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Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri  

Dövlət Komitəsi sədrinin ”11” yanvar 2016-cı il tarixli 

02 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.  
 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli, 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  

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

dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası üzrə Azərbaycan Respublikasının  

 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 2016-cı il üçün  

 

İş Planı 
 

SN Tədbirin adı Tədbirin icrası ilə bağlı görüləcək işlər  İcra 

müddəti 
İcraçılar İcranın nəticə göstəriciləri 

Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı üzrə 

 
1. Əmlak Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsinin  öz 

fəaliyyəti barədə 

ictimaiyyətə 

müntəzəm 

məlumat verməsi  

1.1. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

fəaliyyəti barədə məlumatların mütəmadi, 

yenilənmiş əsaslarla rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi  

mütəmadi İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Komitənin aidiyyəti 

struktur bölmə və 

qurumları  

- məlumatlar dövri olaraq 

yerləşdirilməlidir. 

1.2. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının 

anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi 

qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların 

vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi  

mütəmadi İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Daşınmaz Əmlakın 

Dövlət Reyestri 

Xidməti, Hüquq 

şöbəsi 

- müvafiq nəşrlər və toplular 

hazırlanmalıdır (elektron və kağız 

formalarda). 

2. Əmlak Məsələləri 

Dövlət 

2.1. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb edən normativ 

mütəmadi Hüquq şöbəsi, 

İctimaiyyətlə əlaqələr 

- ictimai əhəmiyyət kəsb edən 

qanun layihələrinin ictimai 
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Komitəsinin   

fəaliyyətində 

ictimaiyyətin 

iştirakının 

genişləndirilməsi  

hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması 

prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin 

cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin keçirilməsi  

və protokol şöbəsi, 

Komitənin aidiyyəti 

struktur bölmə və 

qurumları 

müzakirəsi təşkil edilməlidir. 

 2.2. İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul 

edilməsi prosesində ictimaiyyətin iştirakını 

genişləndirmək vasitəsi kimi rəsmi internet 

səhifəsindən istifadə edilməsi (vətəndaşların 

təklif və rəylərinin qəbul edilməsi, müzakirələrin 

təşkil edilməsi, interaktiv sual-cavab bölmələrinin 

yaradılması və s.)  

mütəmadi İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

İnformasiya 

texnologiyaları, 

strateji planlaşdırma 

və təhlil şöbəsi, 

İnformasiya 

Texnologiyaları və 

Məlumat İdarəetmə 

Mərkəzi, Komitənin 

aidiyyəti struktur 

bölmələri  

- rəsmi internet səhifəsi müvafiq 

imkanlara malik olmalıdır  

- ictimaiyyət nümayəndələrinin 

iştirakı təmin edilməlidir. 

2.3. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  

tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş forumlarının 

keçirilməsi  

ildə iki dəfə İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Daşınmaz Əmlakın 

Dövlət Reyestri 

Xidməti 

- Daşınmaz Əmlakın Dövlət 

Reyestri Xidmətinin ərazi 

idarələrində  “Açıq qapı” vətəndaş 

forumları keçirilməlidir. 

3.   Açıq hökumətin 

təşviqi üçün 

görülən tədbirlərlə 

bağlı 

maarifləndirmənin 

və əməkdaşlığın 

həyata keçirilməsi 

 

 

 

3.1. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 

fəaliyyət istiqamətlərində maarifləndirici 

materialların nəşri və əhali arasında paylanması 

 

 

 

mütəmadi İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Komitənin aidiyyəti 

struktur bölmə və 

qurumları 

- maarifləndirici materiallar nəşr 

edilməli və paylanmalıdır. 
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Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı üzrə 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Dövlət 

satınalmalarının 

təkmilləşdirilməsi 

və şəffaflığın 

artırılması  

 

 

 

1.1. Dövlət satınalmaları üzrə keçirilən 

müsabiqələrdə iştirak edən iddiaçıların hüquqlarını 

qorumaq məqsədi ilə şikayətlərə təxirə salınmadan 

baxılması üçün müvafiq tədbirlər görülməsi 

 

 

mütəmadi 

 

Maliyyə, iqtisadi 

proqnozlaşdırma və 

daxili audit şöbəsi, 

Hüquq şöbəsi 

- daxil olmuş şikayətlər üzrə 

tədbirlər görülməlidir. 

1.2. Komitə, Komitənin strukturuna daxil olan və 

tabeliyində olan qurumlarda dövlət satınalmaları ilə 

əlaqədar aşkar edilmiş korrupsiya halları barədə 

hüquq mühafizə orqanlarının məlumatlandırılması 

mütəmadi Maliyyə, iqtisadi 

proqnozlaşdırma və 

daxili audit şöbəsi, 

Hüquq şöbəsi 

- Komitə, Komitənin strukturuna 

daxil olan və tabeliyində olan 

qurumlarda həyata keçirilən dövlət 

satınalmaları ilə əlaqədar 

korrupsiya halları barədə aidiyyəti 

üzrə məlumat verilməlidir (aşkar 

edildiyi halda). 

2. 

 

Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə ilə 

bağlı 

maarifləndirmə  

2.1. Komitənin fəaliyyətində korrupsiyaya qarşı 

mübarizə ilə əlaqədar televiziya və radio 

proqramlarında xüsusi verilişlərin və debatların 

təşkil edilməsi  

mütəmadi İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Daşınmaz Əmlakın 

Dövlət Reyestri 

Xidməti, Hərracların 

Təşkili üzrə Auksion 

Mərkəzi, Daşınmaz 

Əmlakın Kadastrı və 

Ünvan Reyestri 

Xidməti, Torpaqların 

Dövlət 

İdarəetməsinin 

Təşkili üzrə Dövlət 

Agentliyi 

- televiziya və radio 

proqramlarında xüsusi verilişlərin 

və debatların təşkili üçün zəruri 

tədbirlərin görülməsi 
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2.2. Dövlət orqanlarına ictimai etimadın artırılması 

məqsədi ilə onların fəaliyyəti ilə bağlı təbliğat 

işinin təşkil edilməsi  

mütəmadi İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Daşınmaz Əmlakın 

Dövlət Reyestri 

Xidməti, Hərracların 

Təşkili üzrə Auksion 

Mərkəzi, Daşınmaz 

Əmlakın Kadastrı və 

Ünvan Reyestri 

Xidməti, Torpaqların 

Dövlət 

İdarəetməsinin 

Təşkili üzrə Dövlət 

Agentliyi 

- Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı 

təbliğat işinin təşkili istiqamətində 

müvafiq tədbirlərin görülməsi 

2.3. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

bukletlərin, yaddaş kitabçalarının və digər 

maarifləndirici materialların nəşri və əhali arasında 

paylanması  

mütəmadi İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Daşınmaz Əmlakın 

Dövlət Reyestri 

Xidməti, Hərracların 

Təşkili üzrə Auksion 

Mərkəzi, Daşınmaz 

Əmlakın Kadastrı və 

Ünvan Reyestri 

Xidməti, Torpaqların 

Dövlət 

İdarəetməsinin 

Təşkili üzrə Dövlət 

Agentliyi 

- korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində maarifləndirici 

materialların paylanması təmin 

edilməlidir. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövlət əmlakına 

sahiblik, istifadə 

və sərəncam 

verilməsi, dövlət 

müəssisələrinin 

idarə olunması 

sahələrində  

nəzarətin  

səmərəliliyinin 

artırılması, bu 

sahədə 

korrupsiya ilə 

əlaqədar 

hüquqpozmalara 

qarşı mübarizənin 

gücləndirilməsi, 

şəffaflığın  təmin 

edilməsi 

3.1. dövlət müəssisə və təşkilatlarından təqdim 

olunan hesabatlarda qanunauyğunluğun və 

şəffaflığın təmin edilməsi sahəsində tədbirlərin 

görülməsi 

mütəmadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövlət əmlakının 

idarə edilməsi və 

səmərəli istifadəsinə 

nəzarət şöbəsi,  

Hüquq şöbəsi, ərazi 

şöbələri, İnformasiya  

texnologiyaları, 

strateji planlaşdırma 

və təhlil şöbəsi, 

İctimaiyyətlə əlaqələr 

və protokol şöbəsi, 

Daşınmaz Əmlakın 

Dövlət Reyestri 

Xidməti, Daşınmaz 

Əmlakın Kadastrı və 

Ünvan Reyestri 

Xidməti, Torpaqların 

Dövlət 

İdarəetməsinin 

Təşkili üzrə Dövlət 

Agentliyi 

- illik xüsusi hesabat formasının 

qanunvericiliyə uyğun tərtib 

edilməsi istiqamətində dövlət 

müəssisə və təşkilatlarına zəruri 

köməkliyin göstərilməsi; 

 xüsusi hesabat formasının qəbulu 

və təhlili prosesinin elektron 

xidmət şəklində həyata 

keçirilməsinin genişləndirilməsi və 

təkmilləşdirilməsi, bu istiqamətdə 

maarifləndirmə işlərinin həyata 

keçirilməsi; 

 

dövlət əmlakından səmərəsiz 

istifadə hallarının aşkar edilməsi 

və qanunvericiliyə uyğun müvafiq 

tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə 

mütəmadi olaraq  monitorinqlərin 

aparılması; 

 

dövlət mülkiyyətinə aid  əmlak 

üzərində hüquqi və fiziki şəxslərin 

hüquqlarının əsassız 

sənədləşdirilməsi hallarının 

araşdırılması və araşdırmanın 

nəticələri ilə bağlı aidiyyəti üzrə 

məlumatların verilməsi; 

 

3.2. dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və 

ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi 

hesabat formasının qəbulu və təhlili prosesinin 

elektron xidmət şəklində həyata  keçirilməsi 

3.3. elektron “xüsusi hesabat forması”nın tətbiq 

edilməsi ilə bağlı izahat və maarifləndirmə işlərinin 

həyata keçirilməsi, nəşrlərin buraxılması 

3.4. dövlət əmlakından səmərəsiz istifadə halları 

aşkar edildikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq 

aidiyyəti tədbirlərin görülməsi 

3.5. dövlət mülkiyyətinə aid  əmlak üzərində 

hüquqi və fiziki şəxslərin hüquqlarının əsassız 

sənədləşdirilməsi halları aşkar edildikdə müvafiq 

tədbirlərin görülməsi  
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3.6. dövlət əmlakına sahiblik, istifadə və sərəncam 

verilməsi, dövlət müəssisələrinin idarə olunması 

sahələrində nəzarət tədbirlərinin icrası barədə 

məlumatların altı aydan bir Azərbaycan 

Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə 

Komissiyasına təqdim edilməsi üçün hazırlanması. 

dövlət əmlakına sahiblik, istifadə 

və sərəncam verilməsi, dövlət 

müəssisələrinin idarə olunması 

sahələrində nəzarət tədbirlərinin 

icrası barədə məlumatların 

hazırlanaraq müəyyən edilmiş 

müddətlərdə aidiyyəti üzrə təqdim 

edilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


