandırılmalı və normal fəaliyyət mühiti 

yaradılmalıdır. Bu zaman həm qanunvericilikdə ciddi islahatlar aparılmalı, həm 2010-cu ildən 

sonrakı bütün tənzimləmələr əvvəlki vəziyyətə  geri qaytarılmalıdır. Hüquqi şəxslərin təsisçisi və 

payı haqqında məlumatlar kommersiya sirri hesab edilməkdən çıxarılmalı, məmurların və 

siyasıtçilərin cəmiyyətə açıq mal bəyanı prosedurası gətirilməlidir. “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə haqqında” Qanun daha aydın normalarla zənginləşdirilməli, icrası təmin edilməlidir.  

S.Ə: Azərbaycan hökuməti AHT qarşısında götürdüyü öhdəlikləri, xüsusən də, VC-nin inkişafı 

üzrə öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. VC-nin rolu vəkillik aparmaq, insanların AHT barədə 

mövcud olan neqativ fikirlərin dağılmasına nail olmaqdır.  VC hökumətlə bu sahədə əməkdaşlığa 

maraq göstərməlidir. Dövlətin rolu götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməkdir. 



R.A: Hökumət VC-nin sərbəst fəaliyyətinə tətbiq etdiyi hüquqi məhdudiyyətləri aradan 

qaldırmalı,VC fəallarının qanunsuz təqiblərinə son verməlidir. 

D.S: Hökumət VC ilə həqiqi əməkdaşlığa başlayarsa, proseslər çox sürətlə xeyrimizə doğru 

dəyişə bilər. Yalnız belə bir əməkdaşlıq şəraitində Azərbaycanın statusunun geri alınması 

mümkündür. Hamıya aydındır ki, həm MHŞT-də, həm də AHT-də ölkənin statusunun salınması 

bilavasitə müstəqil VC institutlatına qarşı aparılan təqib, təzyiq və sıradan çıxarma siyasətinin 

nəticəsidir. Bu siyasət aradan qaldırılmasa, hansısa irəliləyiş əldə etmək mümkün olmayacaq. 


