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GİRİŞ 

Avropa Qonşuluq Siyasəti və Dövlət İdarəçiliyi İslahatı  

Avropa Qonşuluq Siyasəti (AQS) 2004-ci ildən tətbiq olunur və Avropa İttifaqına yaxın ölkələrdə 

stabillik, təhlükəsizlik, rifah və hərtərəfli iqtisadi inkişafın dəstəklənməsinə və təşviqinə yönəlib.   

AQS vasitəsilə Aİ ümumi maraqlara və dəyərlərə (demokratiya, hüquqi qaydalar və insan 

hüquqları və sosial birliyə hörmət) əsaslanmaqla daha yaxın siyasi assosiasiyaya və iqtisadi 

inteqrasiyanın daha böyük dərəcəsinə nail olmaq üçün özünün cənub
1
 və şərq

2
 qonşuları ilə birgə 

işləyir.  

AQS-nin 2015
3
-ci ilin noyabr ayında Avropa Komissiyası tərəfindən nəzərdən keçirilməsi Aİ 

yolunda yeni yanaşma irəli sürdü və onun qonşuları diferensasiya və böyük qarşılıqlı sahibkarlıq 

əsasında daha effektiv tərəfdaşlıqları qura bilər. Yeni AQS bütün tərəfdaşların Aİ-nin qayda və 

standartlarına riayət etmədiyini nəzərə alır və hər bir ölkənin onların Aİ ilə tərəfdaşlığının 

xüsusiyyəti və fokusuna dair istəklərini əks etdirir.    

AQS-in təhlili barədə kommunikasiyada təsvir edilir ki, məsul dövlət idarəçilik həm mərkəzi, 

həm də yerli səviyyədə demokratik idarəetmə, eləcə də hərtərəfli iqtisadi inkişaf üçün əsasdır. 

Dövlət idarəçiliyi islahatı (Dİİ) buna nail olmaq üçün demokratik və müstəqil institutların 

gücləndirilməsini, yerli və regional orqanların inkişafın, dövlət qulluğunun de-

siyasətləşdirilməsini, elektron hökumətin inkişafını və institusional şəffaflığın və hesabatlılığın 

artırılmasını ehtiva edir. Aİ həmçinin tərəfdaşların siyasətin hazırlanmasında, xidmətin 

göstərilməsində və dövlət maliyyəsinin idarə edilməsində bacarıqlarının gücləndirilməsini, eləcə 

də milli parlamentlərin inkişafını dəstəkləməyi təklif edir.  

Demokratik idarəçilik və iqtisadi inkişaf üçün əsas kimi məsul dövlət administrasiyasının 

tanınması son vaxtlarda hazırlanmış BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədlərinə
4
 uyğundur. Məqsəd 

16 dinc və hərtərəfli cəmiyyətlərin təşviqini, hər bir insan üçün ədalətin təmin edilməsini və 

bütün səviyyələrdə effektiv, məsul institutların yaradılmasını ifadə edir. Bundan əlavə 8-ci 

məqsəd  hərtərəfli və davamlı iqtisadi artımın, məşğulluğun və hər kəs üçün layiqli əməyin 

təşviqini ifadə edir.   

Tam funksional dövlət idarəçilik individual şəxslər və dövlət üçün üstünlüklərə və faydalara 

malikdir. Birincisi, o, hökumətlərə öz siyasi məqsədlərinə nail olma imkanını verir və siyasi 

qərarların və hüquqi qaydaların lazımi tətbiqini təmin edir və bu səbəbdən siyasi səmərəliliyi və 

stabilliyi təşviq edir. Əksinə zəif dövlət idarəçilik gecikmələrə, səmərəsizliyə, qeyri-müəyyənliyə, 

korrupsiyaya və pis idarəetmənin digər formalarına səbəb olur və bu da vətəndaşların hiddəti, 

ümidsizliyi və müqaviməti və dövlətə və onun müəssisələrinə qarşı etirazları ilə nəticələnir. 

Bunlar hökumətin qanuniliyinə xələl gətirir və dövlətin uğursuzluğu ilə nəticələnə bilər.  

İkincisi, dövlət idarəçiliyinin iqtisadiyyatın inkişafı üçün əhəmiyyəti beynəlxalq səviyyədə təsdiq 

edilir
5
. Müvafiq qanunvericilik və müstəqil, funksional məhkəmələr, effektiv dövlət idarəçilik 

bazar əməliyyatının əsasını təşkil edir. Investorlar inzibati qərarların proqnoz qabiliyyətinin siyasi 

və institusional mühitdən asılı olan əsas meyarı ilə riskləri qiymətləndirir. Zəif idarəetmə inzibati 

çatışmazlıqlar və qeyri-zəruri kompleks inzibati proseslər formasında potensial daxili və xarici 

                                                
1
  Əlcəzair, Misir, İsrail, Liviya, Livan, Fələstin Agentliyi *, Suriya və Tunis   

 [*Avropa Xarici Fəaliyyət Xidməti və Avropa Komissiyası tərəfindən haşiyə: bu təyinat Fələstin Dövlətinin tanınması kimi 
şərh edilməməli və Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin bu məsələ barədə fərdi mövqelərinə xələl gətirməməlidir.] 

2
  Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna. 

3
  Avropa Komissiyası (2015-ci il). 

4
  BMT (2015-ci il) Davamlı İnkişaf Məqsədləri. 

5
  İƏİT (2015) Hökumət ilk baxışda, İƏİT nəşri. Həmçinin: BMT-nin İqtisadi və Sosial Məsələlər Şöbəsinin Dünya İctimai 

Sektorunun Hesabatı 2015-ci il. 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95253.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN95253.pdf
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investorların iqtisadi təşəbbüslərinə mane olur və məşğulluq və siyasi stabilliyə mənfi təsir 

göstərir.  

Dövlət İdarəçiliyinin Prinsipləri  

PAR beynəlxalq səviyyədə tanınmış yaxşı idarəçilik prinsiplərinə (məs: hesabatlılıq, etibarlılıq, 

proqnozlaşdırma, iştirak, açıqlıq, şəffaflıq, səmərəlilik və effektivlik) əsaslanır. Yaxşı idarəçiliyin 

bu universal prinsiplərində vurğulanır ki, tam funksional idarəçilik bir sıra ölçülərə malikdir: 

dövlət qulluğun təşkili və idarə edilməsi; siyasətin hazırlanması və koordinasiya strukturları və 

prosedurlar; həm institutlar və həm ümumilikdə vətəndaşlar arasında hesabatlılıq tədbirləri; 

şəxslər və biznes müəssisələrinə səmərəli şəkildə xidmətlərin göstərilmə qabiliyyəti və ümumi 

dövlət maliyyə idarəetmə sistemi.  

AK bu səbəbdən altı əsas sahəni ehtiva edən dövlət idarəçiliyinin razılaşdırılmış hərtərəfli tərifinə 

malikdir:  

1) dövlət idarəçiliyi islahatının strateji çərçivəsi  

2) siyasətin hazırlanması və koordinasiyası  

3) dövlət xidməti və insan resurslarının idarə edilməsi  

4) hesabatlılıq  

5) xidmətin göstərilməsi  

6) dövlət maliyyə idarəetməsi  

SIQMA AK ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində Dövlət İdarəçiliyinin Prinsiplərində: AQS Ölkələri 

üzrə Çərçivədə bu altı sahənin hər birinin təfərrüatını müəyyənləşdirib. Bu prinsiplər kompleks 

Dİİ proqramları vasitəsilə və ya yalnız Dİİ-nin əsas sahələrindən birində dövlət idarəçiliyi 

islahatının əhatə dairəsi və hansı ölkələrin inzibati islahatlara səy göstərdiyi haqqında birgə 

anlayışı hazırlamaq üçün milli orqanlara, AK xidmətlərinə və digər donorlara dəstək vermək 

məqsədini daşıyır. Prinsiplər həmçinin hərtərəfli islahatın hələ də mümkün olmadığı, lakin Dİİ-

nin müəyyən aspektlərinin sektoral proqramlar vasitəsilə nəzərə alına bildiyi ölkələrdə də 

uyğundur.  

Prinsiplər əsasən islahatları həyata keçirilən və özlərinin dövlət idarəçiliyində tətbiq edən 

siyasətçilər, qərar qəbul edən şəxslər və peşəkərlər üçün nəzərdə tutulub. Müxtəlif ölkə 

ehtiyaclarını dəstəkləməklə onlar özlərinin inzibati mühitini və idarəetmə metodlarını beynəlxalq 

səviyyədə tanınmış yaxşı idarəçilik prinsiplərinə və metodlarına uyğunlaşdırmaq istəyən ölkələr 

üçün əsas həvəsləndirmə mənbəyinə çevrilə bilər. Prinsiplər həmçinin milli idarəçilikdə 

potensialının gücləndirilməsinə yönəlmiş layihələrin hazırlanmasında beynəlxalq donor 

ictimaiyyəti üçün da faydalı olmalıdır. 

Prinsiplər dövlət sektorunun “dövlət idarəetmə” adlanan sahəsini əhatə edir və bu sahənin iki 

elementdən “dövlət idarəçiliyi” və “dövlət (milli və ya mərkəzi) səviyyəsi” ibarətdir.  Prinsiplər 

həmçinin müstəqil konstitusional orqanları, parlamenti və məhkəmələri də əhatə edir (onların 

tədqiqatının əhatə dairəsi və dövlət idarəçiliyinin nəzarəti daxilində). Oxşar olaraq Prinsiplərin bir 

çoxu həmçinin regional və yerli hökumət səviyyəsində də tətbiq olunur.    

Prinsiplər yarım prinsiplərə bölünmüş 12 əsas tələbi və 38 Prinsipi ehtiva edir. Onlar Metodoloji 

Əlavə ilə müşayiət olunur. Əlavədə maraqlı ölkələrə Dövlət İdarəçiliyi Prinsiplərinin bəzisi və ya 

hamısı ilə əlaqədar məsələlərin cari vəziyyətini qiymətləndirmək və həmçinin islahatların 

tədricən tətbiqinin gedişatını ölçmək imkanı verən  metodoloji alət təqdim olunur. Metodoloji alət 

xarici ekspert dəstəyi ilə birgə və ya özünü-qiymətləndirməni dəstəkləmək üçün istifadə edilə 

bilər. Alətdən istifadə edilməsinə baxmayaraq məlumatların mühüm miqdarının toplanması və 

etibarlı qiymətləndirməni dəstəkləyən güclü analitik potensial dəqiq və effektiv nəticələrə nail 

olmaq üçün tələb olunur. 
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Metodoloji alət həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət göstəriciləri təqdim edir və islahatların tətbiqinə 

və idarəçiliyin təcrübədə necə həyata keçirilməsinə diqqət yetirir. Bu alət müvafiq hallarda 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış digər göstəricilərdən (məsələn, Dünya İqtisadi Forumu və Dünya 

Bankının göstəriciləri) də istifadə edir. Göstəricilər gedişatın ölçülməsinə, eləcə də dövlət 

idarəçiliyini daha da inkişaf etdirmək və yaxşılaşdırmaq üçün atıla bilən addımlarda ölkə üçün 

məlumatların və giriş məlumatlarının təmin edilməsinə imkan verir.  

Dövlət İdarəçiliyinin Prinsiplərində olduğu kimi metodoloji alət çevikdir; ölkə özünün cari 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün göstəricilərin hamısından və ya bəzisindən istifadə etmək 

qərarına gələ bilər. Çərçivə çox spesifik sahələrdə gedişatın təhlil və izlənilməsinə imkan 

verdiyinə görə dövlət idarəçiliyinin müxtəlif aspektləri ilə məşğul olan institutlar özlərinin 

məsuliyyət sahələri ilə əlaqədar göstəriciləri təhlil edə bilər. 
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DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ İSLAHATININ STRATEJİ ÇƏRÇİVƏSİ  

Yaxşı dövlət idarəçiliyinə nail olma çoxlu müxtəlif siyasi sahələrdən və bir çox təşkilatlarda 

islahatları tələb edir. Hissələrə ayrılmış və xüsusi əsasda planlaşdırılan və tətbiq edilən islahatlar 

dövlət idarəçiliyinin funksionallığını gözlənildiyi kimi təkmilləşdirməyə bilər. Nəticələrə nail 

olunması hökumətin islahat və prioritetləşdirilmiş məqsədlər üzrə bütün perspektivləri idarə və 

tətbiq etməsini tələb edir. Buna görə də dövlət idarəçiliyi islahatlarına ardıcıl şəkildə yanaşmaq və 

bütün hökumətin perspektivi ilə islahat gündəliyini işləyib hazırlamaq lazımdır. 

Dövlət idarəçiliyi islahatı (Dİİ) hər hansı ölkədə mühüm üfüqi islahat sahələrindən biridir, çünki 

o, digər siyasətlərin tətbiqi üzrə çərçivəni və ilkin şərtləri təmin edir. Məsələn, tam funksional 

idarəçilik ölkələrə bir çox sahələrdə, o cümlədən təhsil və daxili təhlükəsizlik sahələrində  

nəticələrə nail olmaq imkanını verir. Ölkələr müxtəlif sürət ilə inkişaf edir və dövlət idarəçiliyi 

islahatlarının idarə edilməsi və tətbiqi üzrə müxtəlif yanaşmalara malikdir. Buna baxmayaraq 

Dövlət İdarəçiliyinin Prinsipləri: AQS Ölkələri üzrə Çərçivə yaxşı dövlət idarəçiliyi əsas 

quruculuq bloklarını təmin edir və bütün ölkələrdə tətbiq olunur.   

İslahatlar üzrə effektiv və aydın rəhbərlik, tətbiq üzrə tam funksional mexanizmlər, aydın 

hesabatlılıq xətləri və islahatların maliyyə davamlılığı uğurlu Dİİ-nin mərkəzdədir. Onlar 

strategiyanın faktiki olaraq tətbiq edilməsi və yalnız kağız üzərində qalmamasının təmin edilməsi 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.    

Bu fəsildə dövlət idarəçiliyi islahatı sahəsinin strateji çərçivəsi üçün bir əsas tələb altında 

qruplaşdırılmış üç prinsip müəyyənləşdirilir.  
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Əsas tələb: Dövlət idarəçiliyi islahatı üzrə rəhbərlik təyin edilir və strateji çərçivə və 

inzibati resurslar ölkənin maliyyə şərtləri ilə uyğunlaşdırılmış prioritetləşdirilmiş islahat 

fəaliyyətlərini tətbiqi üçün baza təmin edir   

İslahatların həyata keçirilməsində mühüm qərar faktoru siyasi və yuxarı inzibati səviyyələrdə 

rəhbərliyin səviyyəsidir. Dİİ-nin uğurlu tətbiqi əsas qərar qəbul edənlərindən onun məqsədinin 

anlayışını və bu məqsəd üzrə kollektiv öhdəliyi paylaşmasını, habelə vətəndaşlar, biznes 

müəssisələri və xarici ekspertlər üçün ilkin şərt kimi effektiv funksional dövlət idarəçiliyinin 

işlənib hazırlanmasını tələb edir. 

Yuxarı səviyyəli inzibati və rəsmi rəhbərliyə əlavə olaraq Dİİ həmçinin fərdi siyasətlərinin tətbiqi 

üçün aydın yol xəritəsini təqdim edın strateji və biznes planı sənədlərini tələb edir. Bu 

planlaşdırma sənədləri siyasi səviyyəli prioritet bəyanatları aydın məqsədlərə və islahat 

hədəflərinə çevirməli, tədbirləri və onların reallaşdırılmasına görə məsuliyyət daşıyan institutları 

təyin etməli, zəruri resursları ayırmalı və islahat gündəliyinin tətbiqinə dair digər müvafiq 

məlumatları təmin etməlidir. Planlaşdırma sənədləri yerində olduqdan sonra həyatakeçirmə 

müvafiq maliyyələşmə və cəlb olunmuş institutlarda inzibati potensial ilə dəstəklənməlidir. 

Dİİ üzrə rəhbərlik islahat prosesini hazırlanmaq, tətbiq etmək və nəzarətdən keçirmək üçün ən 

yüksək nazirlik və inzibati səviyyələrdə fəal və davamlı iştirakı tələb edir. Üfüqi siyasət kimi Dİİ 

kadr səviyyələri, funksiyaların ayrılması, təşkilatı məhsuldarlıq, səmərəlilik və effektivlik, şəxslər 

və biznes müəssisələrinə təqdim olunmuş dövlət xidmətlərinin keyfiyyəti daxil olmaqla dövlət 

idarəçiliyinin bütün aspektlərinə toxunur. İslahat məqsədlərinə nail olmaq və konkret və görünən 

nəticələri əldə etmək üçün prioritetləşmə zəruridir. Buna görə Dİİ-nin tətbiqinin yuxarı rəhbərlik 

tərəfindən idarə edilməsi və əsas maraqlı tərəflər tərəfindən dəstəklənməsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir.   

Etibarlı mexanizmlər nazirlər və vəzifəli şəxslər arasında analitik məlumatların davamlı axınını 

təmin etmək üçün yerində olmalı və onlara gələcək işlərə dair ətraflı qərarqəbuletmə imkanını 

verməlidir. Bundan əlavə məsul orqanların rəhbərləri ictimaiyyəti islahatın gedişatı və 

nailiyyətləri barədə məlumatlandırmalıdır. Dİİ-ə cəlb olunmuş müxtəlif institutların arasında 

funksiyaların və öhdəliklərin aydın bölgüsü mövcud olmalıdır.  

Dİİ-nin strateji və gündəlik idarə edilməsi və tətbiqinə görə məsuliyyət daşıyan insanlar onun 

uğuru üçün əsasdır. Onların rəhbərliyi, motivasiyası, təcrübəsi və bilikləri analitik tapşırıqların 

həyata keçirilməsi, yaxşı siyasətlərin və qanunvericiliyin hazırlanması, habelə həyatakeçirmənin 

hərəkət gətirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Prinsip 1: Dövlət idarəçiliyi islahatının əsas problemləri nəzərdən keçirən effektiv 

gündəliyi işlənib hazırlanır və sistem şəkildə tətbiq edilir və yoxlanılır. 

1. Dövlət idarəçiliyi islahatı, o cümlədən problemlər, məqsədlər və təkmilləşdirmə üçün tələb 

olunan əsas mərhələlər haqqında əsas maraqlı tərəflər tərəfindən paylaşılan rəy mövcuddur. 

2. Dövlət idarəçiliyi islahatının məqsədləri mərkəzi orta-müddətli planlaşdırma sənədlərində 

(həm siyasi, həm də inzibati) nəzərdən keçirilir.  

3. Dövlət idarəçiliyi islahatının planlaşdırma sənədlərində bütün zəruri islahat sahələri, o 

cümlədən qadınların dövlət idarəçiliyində iştirakı nəzərə alınır; planlaşdırma sənədlər bir-

birilə uyğunlaşdırılır və müxtəlif sahələrdə islahatlar aydın şəkildə əlaqələndirilir.  

4. Qəbul edilmiş və ya rəsmi şəkildə təsdiq edilmiş planlaşdırma sənədləri bütövlükdə və ya 

dövlət idarəçiliyi islahatının müxtəlif hissələri üçün dövlət idarəçiliyi islahatı üzrə aydın 

tətbiq planlarını təyin edir. 

5. Dövlət idarəçiliyi islahatının təsdiqini təmin etmək məqsədi ilə planlaşdırma sənədləri 

bütün zəruri məlumatları (yəni, siyasi məqsədlər və hədəflər, tədbirlər və xərclər, məsul 

institutlar, tətbiqin müddətləri və monitorinq tələbləri) ehtiva edir. 

6. Dİİ ilə əlaqədar planlaşdırma sənədlərinə dair monitorinq hesabatları hər iki ildən bir 

aparılır, ictimailəşdirilir və siyasi və yuxarı inzibati səviyyələrdə tətbiqin müzakirəsi üçün 

baza kimi istifadə edilir. 

7. Müvafiq strategiyaların nəzərdən keçirilməsi imkanları yaradılır və yoxlamaların və 

idarəetmənin həyata keçirilməsi üçün proseslər mövcud olur.  

8. Vətəndaş və biznes cəmiyyəti islahat planlarının işlənib hazırlanmasına və monitorinqinə 

cəlb olunur və tətbiqin məhsuldarlığı və islahat problemləri haqqında məlumat təqdim 

etmək iqtidarındadırlar. 

 

Prinsip 2: Dövlət idarəçiliyi islahatının maliyyə davamlılığı təmin edilir. 

1. İslahatlar qiymətləndirilir və planlaşdırma sənədlərində təyin edilmiş fəaliyyətlər və ya 

islahat tədbirləri onların həyata keçirilməsi üçün tələb olunan insan və maliyyə resurslarına 

dair məlumatları ehtiva edir.  

2. İslahatların davamlı olmasını təmin etmək məqsədi ilə islahat tədbirlərinin smetaları payı 

və donor yardımının mənbəyini, habelə milli büdcədən gözlənilən maliyyələşməni 

müəyyənləşdirir. 

3. Orta-müddətli büdcə çərçivəsi və illik büdcələrdə dövlət idarəçiliyi islahatı üçün mövcud 

resursların təxmini miqdarları göstərilir. Bu miqdarlar planlaşdırma sənədlərində dövlət 

idarəçiliyi islahatına ayrılmış büdcəyə uyğundur.    
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Prinsip 3: Dövlət idarəçiliyi islahatına cəlb olunmuş institutlar islahat təşəbbüsləri üzrə 

aydın məsuliyyətə və onları həyata keçirmək qabiliyyətinə malikdir.  

1. Qaydalarda aydın şəkildə dövlət idarəçiliyi islahatına görə məsuliyyət daşıyan institutlar 

göstərilir və bu institutlara islahatları həyata keçirmək və lazım olduqda digər orqanların 

fəaliyyətlərini əlaqələndirmək səlahiyyəti verilir.  

2. Dövlət idarəçiliyi islahatının həyata keçirilməsinə cəlb olunmuş institutlar arasında 

funksiya və öhdəliklərin bölgüsü aydındır və heç bir təkrarlanma və ya üst-üstə düşmə 

mövcud deyil. 

3. Dövlət idarəçiliyi islahatına rəhbərlik edən institutlar arasında əməkdaşlıq mexanizmləri 

yaradılır.  

4. Dövlət idarəçiliyi islahatının həyata keçirilməsinə cəlb olunmuş institutlar və işçi heyət öz 

funksiyaları və öhdəliklərindən xəbərdardır və onları həyata keçirmək üçün inzibati 

potensiala malikdir. 

5. İnstitutlarda inzibati potensial islahatların planlaşdırıldığı kimi həyata keçirilməsinə imkan 

verir və dövlət idarəçiliyi islahatının idarə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan vəzifəli 

şəxslər təcrübəlidir, tələb olunan biliklərə və bacarıqlara malikdir və müntəzəm təlimlərdə 

iştirak edirlər.  
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SİYASƏTİN HAZIRLANMASI VƏ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ  

Siyasət və qanunvericilik siyasi rəhbərliyin və idarəçiliyin mərkəzi nəticələridir. Hər bir ölkənin 

siyasi rəhbərliyini idarə edən konstitusional çərçivələr bir-birindən fərqlənir və onlar monarx, 

prezident, baş nazir və nazirlər şurasının müxtəlif kombinasiyalarını ehtiva edə bilər. Bütün 

hallarda nəticələrin davamlı, proqnozlaşdırılan və dövlətin strateji məqsədlərinə və resurslarına 

uyğun olmasını təmin etməklə siyasi qərarların əlaqələndirilmiş şəkildə qəbul edilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən siyasi rəhbərlik siyasətin işlənib hazırlanmasını və 

qərarqəbuletmə sistemlərini dəstəkləyən inzibati institutları ehtiyac duyur. Siyasətin işlənib 

hazırlanması və koordinasiyası siyasi planlaşdırma, işlənib hazırlanma, koordinasiya və 

monitorinq üzrə aşağıdakı tədbirlər və bacarıqlar ilə möhkəmləndirilməlidir: 

 fərdi siyasətlərin milli məqsədlərə və prioritetlərə uyğun olmasının təmin edilməsinə 

kömək edəcək siyasi çərçivənin yaradılması;  

 siyasətin və qanunverici nəticələrin uzunmüddətli planlaşdırılması üzrə zəruri potensialın 

və prosedurların təmin edilməsi; 

 siyasətlər arasında üfüqi davamlılığı təmin etmək üçün qısa təsvir və koordinasiya üzrə 

institusional potensialın təmin edilməsi;  

 qərar qəbul edən şəxslərin məsələlərin aydın anlayışlarına və yaxşı təhlilinə əsaslanan və 

mümkün uyğunsuzluqların və ziddiyyətlərin açıq göstərişlərini ehtiva edən məsləhətlə 

təmin edilməsi;  

 prosesdə siyasi münaqişələri erkən proqnozlaşdırmaq, aşkarlamaq və aradan qaldırmaq, 

eləcə də rabitəliliyi təkmilləşdirmək üçün məsləhətçi mexanizmlərin daxil edilməsi; 

 siyasi prioritetlər və büdcə tələbləri arasında effektiv tutuşdurulmaya nail olmaq üçün 

prosedurların daxil edilməsi;  

 siyasətlərin gedişat, yeni məlumatlar və dəyişkən şəraitlər fonunda tənzimlənə bilməsini 

təmin etmək üçün monitorinq mexanizmlərinin daxil edilməsi. 

Qərar qəbul edən şəxslərin bu məqsədlərə nail olması üçün köməkçi institutlar siyasi 

planlaşdırma və koordinasiya funksiyalarını həyata keçirməlidir. Bütövlükdə siyasətin işlənib 

hazırlanması sistemi mükəmməl şəkildə təşkil edilməli və müvafiq şəkildə fəaliyyət 

göstərməlidir. Mərkəzi institusional yanaşma Mərkəzi Hökuməti (CoG)
6
 və üfüqi öhdəliklərə 

malik digər orqanları (məs: Maliyyə Nazirliyi və siyasi planlaşdırmaya görə məsuliyyət daşıyan 

institut) ehtiva etməlidir. Onlar arasında koordinasiya mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu institutlar 

daxilində və arasında institusional yanaşma mühüm boşluqlar və ya üst-üstə düşmələrdən uzaq 

olmalı və həddindən artıq dərəcədə hissələrə bölünməməlidir. İnstitutlar siyasi sistemin ümumi 

idarə edilməsi, o cümlədən siyasətin işlənib hazırlanması sistemini tənzimləyən hüquqi 

çərçivənin müddəalarının tətbiqi ilə əlaqədar tapşırıqları yerinə yetirmək üçün səlahiyyətə və 

potensiala malik olmalıdır. 

Bu fəsildə siyasətin işlənib hazırlanması və koordinasiyası sahəsi üçün iki əsas tələb altında 

qruplaşdırılan səkkiz Prinsip müəyyənləşdirilir. 

  

                                                
6 Mərkəzi hökumət termini (CoG) dedikdə hökumətə (monarx, prezident və ya baş nazir və kollektiv şəkildə kabinet) 

xidmət edən inzibati struktur nəzərdə tutulur. MH ölkələrdə müxtəlif adlara malikdir (məs: baş katiblik, Nazirlər 
Kabinetinin katibliyi, dəftərxana, idarə/rəhbər şura nazirliyi, Nazirləri şurası idarəsi. Bir çox ölkələrdə MH müxtəlif 
funksiyaları yerinə yetirən birdən artıq vahiddən yaradılır. MH-in müfəssəl təsviri üçün İƏİT-in Hökumət ilk baxışda 2015 
hesabatına, İƏİT nəşri, Parij, səh.92. 

http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-en
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Siyasətin planlaşdırması və əlaqələndirilməsi  

Əsas tələb: Siyasətin planlaşdırması uyğunlaşdırılır və ölkənin öz məqsədlərinə nail olma 

qabiliyyətinə köməklik göstərir; siyasətin əlaqələndirilməsi qərarların şəffaf və peşəkar 

qaydada hazırlanmasını təmin edir. 

Tam funksional siyasi sistemin mühüm ilkin şərti planlaşdırmadır. Siyasi rəhbərliyin prioritetləri, 

idarəçilik potensialı və ölkənin maliyyə şəraitinin uyğunlaşdırılmasında siyasi və qanunverici 

nəticələr planlaşdırılmalıdır. Planlar davamlı və əlaqəli olmalı, prioritetlərə fokuslanmalı və 

ictimaiyyətə verilən vədlərə əməl edildiyini təmin etməlidir.  

Planlaşdırma prosesi:  

 milli prioritetlərə və daha geniş məqsədlərə nail olunmasına töhfə verməlidir; 

 büdcə prosesi ilə aydın əlaqələrə malik olmalıdır; 

 nazirliklərə və digər dövlət orqanlara yol göstərməlidir və onların təklif edilmiş 

siyasətlərinin, proqramlarının və qanunvericiliyinin birbaşa olaraq prioritetlərə töhfə 

verməsini təmin etməlidir; 

 ictimai açıqlıq və şəffaflığın artırılmasına töhfə verməlidir.  

Şəffaf və hüquqi cəhətdən uyğun qərarqəbuletməni təmin etmək məqsədilə hüquqi çərçivə siyasi 

sistemin əməliyyatlarına bələdçilik edən qaydaları və sistem daxilində müxtəlif fiqurların rol və 

öhdəliklərini ehtiva etməlidir. MH siyasətin işlənib hazırlanması və qərarqəbuletmə sistemləri ilə 

əlaqədar tapşırıqları yerinə yetirmək potensialına, habelə hüquqi çərçivənin müddəalarını tətbiq 

etmək və beləliklə də şəffaf, etibarlı və hüquqi prosesi təmin etmək üçün faktiki potensiala və 

səlahiyyətə (hüquqi, şəxsi və peşəkar) malik olmalıdır.  

Prinsip 1: Siyasətin orta müddətli planlaşdırması davamlı sistem məqsədləri ilə birləşir 

və dövlətin maliyyə vəziyyəti ilə uzlaşdırılır; sektor siyasətləri rəhbərlik tərəfindən 

müəyyən edilmiş ümumi məqsədlərə cavab verir və orta müddətli büdcə çərçivəsinə 

uyğundur. 

1. Hüquqi çərçivədə dövlətin siyasi nəticəsinin planlaşdırılması üzrə tələblər göstərilir, əsas 

planlaşdırma sənədinin (sənədlərinin) statusu təyin edilir, siyasi planlaşdırma funksiyası 

müvafiq orqana həvalə edilir və onun tətbiqi tənzimlənir.   

2. Siyasi prioritetləri inzibati fəaliyyətlərə çevirmək üçün mexanizmlər mövcuddur (əsasən 

orta-müddətli və/və ya illik iş/fəaliyyət planları). 

3. Siyasətlərin, proqramların və qanunvericiliyin işlənib hazırlanması üçün çoxillik və/və ya 

illik planların hazırlanmasının koordinasiyası üzrə prosesləri idarə etmək mandatına və 

potensialına malik institut mövcuddur.  

4. Planlaşdırma prosesləri və sənədləri sektor səviyyəsində kateqoriyalara bölünməyə və 

prioritetləşməyə imkan verir və ifadə edilmiş prioritetlərə, idarəçilik bacarıqlarına və 

maliyyə şəraitlərinə uyğun real planlaşdırmanı təmin edir.  

5. Əsas planlaşdırma sənədləri və onların tətbiqinin hesabatı üçün giriş məlumatlarının təmin 

edilməsinə dair nazirliklərə və digər mərkəz müəssisələrə aydın təlimatlar verilir. 

6. Əsas planlaşdırma sənədləri əlaqəlidir və məzmun, işlənib hazırlanma və monitorinq 

prosesi baxımından həm bir-birinə, həm də fərdi sektorların strateji sənədlərinə uyğundur. 

7. Sektor strategiyalarının planlaşdırılması sistemi rəsmi şəkildə tərtib edilir və hazırlanma 

prosesinə bələdçilik etmək, sektor strategiyaları arasında əlaqəni, eləcə də keyfiyyətə 

nəzarəti təmin etmək üçün etibarlı prosedurlara əsaslanır. 

8. Sektor strategiyalar orta-müddətli büdcə çərçivəsinə uyğun maliyyə qiymətləndirməsini 

ehtiva edir. 
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Prinsip 2: Planlar əsasında fəaliyyətin müntəzəm yoxlanması ictimai araşdırmaya imkan 

verir və səsləndirilmiş məqsədlərə nail olunmasını təmin edir.  

1. Dövlətin fəaliyyətini müntəzəm yoxlayan və təsdiq edilmiş planlar əsasında gedişatı 

nəzərdən keçirən institusional yanaşma mövcuddur.  

2. Səsləndirilmiş siyasi məqsədlərə, o cümlədən orta-müddətli və illik iş planlarında 

göstərilmiş nəticələrə cavab verən gedişatı müəyyənləşdirmək üçün proseslər mövcuddur. 

3. Təsdiq edilmiş planların və əgər varsa, digər əsas planlaşdırma sənədlərinin tətbiqinə dair 

müntəzəm hesabatvermə baş verir; hesabatvermə prosesi əlaqəlidir və təchizat ilə əlaqədar 

institusional öhdəliklərə aydın istinadı ehtiva edir. 

4. Planlar əsasında fəaliyyətə dair illik hesabatlar ictimailəşdirilir və parlamentar araşdırma 

üçün açıqdır. 

5. Monitorinq sistemi sektor strategiyalarının tətbiqinə dair hesabatverməni ehtiva edir və 

onların tərtibat, tətbiqi və nəticələrinin sistemli və obyektiv qiymətləndirilməsinə imkan 

verir. 

6. Monitorinqə görə məsuliyyət daşıyan institutlar prosesləri əlaqələndirilmiş şəkildə idarə 

etmə mandatına və potensialına malikdir.  

 

Prinsip 3: Siyasət və qanunvericilik qərarlar şəffaf şəkildə hazırlanır və rəhbərliyin 

peşəkar mühakimələrinə əsaslanır.  

1. Hüquqi çərçivədə nazirlər şurasının sessiyalarının hazırlanması, izlənilməsi və 

kommunikasiyası üzrə aydın prosedurlar təyin edilir və mərkəzi hökumətin peşəkar 

mühakimə və məsləhətləri təmin etmək üçün aydın səlahiyyətini göstərir. Məsul institutlar 

prosedurları təyin və tətbiq etmək potensialına malikdir. 

2. Hazırlıq prosedurları sistemli konsultasiya və keyfiyyətə nəzarət üçün kifayət qədər vaxta 

imkan verir. Siyasi sistem daxilində bütün fiqurlar bu son müddətlərə riayət edir. 

3. Mərkəzi hökumət orqanı nazirlərə şurasına çatan təkliflərin məzmununu nəzərdən keçirmək 

və əvvəllər elan edilmiş prioritetlər, siyasətlər və planlar ilə əlaqəni təmin etmək 

səlahiyyətinə və potensialına malikdir. İnstitut qüsurlu və ya uyğunsuz materialları əlavə 

işlər üçün nazirliklərə qaytarmaq səlahiyyəti verilir. 

4. Nazirlər şurasının sessiyalarının gündəliyi və materialları qabaqcadan və vaxtında 

iştirakçılara paylanır. Siyasi rəhbərliyin və nazirlər şurasının məqsədləri və qərarları 

müntəzəm şəkildə ictimaiyyətə çatdırılır. Mətbuat və ictimaiyyətlə kommunikasiyanı təmin 

etmək üçün institusional yanaşma (məs: məruzəçi) mövcuddur. 

 

Prinsip 4: Parlament dövlət siyasətin işlənib hazırlanmasına nəzarət edir. 

1. Nazirlər şurasının qərarqəbuletmə prosesini parlamentlə əlaqələndirmək üçün sistemli 

prosedurlar mövcuddur və təcrübədə tətbiq edilir. Planlaşdırılmış qanunverici fəaliyyətlər 

barədə məlumatlar ildə bir dəfə parlamentar planlaşdırma təqviminə uyğun olaraq 

parlamentə təqdim olunur. 

2. Parlament təqdim edilmiş qanunvericiliyin aydın, dəqiq və başa düşülən olmasının təmin 

edilməsində rol oynayır. 

3. Nazirlər şurası parlament ilə əlaqələndirmə məqsədilə prosedurlar və potensial yaradıb və 

bu prosedurlara riayət edir.  

4. Mexanizmlər mövcuddur və nazirlər şurasının parlament qanunları sistemli şəkildə 

yoxlamasını təmin etmək üçün onlara davamlı şəkildə riayət edilir. 

  



2-ci Fəsil  Siyasətin Hazırlanması və Əlaqələndirilməsi 
 

18 

Siyasətin işlənib hazırlanması  

Əsas tələb: İnklüziv, dəlillərə əsaslanan siyasət və qanunvericiliyin işlənib hazırlanması 

nəzərdə tutulmuş siyasi məqsədlərə nail olunmasına imkan verir. 

Nazirliklərə öz siyasətlərinin və qanunvericiliyinin işlənib hazırlanması funksiyalarını yerinə 

yetirmək və tətbiq edildikdə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olunmanı təmin edən siyasətləri 

yaratmaq imkanını vermək üçün strukturlar yerində olmalı. Siyasətin planlaşdırılması və işlənib 

hazırlanmasının və həmçinin qanunvericilik layihəsinin hazırlanmasının bütün müvafiq 

funksiyaları məsul dövlət müəssisələri daxilində mövcud olmalıdır və səsləndirilmiş funksiyaları 

həyata keçirmək üçün kifayət qədər və bacarıqlı kadrlar olmalıdır. Sistem siyasi prioritetlərə 

uyğun olaraq nəzərdə tutulan nəticələr barədə hərtərəfli və hərtərəfli rəyi formalaşdırmaq üçün  

müntəzəm dialoqu təşviq etməlidir.  

Siyasətlərin və qanunvericiliyin səmərəliliyini inkişaf etdirmək, çatdırılmaq və təhlil etmək və 

effektiv prioritetləşməyə və fəaliyyətlərin ardıcıllığına imkan vermək üçün aydın rolları, 

öhdəlikləri və yanaşmaları göstərən prosedurlar mövcud olmalıdır. Bu prosedurlara praktikada 

riayət edilməlidir. Nazirliklər işlərin planlaşdırılmasını və resursların ayrılmasını razılaşdırmaq 

üçün funksional sistemlərə və forumlara malik olmalıdır.  

Yaxşı siyasətin işlənib hazırlanması həmçinin ehtimal olunan xərclərin, mənfəətlərin və 

vətəndaşlar, biznes müəssisələri və ya vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, ətraf mühit və cəmiyyət ilə 

bağlı müvafiq risklərin bütünlükdə uzun-müddət ərzində qiymətləndirilməsini tələb edir. 

Siyasətin zəruri olması və problemləri həll edəcəyinə dair dəlil qərar qəbul edən şəxslərə təqdim 

edilməlidir. 

Siyasəti işləyib hazırlayanlar təklif edilmiş siyasi müdaxilələr üzrə ehtiyacı və onların nəticələrini 

düşünmək və başa düşmək üçün bir sıra alətlərdən istifadə edir. Belə etməklə onlar qərar qəbul 

edən şəxslərə bu cür müdaxilələrin ehtimal olunan təsirləri haqqında müvafiq dəlilin  

qiymətləndirilməsində və onların təsirinə məruz qalan şəxslərlə məsləhətləşmələrdə kömək 

etməlidir. Mövcud dəlili açıq şəkildə dəyərləndirən və ondan mükəmməl istifadə edən sistem və 

struktur siyasətlərin və qanunvericiliyin işlənib hazırlanması üçün əsasdır. Siyasətin və 

qanunvericiliyin effektiv tətbiqini vurğulayan və təsirləri yoxlamaq və qiymətləndirmək 

bacarığını təmin edən və məqsədlərə nail olunub-olunmamasını göstərən davamlı proses mövcud 

olmalıdır.  

Məsləhətləşdirmə yeni və mövcud siyasətlərin və qaydaların keyfiyyətini yaxşılaşdırır. O, təklif 

edilmiş siyasi dəyişikliklərin potensial təsirlərinin qiymətləndirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə 

kömək edə bilər. Məsləhət prosesləri buna görə də siyasətin işlənib hazırlanması və qanunverici 

proseslərin əsas mərhələlərində təşkil edilməlidir, çünki məsləhətləşdirmənin nəticələri siyasətin 

yekun formaya təsir edə bilər. Məsləhət prosesi sistemli və planlı şəkildə həyata keçirilməli və 

konsultasiyanın məqsədi və prosesi cəlb olunmuş bütün maraqlı tərəflərə aydınlaşdırılmalıdır. 

Məsləhət prosesi dövlət idarəçiliyi nümayəndələrinin maraqlı tərəflərini, müvafiq dövlət 

müəssisələrini (tənzimləyici orqanlar və hüquq-mühafizə heyəti), özəl sektoru və vətəndaş 

cəmiyyətini cəlb etməlidir. Məsləhət prosesi mümkün maraqlı tərəflərin ictimai marağını 

qorumaq üçün şəffaf olmalı və bütün qrupların bərabər girişini təmin etməlidir.  

Siyasətin işlənib hazırlanması prosesi və qanunvericilik layihəsi qanunvericiliyin başa düşülən, 

əlaqəli və ictimaiyyətə açıq olmasını təmin etməlidir. 
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Prinsip 5: Məsul dövlət qurumlarının təşkilati strukturu, prosedurları və işçi heyətinin 

ayrılması orta müddətli və illik məqsədlərə və planlara cavab verən siyasətləri və 

qanunvericiliyi işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək potensialını təmin edir. 

1. Dövlət müəssisələrinin və siyasətin işlənib hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyan 

şöbələrin strukturları və öhdəlikləri müvafiq hüquqi bazaya malikdir. 

2. Ümumi qayda kimi siyasətinin işlənib hazırlanması üzrə əsas funksiyalar məsul dövlət 

müəssisində qalır və tabeliyində olan orqanlara ötürülmür.  

3. Şöbələr/bölmələr və müxtəlif dövlət müəssisələri arasında siyasətin işlənib hazırlanması, 

qanunvericilik layihəsinin tərtibi və həyatakeçirmə öhdəlikləri ilə əlaqədar aydın sərhədlər 

mövcuddur. 

4. Müvafiq qaydalar və ya prosedurlar dövlət müəssisələrinin orta-müddətli və illik siyasətin 

və qanunvericiliyin planlaşdırılması, o cümlədən maliyyələşmə və həyatakeçirmənin digər 

aspektləri üzrə öhdəliklərini əks etdirir. 

5.  Dövlət müəssisələri daxilində siyasətin işlənib hazırlanması və qanunvericilik layihəsinin 

tərtibinin idarə edilməsi, bu funksiyalara görə məsuliyyət daşıyan idarəetmə səviyyələri və 

öhdəliyin həvalə edilmə qaydası aydın şəkildə təyin edilir. 

6. İnstitusional çərçivə və işçi heyətin paylanması dövlət müəssisələrinin şöbələrinin iş 

yükünü əks etdirir. 

 

Prinsip 6: Siyasətin işlənib hazırlanması və qanunvericilik layihəsinin tərtibi prosesi 

dəlillərə əsaslanır və nazirliklərdə təsirin qiymətləndirilməsindən müntəzəm şəkildə 

istifadə olunur. 

1. Hüquqi çərçivədə analitik proseslərin növləri və siyasi təkliflərin və qanunvericilik 

layihələrinin işlənib hazırlanması zamanı əsas nazirliklərinin tələbləri və standartları təyin 

edilir. 

2. Qaydalarda siyasi təkliflər və qanunvericilik layihələri ilə birgə qərar qəbul edən şəxslərə 

təqdim olunan məlumatların növü göstərilir. 

3. Aydın və şəffaf metodologiyalar siyasətin işlənib hazırlanması üzrə müfəssəl təlimatlar ilə 

hüquqi çərçivəni tamamlayır (o cümlədən problemin müəyyənləşdirilməsi, alternativ həll 

variantlarının nəzərdən keçirilməsi və kalkulyasiyası, birbaşa və dolayı təsirlərin təhlili və 

müxtəlif əhali üzərindəki təsirlərin bölüşdürülməsi).  

4. Analitik yanaşma təhlil edilən problemlərin mürəkkəbliyinə mütənasibdir və lazım olduqda 

gender bərabərliyinin de yure and de fakto statusu arasında boşluqları müəyyənləşdirmək 

üçün gender təhlilini ehtiva edir. 

5. Təhlilər mövcud, müvafiq və yenilənmiş məlumatlara, o cümlədən uyğun olduqda gender 

haqqında ayrıca məlumatlara əsaslanır. 

6. Siyasi seçimlər qiymətləndirilir və analizin nəticələri tədbirlərin və orta-müddətli maliyyə 

planlaşdırması prosesinin gözlənilən xərcini əlaqələndirməklə maliyyələşmə mənbəyini 

(mənbələrini) aydın şəkildə göstərir. Təkliflər cari büdcə razılaşmaları daxilində münasibdir 

və ya hər hansı kənara çıxma və əlavə maliyyələşmə tələbi üçün izahat verilir. 

7. Gündəlik rəhbərlik və təhlilərin keyfiyyət təminatı üzrə cavabdehliyə və təyin edilmiş 

öhdəlikləri yerinə yetirən məsul müəssisələrə dair aydınlıq mövcuddur. Bir neçə təşkilat bu 

rolu paylaşdıqda əsas nazirlikləri onların müvafiq rollarını aydın şəkildə başa düşür. 

8. Həyatakeçirməni yoxlayan, gedişatı qiymətləndirən və siyasətlərin və qanunvericiliyin 

konkret hissələrinin uğurlu tətbiqi üzrə maneələri müəyyənləşdirən mexanizmlər təhlilər 

daxilində müntəzəm şəkildə müəyyənləşdirilir.  
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Prinsip 7: Siyasətlər və qanunvericilik cəmiyyətin fəal iştirakına və idarəçilik daxilində 

perspektivlərin koordinasiyasına imkan verən hərtərəfli şəkildə tərtib olunur. 

1. Effektiv ictimai konsultasiyaya imkan vermək üçün prosedurlar mövcuddur və bu 

prosedurlar nazirliklər daxilində davamlı şəkildə tətbiq edilir və qeyri-hökumət 

təşkilatlarına və vətəndaşlara siyasətin formalaşdırılmasına təsir etmək imkanını verir.  

Vətəndaşlara xüsusilə qərarqəbuletmədə səlahiyyət verilməsi üzrə proaktiv yanaşma 

mövcuddur.   

2. Səmimi dialoqa və problemlərə və suallara dair məsləhət alanlara təqdim olunan 

məlumatlar ilə siyasətin işlənib hazırlanmasına təsir etmək potensialına imkan vermək üçün 

rəy və maraqlı tərəflərin cəlb olunması imkanlarının vaxtı təyin edilir. 

3. Məsul dövlət təşkilatlar məsləhət alanların cavablarını təhlil və istifadə etmək üçün kifayət 

qədər vaxta və resurslara malikdir. 

4. Əsas dövlət təşkilatları arasında təkliflərə dair konsultasiya üzrə prosedurlar və strukturlar 

effektiv şəkildə işləyir və həm prosesi, həm də substantiv məsələləri nəzərdən keçirir. 

5. Rəhbər dövlət müəssisəsi qərar üçün təqdim edilmiş siyasi təklifləri və qanunvericiliyi 

müşayiət edən sənədləşmə çərçivəsində institutlararası konsultasiyanın nəticəsinə dair 

hesabat verir. 

6. İnstitutlararası münaqişələrin həlli mexanizmləri maraqlı tərəflərin girişini təmin etmək, 

idarəçilik təcrübəsindən tam istifadə etmək və problemin müzakirəsi və qərar qəbul edən 

şəxslərin qərarından əvvəl optimal münaqişə həllinə imkan vermək üçün həm inzibati, həm 

də siyasi səviyyələrdə qərarqəbuletmə prosesinə daxil edilir.  

 

Prinsip 8: Qanunvericiliyin strukturu, üslubu və dili uzlaşandır; qanunvericilik 

layihəsinin tərtibi tələbləri nazirliklərdə davamlı şəkildə tətbiq edilir; qanunvericilik 

ictimaiyyətə açıqdır. 

1. Qanunvericilik layihəsinin tərtibinin əlaqəliyini və keyfiyyətini təmin etmək və qanunların 

sadələşdirilməsin və asan başa düşülməsini təşviq etmək üçün proseslər və təlimatlar 

mövcuddur. 

2. Bütün qanun layihələrini qərar qəbul edən şəxslər tərəfindən müzakirə və təsdiq 

edilməzdən əvvəl nəzərdən keçirmək və bu layihələr üzrə peşəkar bilikləri təmin etmək 

səlahiyyətinə və potensialına malik mərkəzi hüquq bölməsi mövcuddur.  

3. Təlimatlarda tərdibatın formallıqları və tədbirlər, o cümlədən qanunların qəbul edilmə və 

qüvvəyə minməsi və keçid məsələləri ətraflı təsvir edilir. Onlar tərtibatçılara əsas və 

köməkçi qanunvericiliyi işləyib hazırlamaqda kömək edir. 

4. Tərtibatçıların texniki cəhətdən bacarıqlı qalmasını və lazım olduqda bərabər yanaşmanın 

aspektlərini nəzərə almasını təmin etmək üçün reqular potensialın artırılması proqramı 

(məs: təlim, mentorluq) mövcuddur. 

5. Qanunvericiliyin oxunaqlı edilməsi üçün prosedurlar mövcuddur. Nəşr prosesi 

qanunvericiliyin düzgün və yenilənmiş olmasını təmin etmək üçün müntəzəm şəkildə 

yoxlanılır. İnzibati təlimatlar, sənədlər, direktivlər, interpretasiya bülletenləri və ya 

qanunvericiliklə tətbiq olunmayan, lakin praktik təsirə malik olan digər qaydalar aydındır 

və biznes müəssisələri və xidmət təchizatçıları tərəfindən asanlıqla əldə olunur. 

6. Qanunlar reyestri (məlumat bazası), o cümlədən hüquqi aktların icmal edilmiş versiyaları 

mövcuddur və ictimailəşdirilir.   

7. Qanunlar və izahedici materiallar (məs: hüquqi dəyişikliklərin təsirinə məruz qalan şəxslər 

üçün təlimat) elektron şəkildə mövcuddur. 
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İCTİMAİ XİDMƏT VƏ İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ  

İctimai xidmət dövlət idarəçiliyinin əsas komponentlərindən biridir. Mükəmməl hazırlanmış və 

effektiv idarə olunan ictimai xidmət dövlətin idarəçiliyin bütün hissələrində peşəkarlığın və 

davamlılığın və ictimai xidmətlərinin münasib səviyyələrinə çatmasına imkan verir. Bu, daha 

yaxşı siyasətlər və vətəndaşlara və biznes müəssisələrinə daha yaxşı xidmətlərin təchizi ilə 

nəticələnir.  

Müasir ictimai xidməti aşağıdakıları təmin edən bir sıra şərtlər mövcud olduğu təqdirdə mümkün 

hesab edilir: 

 dövlət və özəl sahələr arasında separasiya; 

 siyasət və idarəçilik arasında separasiya; 

 dövlət işçilərinin fərdi hesabatlılığı; 

 işin qənaətbəxş mühafizəsi, ödəmə və stabillik səviyyələri və dövlət işçiləri üçün aydın 

şəkildə müəyyənləşdirilmiş hüquqlar və öhdəliklər; 

 bilik əsasında işəgötürmə və vəzifədə yüksəliş
7
. 

İctimai xidmətinin əhatə dairəsi üzrə adətən ölkənin tarixi ilə əlaqədar olan və tədricən 

dəyişdirilən müxtəlif yanaşmalar mümkündür. İctimai xidmətlərinin geniş konsepsiyasını tətbiq 

edən ölkələrdə, habelə məhdud əhatə dairəsinə malik ölkələrdə ictimai xidmət yalnız “əsas dövlət 

idarəçiliyi”-ni (məs: nazirliklər, polis və məhkəmələr, müdafiə və xarici xidmət) əhatə edir. 

Bu Prinsiplərdə SİQMA “ictimai xidməti və insan resurslarının idarə edilməsi” üçün sahəsi üzrə 

dar yanaşmanı tətbiq edir və bu yanaşma ictimai qanunu ilə verilən səlahiyyətlərin və/və ya 

dövlətin və ya aşağıdakı institutlarda digər dövlət orqanlarının ümumi maraqlarının qorunması 

öhdəliyinin istifadəsini ehtiva edən vəzifələri əhatə edir: 

 mərkəzi hökumətə, baş nazirə və ya nazirlərə hesabat verən nazirliklər və inzibati 

orqanlar; 

 parlamentin administrasiyası və dövlətin rəhbəri və/və ya baş nazir;  

 hökumətə hesabat verməyən konstitusional və digər müstəqil orqanlar.  

Bu yanaşma yarı-milli idarəçilik səviyyəsində institutları, ictimai xidmətinin xüsusi növlərini, 

seçilmiş və siyasi təyin edilmiş vəzifəli şəxsləri və ya inzibati orqanlarda yardımçı personalı 

əhatə etmir. Ölkələrdə istifadə edilən müxtəlif terminləri və ictimai xidmətinin müxtəlif üfüqi 

əhatə dairəsini, habelə SİQMA tərəfindən təqdim edilmiş ictimai xidmətinə yanaşmanı nəzərə 

alaraq bir çox ölkələrdə “dövlət qulluğu” adlı daha dar terminin istifadəsi “ictimai xidmət”-nə 

nisbətən daha adekvat olacaq.  

Tətbiq edilmiş əhatə dairəsindən asılı olmayaraq ictimai xidmətində dövlət marağı şəxsi 

maraqlardan üstün tutulmalıdır. Qabiliyyət əsasında işə götürülən və siyasətçilərin rəhbərliyi 

altında lakin onların lazımsız müdaxiləsi olmadan dövlət siyasətlərinin hazırlanması və tətbiqi ilə 

məşğul olan inzibati işçilərin – peşəkar dövlət qulluqçuların – təbəqəsi mövcud olmalıdır. Qeyri-

siyasi peşəkar ictimai xidmətini təmin etmək üçün qabiliyyətə əsaslanan, rəqabətli və açıq 

işəgötürmə, eləcə də qabiliyyətə əsaslanan vəzifədə yüksəliş, işin qənaətbəxş mühafizəsi, 

rəqabətli və şəffaf əməkhaqları və dövlət qulluqçular üçün aydın müəyyənləşdirilmiş hüquqlar və 

öhdəliklər zəruridir. 

Yuxarıda qeyd edilmiş dəyərlər peşəkar dövlət qulluğunun yaradılması üçün zəruridir lakin bu 

kifayət deyil. Digər effektivlik və səmərəlilik kimi dəyərlər də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, 

insan resursları mexanizmlərinin – mobillik  və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, və həmçinin 

                                                
7
  SIGMA (1999), Dövlət İdarəçiliyi üzrə Avropa Prinsipləri , SİQMA Sənədləri, Nö. 27, İƏİT Nəşr, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7h-en
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insan resurslarını və monitorinqi dəstəkləyən informasiya texnologiyası sistemlərinin 

təqdimatında əks etdirilir. 

Aşağıdakı fəsildə ictimai xidmətinin funksionallığını təyin edən iki əsas tələb və altı Prinsip 

müəyyənləşdirilir. 
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İctimai xidmət üzrə siyasi, hüquqi və institusional çərçivələr  

Əsas tələb: İctimai xidmətinin əhatə dairəsi aydın şəkildə müəyyənləşdirilir və peşəkar 

ictimai xidməti üzrə siyasi və hüquqi çərçivələrin və institusional yanaşmanın mövcud 

olması üçün təcrübədə tətbiq edilir. 

İctimai xidmətində etibarlı insan resurslarının idarə edilməsi (İRİ) təkcə müasir İRİ alətləri və 

metodlarından deyil, həm də rasional siyasət, hüquqi baza və institusional yanaşmadan asılıdır. 

Dovlət qulluğunda İRİ üzrə strateji siyasətin işlənib hazırlanması təşviq edilir çünki bu siyasət 

dəyişikliklərin istiqaməti haqqında qərarlara və nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olma metoduna 

imkan verir. Etibarlı strategiya həmçinin qanunverici dəyişikliklərin planlaşdırılması üçün 

əsasıdır. İctimai xidmətinin düzgün həcmini və səmərəli institusional yanaşmanı əhatə edən 

münasib hüquqi müddəalar ictimai xidmətinin səmərəli və effektiv fəaliyyəti üçün əsasıdır. 

Lazımi hüquqi sistem və institusional yanaşma təşkilati mədəniyyətin dəyişdirilməsini tədricən 

sadələşdirir.  

Prinsip 1: Peşəkar və əlaqəli ictimai xidməti üzrə siyasi və hüquqi çərçivələr mövcuddur; 

institusional yanaşma ictimai xidmət daxilində davamlı və effektiv insan resurslarının 

idarə edilməsi metodlarına imkan verir. 

1. Müvafiq strategiyalar çərçivəsində ictimai xidmətinin işlənib hazırlanması üzrə 

müəyyənləşdirilmiş siyasət mövcuddur (məs: hökumət proqramı, dövlət idarəçiliyi 

islahatının strategiyası) və bu siyasət onun tətbiqini dəstəkləmək üçün aydın və əlaqəli 

tədbirlərə malikdir. 

2. Hüquqi çərçivə ictimai xidmətini tənzimləyir; təfərrüatlar sistemin operativliyinə və 

dəyişkən ehtiyaclara adaptasiyaya imkan vermək üçün köməkçi qaydada tənzimlənir. 

Qanunvericilik inzibati qanun prinsiplərinə (məs: qanunilik, etibarlılıq və 

proqnozlaşdırma, ayrı-seçkiliyin olmaması, açıqlıq və şəffaflıq, hesabatlılıq, səmərəlilik 

və effektivlik) uyğundur.  

3. Xüsusilə işəgötürmə, vəzifə yüksəlişi və işdən azad edilməsi ilə əlaqədar ictimai 

xidmətinin qaydaları birbaşa və ya dolayı ədalətsiz ayrı-seçkiliyin qarşısını alır. 

4. Dövlət sahibkarının ictimai işçilərin və ya ictimai xidmətinə müraciət edənlərin hüquqları 

və maraqları ilə əlaqədar bütün qərarları hüququ müdafiə vasitələrinə, o cümlədən 

məhkəmə nəzarətinə tabe tutulur. 

5. İctimai xidməti üzrə siyasi öhdəlik aydın şəkildə təyin edilir. Qanunvericiliklə dövlət 

idarəçiliyində ictimai xidmətini idarə etmək üçün horizontal səlahiyyətlərə malik mərkəzi 

vahid (nazirlik, inzibati agentlik və ya digər struktur) təsis edilir. Bu mərkəzi bölmə eyni 

prinsiplərin və idarəetmə standartlarının bütünlükdə ictimai xidməti daxilində bərabər 

şəkildə tətbiq edildiyini təmin etməlidir.  

6. Elektron qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan insan resurslarının idarə edilməsinin məlumat sistemi 

işçi qüvvənin strateji planlaşdırılmasını, idarəetməni, mükafatlandırmanı və ictimai 

xidmətində insan resurslarının idarə edilməsi metodlarını dəstəkləyir. 

7. İnsan resurslarının idarə edilməsinin peşəkar və davamlı xidmətləri işçi qüvvəni idarə 

etmək və ictimai xidməti qanunvericiliyini tətbiq etmək üçün bütün inzibati orqanlarda   

yetərli potensial ilə ictimai xidməti daxilində təmin edilir. 

8. Hüquqi çərçivə təcrübədə tətbiq edilir.  
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Prinsip 2: İctimai xidmətin əhatə dairəsi münasibdir və aydın şəkildə müəyyənləşdirilir. 

1. İctimai xidmətini tənzimləyən hüquqi çərçivənin tətbiqinin əhatə dairəsi (məs: ictimai 

xidməti haqqında qanun, dövlət qulluqçuları haqqında qanun, konstitusional orqanlar 

haqqında qanunlar, dövlət qulluğunun xüsusi növləri haqqında qanunlar) aydın şəkildə 

müəyyənləşdirilir.  

2. Dövlət xidmətinin üfüqi əhatə dairəsinin tərifi ən azı dövlət qanunu ilə verilən 

səlahiyyətlərdən istifadə etmək üçün dövlət səlahiyyətinə və/və ya aşağıdakı strukturlarda 

dövlətin ümumi maraqlarının qorunması öhdəliyinə malik vəzifələri ehtiva edir: 

 birbaşa olaraq mərkəzi hökumətə, baş nazirə və ya nazirlərə hesabat verən nazirliklər 

və inzibati orqanlar; 

 parlamentin administrasiyaları və dövlətin rəhbəri; 

 hökumətə hesabat verməyən konstitusional və digər müstəqil orqanlar. 

3. İctimai xidmətinin şaquli əhatə dairəsi təyin olunmuş siyasi şəxslər, dövlət məmurları və 

yardımçı heyət arasında yuxarı və aşağı bölücü xətti aydın şəkildə müəyyənləşdirir. 

4. İctimai xidmətində ali idarəetmə vəzifələrini tutan məmurları və ictimai xidməti haqqında 

qanunun əhatə dairəsinə daxil olmayan təyin olunmuş siyasi şəxslər arasında yuxarı bölücü 

xətt adətən nazirliyin baş katibliyi və inzibati orqanın baş direktoru səviyyəsində olur.  

5. Material əhatə dairəsi dövlət məmurlarının məşğulluq əlaqələri və ictimai xidmətinin idarə 

edilməsi ilə əlaqədar bütün ümumi müddəaları təyin edir. 

6. İctimai xidməti qanunvericiliyi qanunlarda göstərildiyi kimi bütün institutlarda və bütün 

vəzifələrdə təcrübədə tətbiq edilir. 
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İnsan resurslarının idarə edilməsi  

Əsas tələb: İctimai xidmətin peşəkarlığı yaxşı idarəetmə standartları və insan resurslarının 

idarə edilməsi metodları ilə təmin edilir. 

Dövlət işçilərin qabiliyyət əsasında işə götürülmə və işdən azad edilməsi mövcud hökumətdən 

asılı olmayaraq siyasətlərin mümkün qədər səmərəli hazırlanması və həyata keçirilməsi üzrə 

keyfiyyət əsaslı və davamlı ictimai xidmətinin təmin edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyri-siyasi məmurları nəticələri təmin etmək iqtidarındadır və rəqabət qabiliyyətli, açıq və 

keyfiyyət əsas seçimdən keçdikdə özlərinin siyasi rəhbərləri tərəfindən qəbul edilə bilər. İşdən 

azad edilməsi ilə bağlı aydın və keyfiyyət əsaslı qaydalar davamlı ictimai xidmətini təmin etmək 

üçün eyni əhəmiyyətə malikdir. Hökumət dəyişdikdə dövlətin davamlılığına və lazımi 

fəaliyyətinə imkan vermək üçün məmurlarının mühafizəsinin qənaətbəxş səviyyəsinin mövcud 

olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Etibarlı işəgötürmə prosedurları peşəkar ictimai xidməti üçün ilkin şərtdir lakin onlar digər İRİ 

alətləri, o cümlədən mükafatlandırma, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, peşəkar təlim və ixtisas 

artırma, bütövlük tədbirləri və nizam-intizam prosedurları ilə müşayiət olunmalıdır. Bu 

prosedurlar təkcə dəyərli işçiləri ictimai xidmətinə cəlb etmək üçün deyil həm də onları saxlamaq 

və dövlətin strateji məqsədlərinin nail olunmasına həvəsləndirmək üçün tələb olunur. Bir çox 

ölkələr məmurlarının mühüm dəyişdirilməsi problemi ilə üzləşir və bu da inzibati aparatın 

müntəzəm fəaliyyətini təhlükə altına qoyur və həmçinin bahalıdır, çünki yeni, bacarıqlı heyətin 

işə götürülməsi və onların giriş qaydaları təlimi uzun və intensiv resursları tələb edən prosesdir. 

Bu yüksək dəyişdirilmənin səbəbləri qeyri-qənaətbəxş əməkhaqları, karyera imkanlarının 

olmaması və ya İRİ-nin düzgün şəkildə fəaliyyət göstərməməsi ola bilər.  

Prinsip 3: Dövlət işçilərinin, o cümlədən ali idarəetmə vəzifələrini tutan şəxslərin işə 

qəbul edilməsi bütün mərhələlərdə bilik və bərabər yanaşmaya əsaslanır; vəzifənin aşağı 

salınması və işdən azad edilməsi üzrə meyarlar qanunvericilik və məhdud sələhiyyətləri 

ilə açıq şəkildə müəyyənləşdirilir. 

1. İctimai xidmətində xarici və ya daxili işəgötürmə və seçim prosesi məmurlarının 

kateqoriya/sinifindən asılı olmayaraq aydın şəkildə qabiliyyətə, bərabər imkana və rəqabətə 

əsaslanır. İctimai xidməti haqqında qanun işəgötürmə və seçimin qabiliyyətə əsaslanmayan 

hər hansı formasının hüquqi cəhətdən etibarsız hesab edildiyini təyin edir.  

2. Qanunvericilik işəgötürmə və seçim ilə əlaqədar ümumi meyarları və müfəssəl prosedurları 

əhatə edir.  

3. İşəgötürmə və seçim komitələrinə heç bir siyasi müdaxilə olmadan ictimai xidməti 

vəzifələrinə namizədlərin bacarıqları və səlahiyyətlərinin müxtəlif dəstlərinin 

qiymətləndirilməsində peşəkar biliklərə və təcrübəyə malik olan şəxslərdən ibarətdir. 

4. İctimai xidməti vəzifələrinə müraciət və bu vəzifələrə təyin olunan şəxslərin 

diskriminasiyasının qarşısının alınması bərabər yanaşma prinsipinə müvafiq olaraq bütün 

inzibati orqanlar tərəfindən təmin edilir. Qanunvericilikdə açıq şəkildə təyin edildikdə 

hərtərəfli bərabər təmsil olunma işəgötürmə prosesində nəzərə alınır. 

5. Dövlət məmurlarının vəzifəsinin azaldılması və ictimai xidməti ilə əlaqələrin ləğv edilməsi 

üzrə obyektiv meyarlar qanunvericilikdə açıq şəkildə təyin edilir.  

6. İctimai xidmətinə işə götürülmə ilə əlaqədar qanunvericilik təcrübədə tətbiq edilir.  
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Prinsip 4: Dövlət işçilərin əməkhaqqı sistemi vəzifə təsnifatına əsaslanır, ədalətli və 

şəffafdır. 

1. Ədalətli və şəffaf mükafatlandırma sistemi, o cümlədən işin təsnifatı sisteminə əsaslanan 

əmək haqqının təsnifatı, əmək haqqının dəyişkən elementlərinin tam siyahısı, sabit və 

dəyişkən əmək haqqı arasında lazımi əlaqə və müfəssəl müddəalar bütün ictimai 

xidmətinin rabitəliliyini, ədalətliliyini və şəffaflığını təmin etmək üçün qanunvericilikdə 

təyin edilir. Mükafatlandırma üzrə müddəalar təcrübədə tətbiq edilir. 

2. Əmək haqqına əlavə olaraq verilən maddi yardımlar və müavinətlər (məs: ailə, kirayə, 

təhsil və dil üzrə maddi yardım, xəstəlik, analıq və ya iş qəzası müavinətləri) bütün ictimai 

xidmətinin rabitəliliyini təmin etmək üçün qanunvericilikdə təyin edilir və təcrübədə 

tətbiq edilir.  

3. Bərabər dəyərə malik iş üçün bərabər ödəniş təmin edilir; mükafatlandırmada cinsi ayrı-

seçkiliyin hər hansı növünün qarşını alınır.  

4. Əmək haqqının müxtəlif elementlərinin, xüsusi dövlət məmurlarına verilən maddi 

yardımların və müavinətlərin təyin edilməsində ümumi ödənişin ədalətliliyini, şəffaflığını 

və davamlılığını təmin etmək üçün idarəetmə səlahiyyəti məhdudlaşdırılır. 

5. Dövlət məmurlarının mükafatlandırılma sistemi tələb olunan bacarıqlara malik dövlət 

məmurlarının işə götürülməsi, motivasiyası və saxlanması üzrə münasib şərtləri təmin 

edir. 

 

Prinsip 5: Dövlət işçilərin peşəkar inkişafı təmin edilir; bu, müntəzəm təlimi, fəaliyyətin 

ədalətli qiymətləndirilməsini və obyektiv və şəffaf meyarlar və keyfiyyət əsasında 

mobilliyi və vəzifə yüksəlişini ehtiva edir 

1. Müntəzəm peşəkar təlim bütün dövlət məmurlarının hüququ və vəzifəsi kimi tanınır; 

qənaətbəxş resurslarla təmin edilmiş təlim mexanizmi spesifik hədəf qruplarının təlim 

ehtiyaclarına yönəlmiş təlim proqramlarını layihələndirir və həyata keçirir. 

2. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin prinsipləri və müfəssəl müddəaları bütün ictimai 

xidmətinin rabitəliliyini təmin etmək üçün qanunvericilikdə təyin edilir. Dövlət 

məmurlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi müntəzəm şəkildə həyata keçirilir.  

3. Dövlət məmurlarının mobilliyi (ezamiyyət, müvəqqəti və ya məcburi köçürmə) təşviq 

edilir, qanunvericilikdə təyin edilir və obyektiv və şəffaf meyarlara əsaslanır. 

4. Dövlət məmurlarının funksional vəzifə yüksəlişi (işdə, üfüqi və şaquli vəzifə yüksəlişi) 

qanunvericilikdə təyin edilir, habelə qabiliyyətə, obyektiv və şəffaf meyarlara əsaslanır. 

5. Peşəkar ixitisasartırma ilə əlaqədar müddəalar təcrübədə tətbiq edilir.  
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Prinsip 6: İctimai xidmətində bütövlüyün təşviqi, korrupsiyanın qarşısının alınması və 

nizam-intizamın təmin edilməsi üzrə tədbirlər mövcuddur. 

1. İctimai xidmətində bütövlüyü təşviq etmək və korrupsiyanın qarşısını almaq üçün effektiv 

və münasib hüquqi müddəalar və institusional tədbirlər və alətlərlərdən istifadə olunur. 

2. Dövlət məmurlarının korrupsiya davranışı Cinayət Məcəlləsində qanundankənar elan 

olunur. 

3. Əsas elementlərin nizam-intizam proseduru (o cümlədən, təqsirsizlik prezumpsiyası, 

nizam-intizam sanksiyası və xidməti öhdəliklərin pozulması arasında mütənasiblik, 

hüquqi yardımı əldə etmə hüququ, apelyasiya hüququ, apelyasiya zamanı dinlənilmə 

hüququ) və əsas prosedural mərhələlər (o cümlədən, prosedurun başladılması, faktların 

obyektiv araşdırılması, müvafiq dövlət məmurunun, prosedurun başladılmasına, qərar və 

nəzərdən keçirilməyə cəlb olunmuş orqanların dinlənilməsi) ictimai xidmətində 

davamlılığı təmin etmək üçün qanunvericilikdə təyin edilir. 

4. Qeyri-düzgün davranış və müvafiq sanksiya arasında mütənasibliyi təmin etmək üçün 

nizam-intizam sanksiyalarının kataloqu yaradılır. 

5. Dövlət məmurunun ədalətsiz nizam-intizam sanksiyalarına qarşı apelyasiyaya müraciət 

etmək hüququ qərarların hüququ cəhətdən proqnozlaşdırıla bilən, obyektiv və siyasi 

müdaxilədən kənar olmasını təmin edir. 

6. Bütövlük, nizam-intizam və korrupsiyanın qarşısının alınması ilə əlaqədar müddəalar 

təcrübədə tətbiq edilir.  
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HESABATLILIQ 

Dövlət idarəçiliyinin təşkilinin onun ümumi vəziyyəti və beləliklə, vətəndaşların gözləntiləri ilə 

əlaqədar olaraq onun demokratik qanunauyğunluğunun üzərində dərin təsirə malik olduğu ümumi 

şəkildə qəbul edilmişdir. 

Səmərəlilik axtarışı, daha dərin ixtisaslaşma zərurəti, konstitusiya/hüquq konteksti və inzibati 

ənənə, yerlərdə nəzarət sistemi və siyasi şəraitlər kimi bütün bu amillər hər bir ölkə tərəfindən 

qəbul edilmiş təşkilati modelə təsir göstərir. Nəticədə, müxtəlif ölkələrdə dövlət idarəçiliyinin 

strukturlaşdırılma və idarəçilik üsulları ilə bağlı heç bir vahid model mövcud deyil. 

Lakin hesabatlılıq (təşkilati hesabatlılıq da daxil olmaqla) baxımından dövlət idarəçiliklərinin öz 

funksiyalarını düzgün və səmərəli şəkildə yerinə yetirməsini təmin etmək məqsədilə bəzi şərtlər 

ümumi şəkildə zəruri hesab edilir: 

 Rasionallıq – səmərəliliyə və ardıcıllığa nail olmaq; dövlət qurumları arasında üst-üstə 

düşmələrin qarşısını alınması; balanslaşdırılmış nəzarət sisteminin yaradılması məqsədi 

daşıyan. 

 Şəffaflıq – müəyyənləşdirilən ümumi tiplərə riayət etməklə aydın və əlaqəli təşkilatçılığı 

təmin etmək. 

 Həyata keçirilmək imkanı – ölçü və xərcləri ölkənin ehtiyacları və imkanları ilə 

uyğunlaşdrmaq. 

 Hesabatlılıq – hər bir təşkilat hər bir tərəfin daxili hesabatlılığını və qurumun bütövlükdə 

xarici məsuliyyətliliyini təmin etməlidir. Burada, siyasi, məhkəmə və sosial sistemlərin, 

eləcə də müstəqil mövcud təşkilatların hesabatlılığı nəzərdə tutulur. Hesabatlılığın təməli 

ictimai məlumatlara geniş çıxışı təmin etməkdir. 

Məsul institutlar həmçinin öz qərarları və fəaliyyətlərinə görə öhdəlik daşıyır və işçilərinin 

öhdəliyinin pozulması hallarında ədalətli həll variantını təmin etməlidir.  

Bu fəsildə hesabatlılıq sahəsi üçün bir əsas tələb altında qruplaşdırılan beş Prinsip 

müəyyənləşdirilir. 
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Əsas tələb: Dövlət idarəçiliyi orqanlarının hesabatlılığını, o cümlədən öhdəliyi və şəffaflığı 

təmin etmək üçün müvafiq mexanizmlər mövcuddur. 

Dövlət müəssisələri dövlət idarəçiliyinin öz öhdəliklərini qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirməsini 

təmin etmək üçün məsul olmalıdır (geniş şəkildə başa düşülən meyarlara uyğun olaraq). Bu 

məqsəd üçün tələb olunan mühüm elementlər bunlardır: dövlət idarəçiliyinin lazımi təşkili, 

ictimai məlumatlara giriş, yoxlama və balanslaşdırma sistemi və daxili inzibati apelyasiyaların 

səmərəli sistemi, eləcə də müstəqil nəzarət və inzibati halların məhkəmədə nəzərdən keçirilməsi.  

Hesabatlılıq dövlət müəssisələrinin qərarları və ya onların çatışmazlığı üzrə öhdəlik ilə 

tamamlanmalıdır. 

Prinsip 1: Mərkəzi hökumətin ümumi təşkili rasionaldır, münasib siyasətlərə və 

normativ aktlara riayət edir və müvafiq müstəqil hesabatlılığı təmin edir. 

1. Bütün dövlət orqanlarının mərkəzi səviyyədə icraçı hakimiyyət nəzdində yaradılması, 

aradan qaldırılması və təşkilini tənzimləyən qaydalar mövcuddur; dövlət 

orqanlar/agentliklərinin məhdud sayda növləri təyin edilir; bütün orqanlar vaxtaşırı olaraq 

hesabat verdikdləri müvafiq nazirlik qarşısında hesabatlılığın müəyyənləşdirilmiş xəttinə 

malikdir. 

2. Yeni orqanların yaradılması və onların təşkili rasionallığı, effektiv və səmərəli fəaliyyəti 

təmin etmək üçün idarə olunur. 

3. İdarəetmə bölmələri hesabatlılığın aydın xətləri vasitəsilə hesabat verir; fəaliyyətlər üzrə 

idarəetmə rolları və hesabatlılıq, eləcə də nəticələr aydındır və razılaşdırılıb.  

4. Hüquqi çərçivə hüquqi statusu və müstəqil və ya yarım müstəqil orqanların müxtəlif 

növlərinin muxtariyyətini, eləcə də onların hesabatlılıq xətlərini aydınlaşdırır; parlament 

qarşısında birbaşa hesabatlılığa malik olan müstəqil orqanlar, hökumətin və ya dövlətin 

rəhbəri istisnadır. 

5. Nazirlər asılı agentliklərin/orqanların fəaliyyətinin idarə edilməsi və nəzarəti üçün 

məsuldur və cavabdehlik daşıyır və öz nazirliklərində bunu etmək üçün mövcud olan 

ixtisaslaşmış peşəkar bacarıqlara malikdir. 

 

Prinsip 2: Həm ayrı şəxsin yaxşı idarəçiliyə hüququnu həm də ictimai marağını qorumaq 

məqsədilə funksional mexanizmlər mövcuddur. 

1. Bütün inzibati orqanların əməliyyatları qanunvericilik əsasında ombudsman və ya digər 

nəzarət müəssisələri, məhkəmələr və ictimaiyyət tərəfindən aparılan tədqiqata tabedir. 

2. Müstəqil status, ombudsmanın və digər nəzarət müəssisələrinin fəaliyyəti və səlahiyyətləri 

barədə qaydalar beynəlxalq standartlara cavab verir və qanunvericiliklə tənzimlənir, habelə 

əlaqəli və səmərəli sistemi təmin edir. Nəzarət orqanları hökumətdən asılı deyil.   

3. İdarəçilik ombudsman müəssisəsinin tövsiyələrini tətbiq edir.   

4. Diskriminasiya edilmiş qrupların bərabərliyi və səlahiyyətinə əsaslanan potensial daxil 

olmaqla, əsas nəzarət müəssisələrinin işçi heyəti üçün müntəzəm təlim və potensial 

yaratma təmin edilir. Öz işlərini (o cümlədən, qeyri-diskriminasiya ilə bağlı işlər) həyata 

keçirmək üçün nəzarət müəssisələrinə zəruri alətlər təqdim olunur. 

5. Parlament konstitusiyada göstərilmiş digər hallar istisna olmaqla hökumətə ümumi nəzarət 

edir.  

6. İnzibati daxili nəzarət (yəni ali vəzifəli şəxslərin asılı orqanların fəaliyyətlərinin 

qanunauyğunluğu və məqsədəuyğunluğuna nəzarəti) təyin edilir. 
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Prinsip 3: İctimai məlumatları əldə etmək hüququ qanunvericilikdə nəzərdə tutulur və 

təcrübədə davamlı şəkildə tətbiq edilir. 

1. Fiziki və ya hüquqi şəxsin ictimai məlumatlardan istifadə hüququ qanunvericilikdə 

saxlanılır və bu hüquq əlaqəlidir, tamdır, məntiqi cəhətdən strukturlaşdırılıb, sadə və aydın 

şəkildə formalaşdırılıb və əlverişlidir. 

2. İctimai məlumatlar geniş şəkildə müəyyənləşdirilir və dövlət və ya özəl orqanlar tərəfindən 

ictimai öhdəliklərin həyata keçirilməsinə dair uçota alınan və sənədləşdirilən bütün 

məlumatları əhatə edir.  

3. İctimai öhdəliklərin həyata keçirilməsinə dair uçota alınan və sənədləşdirilən bütün 

məlumatlar onları təsnif etmək üçün qəti səbəblər olmayana qədər ictimai hesab olunur. 

Gözləntilər qanunvericilikdə dəqiq şəkildə təyin edilir və ciddi şəkildə tətbiq edilir. 

4. İctimai məlumatlar proaktiv şəkildə açıqlanır. Bütün dövlət orqanları ən azı normativ 

aktlarla tələb olunan məlumatları nümayiş etdirən rəsmi veb-saytları saxlayır (minimum 

məzmun hüquqi aktları, tədbirlər planları, təklif edilmiş dövlət xidmətlərini, illik 

hesabatları, büdcəni, əlaqə məlumatlarını, təşkilati sxemi ehtiva edir). Məlumatlar dəqiqdir, 

yenilənir və başa düşüləndir.   

5. Məlumatlar təyin edilmiş vaxt miqyasları daxilində və normal olaraq heç bir ödəniş 

olmadan tələb olunan formatda təqdim olunur (tələb idarəçilik üzərinə qeyri-münasib yük 

qoyana qədər).  

6. İctimai məlumatları tələb edən fiziki şəxslər öz tələbləri üçün səbəb göstərməməlidir. Tələb 

olunan məlumatlar təsnif edilmiş materialları ehtiva etdikdə dövlət orqanları yalnız qismən 

məlumatların çıxarılmasının şübhəli olmasına qədər təsnif edilməməmiş hissələri 

çıxarmalıdır. 

7. Dövlət orqanları yenilənmiş sənəd reyestrlərini və məlumat bazalarını saxlayır və 

sənədlərin qorunması və məhv edilməsi ilə əlaqədar qaydalara riayət edir.  

8. İctimai məlumatlar haqqında qanunvericiliyin tətbiqinə nəzarət edən, standartları təyin 

etmə, normaları hazırlama və sanksiyaları tətbiq etmə səlahiyyətinə malik təyin edilmiş 

müşahidə orqanı mövcuddur. 

 

Prinsip 4: İnzibati mübahisələr zamanı ədalətli rəftar daxili inzibati müraciətlər və 

məhkəmə araşdırması əsasında təmin olunur. 

1. Daxili inzibati apelyasiyaya dair prosedural qaydalar qanunvericilikdə təyin edilir. 

2. Məhkəmə apelyasiyalarına dair prosedural qaydalar qanunvericilikdə təyin edilir. 

3. İnzibati mübahisələr bu məsələlərdə ixtisaslaşan məhkəmələr tərəfindən qərara alınır. 

4. Məhkəmələrin və hakimlərin statusu (inzibati mübahisələri həll edən), eləcə də lazımi 

təşkilati və maliyyə tədbirlərinə zəmanət verən qaydalar qanunvericilik qaydasının 

prinsipinə uyğundur.  

5. Hakimlərin iş yükü sistemli şəkildə analiz edilir. 

6. Zəruri təlim, hüquqi ədəbiyyat və məlumat və kommunikasiya texnologiyası 

avadanlıqlarından istifadə edən münasib yardımçı işçi heyətə malik inzibati mübahisələrdə 

ixtisaslaşan hakimlər öz tapşırıqlarını səmərəli şəkildə həyata keçirmək iqtidarındadır. 

7. Məhkəmə icraatlarının dəyəri vətəndaşları çətin inzibati qərarlardan uzaqlaşdırmamalıdır. 
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Prinsip 5: Dövlət orqanları ictimai işçilərinin öhdəliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 

daşıyır və bərpaya və/və ya adekvat kompensasiyaya zəmanət verir. 

1. Qanunvericilik dövlət orqanlarının yanlış fəaliyyətindən zərər çəkən fiziki şəxslərə 

təzminat vermə tələbini ehtiva edir 

2. İctimai öhdəliyə dair normativ akt əlaqəlidir, tamdır, məntiqi cəhətdən strukturlaşdırılıb, 

sadə və aydın şəkildə formalaşdırılıb və əlverişlidir. 

3. İctimai öhdəliyin əhatə dairəsi genişdir və dövlət orqanları tərəfindən səlahiyyətlərin 

istifadəsini və kimin həyata keçirməsindən asılı olmayaraq (yəni dövlət orqanı və ya 

ictimai vəzifələri həyata keçirən özəl müəssisə və şəxslər) digər ictimai öhdəliklərin həyata 

keçirilməsini əhatə edir.    

4. Vaxt məhdudiyyətlərinə və sübut yükünə dair qaydalar kompensasiya üzrə fəaliyyət 

hüququna xələl gətirmir.   
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XİDMƏTİN GÖSTƏRİLMƏSİ  

Yaxşı dövlət idarəçiliyi davamlı iqtisadi artımın, inkişafın və rifahın təşviqinin mühüm 

komponentidir. Səmərəli idarəetmə əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadiyyatın müasirləşməsinə, iş 

yerlərinin yaradılmasın və investorların cəlb olunmasına töhfə verə bilər. İnzibati sadələşdirmə 

daha az ağır iqtisadi artım mühiti ilə nəticələnir, müasir xidmət təchizi metodları isə (məs: 

elektron hökumət həlləri və vahid pəncərə sistemi) inzibati prosedurların təkmilləşdirilməsi və 

buna görə də fiziki şəxslər və biznes müəssisələri üzərində yükün azalması ilə nəticələnir.  

Dövlət məmurları üçün standartları və onların davranışını təyin edən və bütün Aİ ölkələri üçün 

ümumi xarakter daşıyan inzibati qanun prinsipləri hər hansı digər yerdə institutları və inzibati 

prosedurları idarəçiliyin bütün səviyyələrində inkişaf etdirmək üçün modelləşdirmə səylərində  

rəhbər prinsiplər kimi istifadə edilə bilər. Bu prinsiplərə aşağıdakılar daxildir: 

 etibarlılıq və proqnozlaşdırma qabiliyyəti (hüquqi müəyyənlik) 

 açıqlıq və şəffaflıq  

 hesabatlılıq  

 səmərəlilik və effektivlik
8
. 

Buna əsasən Dövlət İdarəçiliyinin Prinsiplərinin: AQS Ölkələri üzrə Çərçivənin məqsədi 

səmərəliliyə xüsusi diqqət yetirməklə və ictimai icraatlar zamanı şəxslərin və müəssisələrin 

müdafiəsini təmin etməklə, dövlət qurumları tərəfindən xidmətlərin göstərilməsinə diqqət 

yetirməkdir. 

Xidmətlərin göstərilməsi geniş mənada müştərilərin (vətəndaşların, sakinlərin və müəssisələrin) 

məlumat axtararkən, öz işlərini idarə edərkən və ya vergi ödəyərkən dövlət qurumları ilə bütün 

işgüzar əlaqələr kimi şərh edilə bilər. Bu çərçivədə, vətəndaşlara istiqamətlənmiş bütün əlaqələri 

və vətəndaşlara təsir etməklə dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilən bütün vəzifələri əhatə 

etmək kimi başa düşülməlidir. Bu geniş tərif təkcə mərkəzi dövlət qurumları və müştərilər 

arasındakı əlaqələri əhatə etmir, həm də həmin əlaqələri tənzimləyən qaydaları, yəni inzibati 

prosedurları əhatə edir. 

Dövlət idarəçiliyinin əsas öhdəliklərindən biri müəssisələrin və fiziki şəxslərin məsələlərini həll 

etmək və xidmətləri effektiv və səmərəli şəkildə göstərməkdir. Effektivlik ancaq mövcud hüquqi 

müddəalar fonunda ölçülə bilməz çünki o, əhəmiyyətli dərəcədə müştəri gözləntilərinin yerinə 

yetirilməsinə fokuslanır və hüquqi müddəalara riayət edir. Effektivlik hələ də ictimai idarəçilik 

xidmətlərinə bərabər girişi və bu xidmətlərin səmərəli təchizini və beləliklə cəlb olunmuş bütün 

tərəflərin həm puluna, həm də vaxtına qənaət edilməsini əhatə edir. 

Dövlət İdarəçiliyinin Prinsipləri əsasən mərkəzi hökumətə fokuslanır lakin yarım milli dövlət 

idarəçiliyi ilə mühüm əlaqələri (yerli özünü-idarəetmə orqanları) və məhkəmələri təyin edir. 

Üfüqi siyasətlərə və dövlət idarəçiliyinin təşkilinin müştəriyönümlü xidmət təchizatına imkan 

verdiyi ümumi davranışa xüsusi diqqət yetirilir. Prinsiplər qeyri-işlem ictimai xidmətlərini (məs: 

təhsil və səhiyyə) əhatə etmir. 

Bu fəsildə xidmət göstərilmə sahəsi üçün bir əsas tələb altında qruplaşdırılan dörd Prinsip 

müəyyənləşdirilir. 

  

                                                
8  

SİQMA (1999), Dövlət İdarəçiliyi üzrə Avropa Prinsipləri , SIGMA sənədləri, No. 27, İƏİT Nəşri, Paris.  

http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7h-en.
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Əsas tələb: İdarəçilik xidmət göstərilməsinə yönəlib; ictimai xidmətlərinin keyfiyyəti və 

əlçatanlıqı təmin edilir 

Yaxşı idarəetmə çox vaxt dövlət idarəetməsinin müasirləşdirilməsinin məqsədidir. Yaxşı dövlət 

idarəçiliyinin işlənib hazırlanması siyasi öhdəliyi, fikri, strategiyanı, prioritetlərin 

müəyyənləşdirilməsini və fəaliyyətlərin düzgün ardıcıllığını tələb edir. Bu öhdəlik tərtib olunan, 

təchiz edilən və idarəçiliyin rahatlığı əvəzinə istifadəçinin dəyişən ehtiyacları ətrafında davamlı 

şəkildə yenidən baxılan ictimai xidmətləri ilə təcrübəyə keçirilməlidir. Siyasətin müvafiq işlənib 

hazırlanması və monitorinq mexanizmləri bu məqsəd üçün mövcud olmalıdır. Həmçinin dövlət 

idarəçiliyinin xidmət göstərilməsinə yanaşması əlaqəli, effektiv və səmərəli olmalı və bərabər 

yanaşmanı təmin etməlidir. Strateji siyasət sənədləri və tədbirlər öz-özlüyündə məqsəd deyil, 

lakin müəssisələrin və fiziki şəxslərin yüksək keyfiyyətli və əlverişli xidmətlərlə təchizi üçün 

ilkin şərtlərdir. Təcrübədə tətbiq olunan etibarlı inzibati prosedurlar digər mühüm elementdir, 

lakin onlar xidmətlərin davamlı şəkildə təkmilləşdirilən keyfiyyəti və bu xidmətlərə bərabər giriş 

ilə müşayiət olunmalıdır.  

Prinsip 1: Xidmət göstərilməsinə fokuslanmış dövlət idarəçiliyi üzrə siyasət mövcuddur 

və tətbiq edilir. 

1. İstifadəçinin ehtiyacları ətrafında ictimai xidmətlərini tərtib etmək üçün siyasət 

mövcuddur; bu siyasət müvafiq strategiyaların və ya digər sənədlərin çərçivəsində nəzərə 

alınır və idarəçilik daxilində davamlı şəkildə tətbiq olunur. 

2. Bürokratiyanı təhlil edən, azaldan və qarşısını alan mexanizmlər mövcuddur; inzibati 

sadələşdirmə üzrə siyasət işlənib hazırlanıb və davamlı şəkildə tətbiq edilir. 

3. Xidmət göstərilməsi üzrə siyasi həll variantları hüquqi çərçivədə davamlı şəkildə 

müəyyənləşdirilir və təcrübədə tətbiq edilir. 

4. Münasib institusional yanaşma, o cümlədən ictimai xidmətlərinin göstərilməsinin 

əlaqələndirilmə və idarə edilməsi üzrə siyasi və institusional öhdəliklər mövcuddur. 

5. Elektron xidmətləri göstərmək üçün siyasi və hüquqi çərçivələr mövcuddur, ümumi xidmət 

göstərilməsi siyasəti ilə uyğunlaşdırılıb və idarəçilik daxilində davamlı şəkildə tətbiq edilir. 

6. Xidmət göstərilməsi üzrə prosedurları sadələşdirmək üçün reyestrlərin və rəqəmsal 

xidmətlərin uyğunluğu hüquqi çərçivə və texniki hazırlıq vasitəsilə təşviq edilir. 

7. İctimai xidmətlərinin dəyəri şəffaf yoxlama altında qorunub saxlanılır və dövlət 

idarəçiliyinin dəyəri ümumi dövlət xərclərinə qeyri-mütənasib deyil.    
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Prinsip 2: Yaxşı idarəçilik qanunvericilikdə qəbul edilmiş və təcrübədə ardıcıl tətbiq 

olunan ictimai xidmətinin göstərilməsini möhkəmləndirən əsas siyasət məqsədidir. 

1. Yaxşı idarəçilik hökumətin prioritetləri arasında müəyyənləşdirilir. 

2. İnzibati prosedurlara dair əlaqəli və tam hüquqi çərçivə mövcuddur və xüsusi qaydaları 

minimuma qədər məhdudlaşdırır.  

3. İnzibati prosedurlara dair hüquqi çərçivə bütün dövlət idarəçilik orqanlarında təcrübədə 

tətbiq edilir. 

4. Yaxşı idarəçilik davranışının əsas prinsipləri inzibati prosedurlara dair qanunvericilikdə 

müəyyənləşdirilir: qanunilik, bərabərlik, bərabər yanaşma, mütənasiblik, səlahiyyətin 

hüquqi istifadəsi, açıqlıq və şəffaflıq, bitərəflik, obyektivlik və kompleks yoxlama). 

5. Yekun qərardan əvvəl dinlənilmə hüququ təmin edilir. 

6. Orqanlar öz qərarlarının səbəblərini səsləndirməli və vətəndaşları apelyasiya hüquqları 

barədə məlumatlandırmalıdır. 

7. Fiziki şəxsin ictimai marağı və qanunauyğun gözləntiləri arasında ədalətli balansı təmin 

etmək məqsədilə inzibati aktın düzəlişi, dayandırılması və ləğv edilməsi ilə əlaqədar 

prosedural və mühüm qaydalar işlənib hazırlanır. 

 

Prinsip 3: İctimai xidmətinin keyfiyyətini təmin etmək üçün mexanizmlər mövcuddur. 

1. Xidmət göstərilməsi siyasəti bir və ya bir neçə keyfiyyət təminatı alətlərini (məs: xidmət 

nizamnamələri, təşkilati keyfiyyətin idarə edilməsi modelləri və keyfiyyət mükafatları
9
, 

özünü qiymətləndirmə çərçivələri, İSO və ya digər beynəlxalq standartlar) təşviq edir. 

2. Xidmət göstərilməsinin müntəzəm monitorinqi prosesləri, qiymətləndirmə və yenidən 

baxılma mövcuddur və müştəri məmnuniyyətinə və istifadəçilərin dəyişkən ehtiyaclarına 

əsaslanır. 

3. Xidmətin müasirləşdirilməsi səyləri müştərilər tərəfindən sərf edilmiş vaxtın qənaətinə nail 

olma, xidmətləri əldə etmə və göstərilmə xərcləri və vaxtların fiziki mövcudluğunun sayı, 

eləcə də həm xidmətlər haqqında məlumatların, həm də xidmətlərin özünün əldə 

edilməsinin asanlığının təkmilləşdirilməsi ətrafında strukturlaşdırılır. 

4. Xidmət göstərilməsinə cəlb olunmuş dövlət məmurlarına müntəzəm şəkildə təlim keçirilir. 

5. Yaxşı təcrübələrin paylaşılmasına və onların genişlənməsinə imkan verən mexanizmlər 

mövcuddur. 

6. Xidmət göstərilməsinin standartları dövlət idarəçiliyi tərəfindən göstərilən əsas ictimai 

xidmətlər üçün müəyyənləşdirilir.  

 

                                                
9  

Məsələn, Keyfiyyətin İdarə Edilməsinin Mükəmməlliyi Modeli, Aİ tərəfindən işlənib hazırlanmış Ümumi Qiymətləndirmə 
Çərçivəsi. 
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Prinsip 4: İctimai xidmətlərinin əlçatanlığı təmin edilir. 

1. Dövlət idarəçiliyinin yerli xidmət göstərilməsi şəbəkəsi xidmətlərə bərabər girişi təmin 

edir. 

2. Xidmətlərin geniş spektrini əhatə edən vahid pəncərələr/vahid əlaqə nöqtələri fiziki 

şəxslərə və biznes müəssisələrinə təqdim olunur. 

3. Rəsmi məsələlərin kommunikasiyası və idarə edilməsi xidmətlərin geniş spektrini əhatə 

edən  istifadəsi rahat elektron kanallar vasitəsilə mümkündür.  

4. Rəsmi veb-saytlar və nəşr edilmiş kitabçalar ictimai xidmətlərinin əldə edilməsi, eləcə də 

istifadəçilərin hüquq və öhdəlikləri və xidmətləri təmin edən dövlət müəssisələrinə dair 

əlaqə məlumatlarını və aydın məsləhətləri və təlimatları təmin edir. 

5. Xidmətin göstərilməsi (o cümlədən elektron xidmətlər) müştərilərin xüsusi qruplarının 

(məs: əlillər, yaşlı insanlar, mədəni və ya dil azlıqları, xaricilər və ailəli uşaqlar) 

ehtiyaclarını nəzərə alır. 
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DÖVLƏT MALİYYƏ İDARƏETMƏSİ 

Büdcə hökumətin öz vətəndaşlarının xeyrinə iqtisadi və sosial siyasət məqsədlərini təmin etmək 

üçün maliyyə əsaslarını müəyyənləşdirir. Doğru seçimlər edilərsə və xərc məhdudiyyətlərinə 

riayət olunarsa, satınalma, nəzarət və audit də daxil olmaqla formalaşdırma mərhələsindən icra 

mərhələsinədək büdcə dövrünün bütün elementləri üçün etibarlı dövlət maliyyə idarəetməsi 

(DMİ) sistemləri vacibdir.  

Ölkələr nəticələrin təchizinə yönəlmiş DMİ sistemlərinə nail olmaq zərurətində olarsa islahatlar 

hər bir ölkənin unikal şəraitlərinə uyğun olan qaydada ardıcıl olaraq baş verir. Heç bir “universal” 

yanaşma mövcud deyil, lakin yaxşı DMİ sistemləri aşağıdakı səhifələrdə təsvir edilmiş müəyyən 

əsas prinsiplərə və metodlara əsaslanır.  

Dövlət satınalma yaxşı maliyyə idarəetməsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Onun iqtisadi təsiri həm 

mühümdür, həm də çox görünəndir. Həmçinin yanlış xərcləmə, zəif nəzarət və korrupsiya 

risklərinin yüksək olduğu bir sahə kimi dövlət satınalma ictimaiyyətin hökumətə inamına 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilər. Dövlət İdarəçiliyinin Prinsipləri buna görə də yaxşı dövlət 

satınalma sistemi üçün çərçivəni təmin edir və beynəlxalq tənzimləyici çərçivələrin geniş 

spektrini əks etdirir. 

Prinsiplər əsasən mərkəzi hökumətə fokuslanır. Yerli özünü-idarəetmə yalnız büdcə və 

hesabatvermə üzrə hökumətin ümumi məlumat tələbləri daxilində əhatə edilir. Həmçinin ümumi 

dövlət gəlirlərinin proqnozlaşdırımasından başqa Prinsiplər xərclərə fokuslanır. Buna baxmayaraq 

vergi və digər resursların toplanması və idarə edilməsi DMİ-nin mühüm elementləridir, bu sahədə 

Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığının (DXMH) tələbləri standart kimi qəbul edilə bilər. 

Prinsiplər aşağıdakı beynəlxalq standartları və təlimatları nəzərə alır:  

 Büdcə İdarəetməsi üzrə İƏİT Prinsipləri
10

;  

 DXMH Proqramı
11

; 

 Açıq Büdcə İndeksi
12

; 

 Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Maliyyə Şəffaflığı üzrə Yaxşı Təcrübə Məcəlləsi;  

 Dünya Ticarət Təşkilatının (DTT) Dövlət Tədarükü haqqında Razılaşması (DTR)
13

; 

 Dövlət Tədarükü Şurasının İƏİT tövsiyəsi (2015)
14

; 

 Beynəlxalq Ticarət Qanunvericiliyi üzrə BMT Komissiyasının (BMTBTQ) Səciyyəvi 

Qanunu (2011-ci ildə yenilənib)
15

; 

 Avropa İttifaqı çərçivəsində işlənib hazırlanmış hüquqi alətlər
16

; 

 Ali Məhkəmə İnstitutlarının Beynəlxalq Standartları (AMİBS) və Ali Məhkəmə 

İnstitutları Beynəlxalq Təşkilatının (AMİBT) digər təlimatları.  

                                                
10

  İƏİT (2015), Şuranın Büdcə İdarəetməsi üzrə Tövsiyəsi , İƏİT Nəşri, Paris. 
11

  Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı Proqramı, https://www.pefa.org/. 
12

  Beynəlxalq Büdcə Tərəfdaşlığı, http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-
budget-survey/.  

13
  DTT, Revised Agreement on Government Procurement (Dövlət Tədarükü haqqında Razılaşmaya düzəliş edən Protokol 

Əlavəsi, 30 mart 2012-ci il tarixində qəbul edilib [GPA/113]).  
14

  İƏİT (2015), Şuranın Dövlət Tədarükü üzrə Tövsiyəsi , İƏİT Nəşri, Paris.   
15

  BMTTBTQ (2014), https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-

Procurement-e.pdf Birləşmiş Təşkilatlar, Vyana.  
16

  Avropa Parlamentinin və Şuranın dövlət tədarükü haqqında 2014/24/EU saylı direktivi; Avropa Parlamentinin və Şuranın 
su, enerji, nəqliyyat və poçt xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən tədarük haqqında 
2014/25/EU saylı direktivi; Avropa Parlamentinin və Şuranın dövlət müqavilərinin imzalanmasına dair yoxlama 
Prosedurlarının effektivliyi ilə əlaqədar 89/665/EEC və 92/13/EEC saylı Şura direktivlərinə düzəliş edən 2007/66/EC saylı 
direktivi, http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_en.  

http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendation-of-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf
https://www.pefa.org/
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/Recommendation-on-Public-Procurement.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rules-implementation_en
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Bu fəsildə dövlət maliyyə idarəetməsi sahəsində beş əsas tələb altında qruplaşdırılan və 

beynəlxalq standartlara uyğun on iki Prinsip müəyyənləşdirilir.   

Büdcənin idarə edilməsi  

Əsas tələb: Büdcə hökumətin ümumi büdcə balansı və xalis daxili məhsul əmsalının 

davamlı olmasını təmin etməklə şəffaf hüquqi müddəalara uyğun olaraq və ümumi çoxillik 

çərçivə daxilində formalaşdırılır. 

Dövlət resurslarını daha yaxşı idarə etmək məqsədilə hökumət nail olmaq istədiyi məqsədlərə və 

mövcud maliyyə resurslarına əsaslanan orta müddətli maliyyə planına malik olmalıdır. Hökumət 

həmçinin illik büdcənin orta müddətli maliyyə horizontu daxilində təyin edilməsi üçün çoxillik 

xərclərin aydın şəkildə bildirilməsini təmin etməlidir. Bu yanaşma dövlət xərcləri sahələrində 

(məs: böyük kapital layihələr, pensiyalar və səhiyyə) uzunmüddətli smetalar ilə birgə hökumətin,  

parlamentin və vətəndaşların maliyyə parametrləri və yeni siyasətin işlənib hazırlanmasının vaxt 

ehtiyatı haqqında məlumatlandırılmasına kömək edəcək. 

Büdcə prosesində real xərc ayırmaları göstərilməli və maliyyə qaydalarına və ümumi yuxarı-

aşağı həddin parametrlərinə riayət edilməlidir. Xərclərin proqnozlaşdırılması bərabər səviyyədə 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir, çünki potensial xərclərin qeyri-dəqiq proqnozu xərc limitinin 

davamsız səviyyədə təyin edilməsi ilə nəticələnə bilər. 

Prinsip 1: Hökumət etibarlı proqnozlara əsaslanan və ən azı üç illik müddəti əhatə edən 

ümumi hökumət bazasında orta müddətli büdcə çərçivəsini dərc edir; bütün büdcə 

müəssisələri bu çərçivəyə uyğun fəaliyyət göstərir. 

1. Orta müddətli büdcə çərçivəsi hər il nəşr olunur və bu zaman ən son mövcud məlumatlar 

nəzərə alınır. 

2. Orta müddətli büdcə çərçivəsi əsas nazirlikləri və tabeliyində olan müəssəsisələrin giriş 

məlumatları və onlar ilə konsultasiya əsasında mərkəzi büdcə orqanı tərəfindən mərkəz 

səviyyəsində birgə koordinasiya edilir.  

3. Orta müddətli büdcə çərçivəsində makroiqtisadi proqnozlar, habelə gəlir və xərc 

gözləntiləri aydın şəkildə müəyyənləşdirilir. 

4. Gəlir və xərc planları razılaşdırılmış dövlət siyasətinə əsaslanır. Onlar mövcud siyasətlərin 

gələcək xərclərini və dövr ərzində təqdim olunacaq hər hansı yeni siyasətlərin hesablanmış 

xərclərini ehtiva edir və milli maliyyə qaydalarına uyğundur. 

5. Büdcə vahidlərinin hədəfləri, xüsusilə ümumi hökumət balansı və ümumi borc daxili 

məhsul əmsalı davamlıdır. 

6. Orta müddətli büdcə çərçivəsi əsas dəyişkən göstəricilərin həssaslıq analizini ehtiva edir.  

7. Orta müddətli büdcə çərçivəsində dövr ərzində istifadə olunan sərmayənin uzunmüddətli 

xərcləri qeyd olunur. 

8. Struktur iqtisadi islahat planları maliyyə siyasəti ilə əlaqəlidir. 

9. Hər bir büdcə müəssisəsinin strateji planı ümumi orta müddətli büdcə çərçivəsinə 

uyğundur.  
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Prinsip 2: Büdcə orta müddətli büdcə parametrlərinə uyğunlaşdırılan və müşahidə 

olunan geniş əhatəli vəsait ayrılmaları ilə milli qanunvericilik bazasına uyğun 

formalaşdırılır.  

1. Büdcə prosesi dövlət pullarını, hökumətin və mərkəzi büdcə orqanının rollarını 

müəyyənləşdirən (öz öhdəliklərini prosesdə yerinə yetirmək üçün onların hər birinə vaxt 

imkanını verən vaxt cədvəli ilə) şəffaf hüquqi müddəalara əsaslanır. 

2. Parlament büdcə təklifini təhlil, müzakirə və qəbul etmək üçün vaxt və resurslara malikdir. 

3. Büdcənin əhatə dairəsi hərtərəflidir və bütün mənbələrdən əldə olunan gəlirləri, o cümlədən 

beynəlxalq maliyyələşməni ehtiva edir. 

4. Hökumət büdcənin tərtib edildiyi yuxarı-aşağı xərc həddini təsdiq edir. 

5. Mərkəzi büdcə orqanı illik dairəvi ilə müxtəlif büdcə müəssisələrinin smetalarını 

möhkəmləndirən ümumi yanaşmanı, vaxt cədvəlini və fərziyyələri müəyyənləşdirir. 

6. Büdcə müəssisələri mərkəzi büdcə orqanını hərtərəfli, dəqiq və şəffaf smetalar, o cümlədən 

şərti öhdəliklər və büdcə ilindən kənar illər üzrə xərclər ilə təmin etməklə büdcə 

təmimnaməsinə riayət edir. 

7. Kapital sərmayəsi layihələri müvafiq sərmayə təhlilinə tabe tutulur və onların ümumi yekun 

xərcləri və faydalarının qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq prioritetləşdirilir. 

8. Mərkəzi büdcə orqanı maliyyə risklərinin komponentlərinin siyahısını nəşr edir. 

9. Nəşr edilmiş büdcə şəffafdır və: 

 onu möhkəmləndirən makroiqtisadi fərziyyələri müəyyənləşdirir;  

 kapital və cari xərcləri, habelə əmək haqqı və qeyri-əmək haqqı xərclərini ayırır; 

 əsas (mövcud) xərclər və yeni siyasətlər üzrə ayrıca proqnozları ehtiva edir; 

 müqayisə məqsədləri üçün cari ilin yekun çıxışlarını göstərir; 

 kapital xərcləri üzrə şərti və çoxillik öhdəlikləri ehtiva edir. 
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Əsas tələb: Uçot və hesabatvermə metodları şəffaflığı və dövlət maliyyəsinin üzərində 

ictimai tədqiqatı təmin edir; nağd pul vəsaitləri, aktivlər və borc hüquqi müddəalara uyğun 

olaraq mərkəzdən idarə olunur. 

Nağd pul vəsaitlərinin idarə edilməsi il ərzində xərclərin uğurlu monitorinqi və nəzarəti üçün 

əsasdır. O, həm hökumətin gəlirləri, həm də xərclərini əhatə edir. Qeyri-münasib sistemlər və 

məlumatlar nağd pul vəsaitlərinin axınının xərc ayrılmaları uyğunlaşdırılmasını və lazım olduqda 

vaxtında hüququ müdafiə fəaliyyətinə imkan verilməsini çətinləşdirir. 

Borcların idarə edilməsi icazəsiz borcvermə və ya yarım optimal xərclərdə borcvermənin 

qarşısını almaq üçün mərkəz səviyyəsində həyata keçirilməli və hökumətin ümumi sahəsini əhatə 

etməlidir.   

Maliyə məlumatlarının hesabatı üzrə güclü sistemlər etibarlı uçot məlumatlarına əsaslanmaqla 

dövlət xərclərinin uğurlu nəzarəti üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət maliyyəsinə dair 

məlumatlar büdcə ili ərzində parlament və vətəndaşların xərclərin gedişatını və gəlirlərin 

toplanmasını aydın görməsi üçün müntəzəm qaydada nəşr edilməlidir.  

Prinsip 3: Mərkəzi büdcə orqanı və ya səlahiyyətli xəzinədarlıq orqanı vahid xəzinədarlıq 

hesabından fondların istifadəsinə mərkəzləşdirilmiş qaydada nəzarət edir və nağd pul 

vəsaitlərinin likvidliyini təmin edir. 

1. Büdcə qanunvericiliyi vahid xəzinə hesabını təmin edir və hər hansı mənbədən (vergilər, 

haqlar və ya digər gəlirlər) əldə edilmiş bütün nağd pul vəsaitləri normal olaraq eyni iş 

gününün sonuna kimi bu hesaba ödənilir. 

2. Qanunvericilik vahid xəzinə hesabından yalnız icazəli ödənişlərin həyata keçirilməsini 

təmin edir.   

3. Nağd pul vəsaitlərinin idarə edilməsi və ya xəzinədarlıq funksiyası mərkəzi büdcə 

orqanı/xəzinədarlıq orqanının nəzarəti altında vahid xəzinə hesabı vasitəsilə idarə olunur. 

4. Mərkəzi büdcə orqanı/xəzinədarlıq orqanı əsas nazirlikləri və digər maraqlı büdcə 

müəssisələri ilə ən azı ayda bir dəfə məsləhətləşdikdən sonra aqreqasiya olunmuş 

səviyyədə özünün nağd pul vəsaitlərinin axınının proqnozlarını hazırlayır. 

5. Hər bir büdcə müəssisəsinin aylıq profilləri əsas büdcə maddələri altında nağd pul 

vəsaitlərinin axınının aydın şəklini təqdim edir və müxtəlif elementləri - əmək haqqı, qeyri-

əmək haqqı axını, kapital və şəxsi resurslar – aydın şəkildə ehtiva edir.    

6. Xəzinədarlıq sistemi xərclərin və gəlirlərin müfəssəl analizini sadələşdirmək üçün adekvat 

kodlaşdırma strukturlarına malikdir. 

7. Xəzinə informasiya sistemi, uçot informasiya sistemləri və bank hesabı məlumatları 

arasında müntəzəm tutuşdurulma baş verir.   

8. Büdcə müəssisələrinin ilkin hüquqi icazə olmadan büdcə ayrılmalarından kənar çıxıb-

çıxmadığını və ya bu tələbi pozmaq təsirinə malik olan öhdəliklər götürüb-götürmədiyini 

müəyyənləşdirmək üçün monitorinq sistemi mövcuddur. 

9. Dövlət (və bələdiyyə) müəssisələri hər hansı maliyyə riskini üzərinə götürməzdən əvvəl 

nəzarət orqanının ilkin təsdiqini əldə etməlidir.   
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Prinsip 4: Aydın borc idarəetmə strategiyası mövcuddur və və ölkənin ümumi borc hədəfi 

nəzərə alınmaqla və borc xidməti xərcləri nəzarət altında saxlanılmaqla həyata keçirilir. 

1. Borcun davamlı olmasını və ona xidmət göstərilməsini təmin etmək üçün aydın borc 

idarəetmə strategiyası
17

 (o cümlədən risk və həssaslıq təhlili) mövcuddur. 

2. Borc idarəetmə strategiyası nəşr edilir və illik dövlət büdcəsi prosesinə daxil edilir. 

3. Dövlət borcları və zəmanətlər həmişə illik dövlət büdcəsində göstərilmiş hədlər daxilində 

olur.   

4. Borc idarəetməsinə cəlb olunmuş müxtəlif dövlət müəssisələrinin (mərkəzi büdcə 

orqanı/xəzinədarlıq agentliyi/mərkəzi bank) öhdəlikləri aydın şəkildə təsvir edilir. 

5. Mərkəzi hökumət borclarının verilməsini yalnız mərkəzi büdcə orqanı/xəzinədarlıq 

agentliyi həyata keçirir. 

6. Borcvermə və ya zəmanətlər, yaxud hər hansı dövlət müəssisələri, o cümlədən yerli 

hökumət və ya dövlət müəssisələri tərəfindən maliyyə riski daşıya bilən digər alətləri ehtiva 

edən müqavilələrin imzalanması qanunvericilikdə məhdudlaşdırılır və hər hansı maliyyə 

riskini üzərinə götürməzdən əvvəl onların nəzarət orqanı tərəfindən icazə verilməlidir. 

7. Borc götürən yerli hökumət və dövlət müəssisəsinin səviyyəsi və xərcləri barədə müntəzəm 

şəkildə mərkəzi büdcə orqanına/xəzinədarlıq agentliyinə hesabat verilir və hər hansı 

dəyişikliklər lazımi şəkildə qeyd olunur. 

8. Borc idarəetməsi və nağd pul vəsaitlərinin idarə edilməsi funksiyaları arasında sistemli 

əməkdaşlıq mövcuddur. 

9. Borc idarəetməsinə dair illik hesabat büdcə ilinin başa çatmasından sonra hazırlanır. 

10. Ali audit müəssisəsi borc idarəetməsini yoxlayır.  

 

                                                
17

  Bu, digər dövlət strategiyalarının bir hissəsi ola və ya ayrıca sənəd kimi nəşr edilə bilər. 



6-ci fəsil  Dövlət maliyyə idarəetməsi 
 

45 

Prinsip 5: Büdcənin şəffaflığı və nəzərəti təmin olunur. 

1. Mərkəzi büdcə orqanı dörd həftə ərzində mərkəzi hökumətin gəlirləri, xərcləri və borclarına 

dair aylıq hesabatları nəşr edir.  

2. Hesabat əvvəlki ayın xərcləri və gəlirləri haqqında mərkəzi hökumətin xərc müəssisələri və 

gəlirlərin toplanması agentlikləri tərəfindən mərkəzi büdcə orqanına təqdim olunan 

hesabatlardan tərtib olunur. 

3. Hesabatlar orijinal xərclər və gəlir profilindən kənaraçıxmaları qeyd və izah edir.  

4. Mərkəzi büdcə orqanı yerli hökumətin maliyyə məlumatlarını müntəzəm qaydada və vaxtlı-

vaxtında nəşr edir. 

5. Hökumətin illik maliyyə hesabatı mərkəzi hökumət səviyyəsində hərtərəflidir və ümumi 

hökumət səviyyəsində standart məlumatları ehtiva edir.  

6. Maliyyə riski davamlı şəkildə yoxlanılır və dövlət müəssisələri özlərinin yoxlanmış illik 

maliyyə bəyanatlarını, o cümlədən gəlir bəyanatını, balans vərəqini, kapital dəyişikliklərinə 

və nağd pul vəsaitlərinin axınına dair bəyanatları təqdim etməlidir. 

7. Hökumətin illik maliyyə hesabatı maliyyə ilinin başa çatmasından sonra altı aydan gec 

olmayaraq nəşr olunur, ali audit müəssisəsi tərəfindən yoxlanılır və növbəti büdcə 

müzakirələrindən əvvəl parlament tərəfindən müzakirə edilir. 

8. Hər bir müəssisə üzrə məlumatlar müvafiq şəkildə uçot məlumatları ilə tutuşdurulur və uçot 

standartları müəyyənləşdirilir. 

9. Dövlət sektorunun uçotu üzrə milli standartlar mövcuddur və bütün ümumi dövlət 

müəssisələri (korporasiyalar və yarım korporasiyalar istisna olmaqla) tərəfindən tətbiq 

edilir.  

10. İllik maliyyə hesabatı büdcənin təqdimat formatını əks etdirən formatdadır və büdcə 

rəqəmlərindən hər hansı kənaraçıxmaları izah edir. 

11. İllik maliyyə hesabatı göstərilmiş minimal dəyər həddindən yuxarıda bütün aktivləri əhatə 

edən dövlət aktivlərinin qısa təsviri və təhlilini ehtiva edir. 
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Daxili nəzarət və audit  

Əsas tələb: Dövlət idarəçiliyində daxili nəzarət, o cümlədən daxili audit üzrə siyasət tətbiq 

olunur. 

Etibarlı daxili nəzarət sisteminin işlənib hazırlanması aşağıda göstərilənlər baxımından ümumi 

dövlət müəssisələrinin idarə heyətinə kömək edir:  

 əməliyyatların dəqiq, etik, iqtisadi cəhətdən səmərəli və effektiv icrasının təmin 

edilməsi;  

 qüvvədə olan qanunlara və normativ aktlara riayət edilməsi;  

 resursların itki, yanlış istifadə və zərərlərə qarşı mühafizəsi;  

 effektiv maliyyə idarəetməsinin dəstəklənməsi; 

 hesabatlılıq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi.  

İdarə heyəti və personal riskləri aradan qaldırmaq və missiyaya və ümumi məqsədlərə nail 

olunmasını təmin etmək üçün bu davamlı inkişafa cəlb olunmalıdır. Operativ səviyyədə idarə 

heyəti gündəlik əməliyyatların həyata keçirilməsini dəstəkləmək və müəssisənin maliyyə 

resurslarını idarə etmək üçün effektiv daxili nəzarət prosedurlarının mövcud olmasını təmin 

etməlidir. Daxili nəzarət sistemlərinin dizaynı və istismarının idarə heyəti tərəfindən effektiv 

monitorinqi və modifikasiyasını dəstəkləmək üçün xüsusi idarəetmə funksiyaları (məs: risklərin 

idarə edilməsi, nəzarət və yoxlama) da mövcud olmalıdır. Ali idarə heyəti daxili nəzarət 

tədbirlərinin müvafiq şəkildə hazırlanması və müəssisənin öz məqsədlərinə nail olmasını təmin 

etmək üçün effektiv şəkildə işləməsinə dair daxili audit xidmətindən müstəqil təminat alır.    

Etibarlı daxili nəzarət tədbirləri
18

 bunu sadələşdirəcək və müəssisələrin öz maliyyə resurslarını 

effektiv şəkildə idarə etməsinə köməklik göstərəcək.  

Daxili audit daxili nəzarətin mühüm hissəsidir. O, Daxili Auditorlar Müəssisəsi
19

 tərəfindən 

“dəyər əlavə etmək və təşkilatın əməliyyatlarını təkmilləşdirmək üçün müstəqil, obyektiv təminat 

və məsləhət fəaliyyəti kimi müəyyənləşdirilir. Daxili audit risk idarəetməsi, nəzarət və idarəetmə 

proseslərinin effektivliyini dəyərləndirmək və təkmilləşdirmək üçün sistemli və rasional 

yanaşmanı tətbiq etməklə təşkilatın öz məqsədlərinə nail olmasına kömək edir.” Daxili audit 

vasitəsilə müəssisənin baş meneceri və idarə heyəti daxili nəzarətlərin müvafiq şəkildə 

hazırlanması və müəssisənin öz məqsədlərinə nail olmasını təmin etmək üçün effektiv şəkildə 

işləməsinə dair  daxili mənbədən təminat alır. 

Daxili auditin müəssisə daxilində həyata keçirilməsi onun ölçüsü, mürəkkəbliyi və 

məqsədlərindən asılıdır. Beləliklə bütün ümumi hökumət müəssisələrinin daxili auditi eyni üsulla 

həyata keçirilməsi gözlənilmir. 

                                                
18

  Dövlət Sektorunun Daxili Nəzarət Standartları üzrə INTOSAI təlimatlarında göstərildiyi kimi və ilkin olaraq Sponsor 
Təşkilatların Komitəsində (COSO) müəyyənləşdirildiyi kimi  

19
  Daxili Auditorlar Müəssisəsi, https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx.  

https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
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Prinsip 6: Daxili nəzarətin əməliyyət çərçivəsi öhdəlikləri və səlahiyyətləri 

müəyyənləşdirir və ümumi daxili nəzarət siyasətinə uyğun olaraq ümumi büdcə 

təşkilatları tərəfindən tətbiq edilir. 

1. Dövlət müəsissələrində daxili nəzarəti işləyib hazırlamaq üçün real addımları və 

dəyişikliyin idarə edilməsi planlarını göstərən aydın strategiya ümumi dövlət maliyyə 

idarəetmə sisteminə uyğundur və onun islahat planları mövcuddur, müntəzəm şəkildə 

yoxlanılır və yenilənir.  

2. Daxili nəzarət üzrə əməliyyat çərçivəni müəyyənləşdirən qanunlar və digər normativ aktlar 

bütün ümumi dövlət müəsissələrinə şamil olunur.  

3. Büdcə və xəzinə strukturlarını, beynəlxalq maliyyələşmənin idarə edilməsini, dövlət 

uçotunu və digər dövlət maliyyə idarəetməsinin strukturlarını tənzimləyən qanunlar və 

normativ aktlar müvafiq nümayəndələr və hesabatvermənin tələb edilməsi ilə idarəetmə 

öhdəliyinin işlənib hazırlanmasını sadələşdirir. 

4. Daxili nəzarətin işlənib hazırlanmasının koordinasiyasına görə məsuliyyət daşıyan nazirlik 

onun uyğunlaşdırılmış tətbiqini və əlavə inkişafını təmin edir.  

5. Hər bir müəssisə aşağıdakılar da daxil olmaqla daxili nəzarəti yerinə yetirmək əzmində olan 

daxili qaydanı təqdim edib: 

 nümayəndələr və hesabatlılıq tədbirləri ilə birgə müəssisə daxilində daxili nəzarəti 

həyata keçirmək üçün səlahiyyətin göstərilməsi;  

 effektiv risk idarəetmə tədbirlərinin təyin edilməsi; 

 risklərin müvafiq şəkildə idarə edilməsi və məqsədlərə nail olma üçün idarəetmə 

məlumatlarının müntəzəm şəkildə müəssisənin müvafiq səviyyələrinə təqdim 

olunmasının təmin edilməsi. 

6. Asılı və ya ikinci səviyyəli təşkilatlar mövcud olduqda: 

 hər bir ikinci səviyyəli müəssisə öz növündə və ölçüsündə olan müəssisə üzrə daxili 

nəzarət tələblərinə cavab verir; 

 yüksək və ya birinci səviyyəli müəssisə ilə əlaqə qaydada və ya oxşar yazılı sənəddə 

aydın şəkildə müəyyənləşdirilir. 

7. Dövlət və bələdiyyə müəssisələri onların birinci səviyyəli “sahibkar” müəssisələrinin 

etibarlı idarəetmə tədbirlərindən asılıdır. 

8. Ümumi dövlət müəssisələrində daxili nəzarət prosedurları: 

 müəssisələr daxilində öhdəliklərin aydınlaşdırılması; 

 müəssisələr tərəfindən başladılmış siyasi təkliflərin büdcə xərclərinin smetasını ehtiva 

etməsinin təmin edilməsi; 

 məqsədlərə nail olmaq üçün alternativ üsullar arasında hesablanmış seçimlərin 

edilməsi; 

 maliyyə öhdəliklərinin büdcə limitləri daxilində saxlanılması; 

 maliyyə resurslarının istifadəsinin (məs: tədarük əməliyyatları vasitəsilə və ya insan 

resurslarının xərcləri) mövcud büdcəyə uyğun olmasının təmin edilməsi; 

 uyğunsuzluqların aşkarlanması və hesabatına imkan verilməsi;  

 mühüm maliyyə qərarlarının nəzarət analizinə imkan verilməsi. 
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Prinsip 7: Daxili audit üzrə əməliyyat çərçivə beynəlxalq standartları əks etdirir və dövlət 

qurumları tərəfindən davamlı şəkildə tətbiq olunur. 

1. Daxili audit üzrə qanun və ya normativ akt Daxili Auditorlar Müəssisəsinin
20

 təriflərinə və 

dövlət qulluğu və dövlət idarəçiliyini tənzimləyən qaydalara uyğun olub daxili auditin 

işlənib hazırlanması və müəssisə daxilində digər fəaliyyətlərdən asılı olmayan daxili 

auditorların təyinatına imkan verir. 

2. Qanun və ya normativ aktlar daxili auditin dövlət müəssisələrinə şamil olunmasını təmin 

edir və müəyyən əməliyyat tədbirləri, o cümlədən minimal ölçünü, müstəqilliyi və 

hesabatvermə strukturlarını göstərir, habelə müəssisənin növü və ölçüsündən asılı olaraq 

faktiki tədbirlərin bir-birindən fərqlənməsinə imkan verir.  

3. Daxili auditin təqdimatına görə tam məsuliyyət daşıyan nazirlik əsas standartları təyin edir, 

həyatakeçirməni və əlaqəli təlim fəaliyyətlərini əlaqələndirir və daxili auditin həyata 

keçirilməsi və inkişafı üzrə əlavə qaydaları və metodoloji təlimatları işləyib hazırlamaq 

səlahiyyətinə malikdir.   

4. Maliyyə yoxlaması ümumi dövlət büdcəsinə görə məsuliyyət daşıyan nazirlik tərəfindən 

idarə olunur, uyğunluqla əlaqədardır, şikayətlər və uyğunsuzluqların aydın əlaməti 

nəticəsində baş verir, potensial fırıldaqçılıq risklərinə, korrupsiya və ya əsas maliyyə sui-

istifadəsinə fokuslanır və daxili auditin məqsədlərini və fəaliyyətlərini təkrarlamır. 

5. Qurumun rəhbəri qurumun ölçüsünə və mürəkkəbliyinə, habelə milli hüquqi tələblərə 

uyğun olan nizamnaməyə malik daxili audit xidmətini yaradıb uyğun. 

6. Qurumun strateji və illik audit planları mövcuddur və onlar həm biznesin, həm də biznes 

sisteminin risklərinin qiymətləndirilməsinə əsaslanmaqla qurumun fəaliyyətlərinin bütün 

aspektlərini, o cümlədən aktivlərin uçotu strukturlarını əhatə edir. Müxtəlif idarəetmə 

səviyyələrinin fikirləri bu planların hazırlanması zamanı nəzərə alınır. 

7. Daxili audit rəhbəri qurum rəhbərinə hesabat verir və həmçinin qurum rəhbərinə təqdim 

etməzdən əvvəl daxili audit hesabatlarının nəticələri haqqında yuxarı maliyyə vəzifəli şəxs 

və baş inzibati vəzifəli şəxs ilə məsləhətləşir. 

8. Sistemli əlavə tədbirlər prosesi razılaşdırılmış daxili audit tövsiyələrinin müvafiq şəkildə 

tətbiq edilməsini təmin edir. 

  

                                                
20

  Beynəlxalq Auditorlar İnstitut, Daxili Auditin Peşəkar Praktikası üzrə Beynəlxalq Standartlar, Beynəlxalq Peşəkar 
Praktikalar Çərçivəsi, https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx. 

https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx
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Dövlət satınalma  

Əsas tələb: Dövlət satınalma lazımi şəkildə tətbiq edilmiş siyasətlər və prosedurlar ilə 

tənzimlənir, müstəqil, şəffaf, effektiv və səmərəli hüququ müdafiə sistemlərini təmin edir və 

münasib səlahiyyətli və müvafiq resurslara malik institutlar tərəfindən dəstəklənir. 

Dövlət satınalma bir sıra siyasi prioritetlərə nail olma üçün mühüm strateji idarəetmə aləti kimi 

görünməli və xüsusilə dövlət xərclərinin idarə edilməsinin əsas istiqamətinə daxil edilməlidir. 

Dövlət satınalmanın strateji ölçüsünü və onun iqtisadi və sosial inkişaf üçün əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq siyasi mühit dövlət satınalma sistemini tənzimləyən lazımi siyasətlərin formalaşmasına 

imkan verməlidir.  

Yaxşı dövlət satınalma metodu aydınlıq, rabitəlilik və davamlılıq ilə xarakterizə olunan, dəlillərə 

əsaslanan və bütün maraqlı tərəflərlə məsləhət vermə zamanı işlənib hazırlanan etibarlı siyasi və 

tənzimləyici çərçivəni tələb edir. Siyasi və tənzimləyici çərçivə bütün satınalma dövrünü 

(satınalmanın planlaşdırılması və hazırlanmasından tutmuş müqavilələrin imzalanmasına kimi) və 

satınalmanın bütün növlərini əhatə etməlidir. Dövlət satınalma sisteminin funksionallığı həmçinin 

tənzimləyici sistemin effektiv fəaliyyətini təmin edəcək institusional strukturları tələb edir. 

Mərkəzi dövlət satınalma orqanları aydın siyasi mandata, eləcə də öz tapşırıqlarını həyata 

keçirmək üçün səlahiyyət və potensiala malik olmalıdır.  

Buna baxmayaraq tam funksional və etibarlı dövlət satınalma sistemi həmçinin digər siyasətlərin, 

hüquqi və institusional mühitin dövlət satınalmanın xüsusi ehtiyaclarını təchiz etmə dərəcəsindən 

asılıdır. Bu mühit digər elementlərdən başqa xarici auditi, maliyyə nəzarətini, büdcə qaydalarını, 

inzibati qanunvericiliyi, dövlət qulluğu, rəqabət, kommersiya, əmək və ətraf mühit  

qanunvericiliyini ehtiva edir. 

Satınalma prosesinin qanuniliyi və bütövlüyünün qorunması üzrə mühüm mexanizm dövlət 

tenderlərində iştirak edən təşkilatların və biznes müəssisələrinin ədalət məhkəməsinə girişidir. 

Yoxlama sisteminin əsas tələbləri sürət, effektivlik və podrat şirkətlərdən asılı olmaması. Bu 

tələblərə cavab vermək üçün yoxlama sisteminin təşkili üzrə inzibati və hüquqi həll variantlarının 

seçimi yerli praktikalardan asılı ola bilər.  

Satınalma qaydalarının təcrübədə tətbiqi podrat müəssisələrdə peşəkar, qarşılıqlı faydalı və tam 

şüurlu idarəetməni tələb edir. Uğurlu dövlət satınalma əməliyyatları bütün tədarük prosesində 

əməliyyat xərclərini azaldan və daha yaxşı keyfiyyət və qiymətləri təmin edən alətlər və 

yanaşmaların istifadəsindən çox faydalanır. Əsas maraq elementlərinə elektron tədarük, çərçivə 

müqavilələri və mərkəzi tədarük funksiyalarının yaradılması daxildir.  

Dövlət satınalma korrupsiya risklərinə və saxta təcrübələrə məruz qalır. Yumşaldıcı tədbirlər 

icraatların şəffaflığının təmin edilməsi ilə ilk növbədə tələb olunur. Podrat müəssisələrin və 

iqtisadi operatorların bacarıq və təcrübəsinin yaradılması da bu baxımdan mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir.  

İqtisadi, səmərəli və effektiv dövlət satınalma üçün yekun əsas ilkin şərt dövlət müqavilələrinin 

imzalanması üzrə açıq, rəqabət qabiliyyətli və cəlbedici bazarın mövcudluğudur. Dövlət sektoru 

bazarının iqtisadi operatorlar üçün cəlbediciliyi bir çox amillərdən, o cümlədən kvalifikasiyanın 

dəqiqliyi və uyğunluğundan, mükafatlandırma meyarlarından, eləcə də şikayət mexanizminin 

mövcudluğundan asılıdır. Bazar həmçinin iştirak maneələrindən uzaq olmalı və maraqlı orta və 

kiçik ölçülü müəssisələrin iştirakına imkan verməlidir. 
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Prinsip 8: Dövlət satınalma qaydaları iqtisadiyyat, səmərəlilik, şəffaflıq, açıqlıq və 

hesabatlılığın beynəlxalq səviyyədə tanınmış prinsipləri ilə uyğunlaşdırılır; satınalma 

siyasətini effektiv və səmərəli şəkildə işləyib hazırlamaq, tətbiq etmək və yoxlamaq üçün 

mərkəzi institusional və inzibati potensial mövcuddur. 

1. Dövlət satınalma sisteminin dəqiq və uzunmüddətli işlənib hazırlanması üçün aydın və 

hərtərəfli siyasətlər, habelə  siyasətlərin tətbiqi və düzəlişi üzrə müvafiq potensial 

mövcuddur.  

2. Dövlət satınalma qanunvericiliyi:  

 mühüm siyasi məqsədləri və prinsipləri (məs: pul dəyəri, sərbəst rəqabət, şəffaflıq, 

bərabər yanaşma və mütənasiblik) əks etdirir;  

 dövlət satınalmada bütövlüyü dəstəkləyir;  

 ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğundur;  

 dövlət satınalma cəmiyyəti ilə konsultasiya çərçivəsində hazırlanır. 

3. Qanunverici çərçivə tam dövlət satınalma dövrünü əhatə edir (ehtiyacların 

qiymətləndirilməsi və tenderdən tutmuş müqavilənin idarə edilməsi və ödəniş, habelə 

monitorinq və auditə kimi). Qanunvericilik dövlət fondlarından istifadə edildikdə bütün 

dövlət müəssisələrinə və bütün satınalmalara şamil olunur, lakin müqavilələrin xüsusiyyəti 

və ölçüsünə mütənasib olan müvafiq tənzimləyici balansı təklif edir. Qanunvericiliyin 

tətbiqindən azad edilməsi əsaslandırılmış hallarla məhdudlaşdırılır. 

4. Satınalma, büdcə, xərc qaydaları və digər əlaqəli qaydalar (məs: müqavilə qanunu) dövlət 

müqavilələrinin göstərilmiş vaxt çərçivəsində və yaxşı layihə idarəetmə prinsiplərinə (o 

cümlədən satınalma qərarlarının təsdiqi üçün podrat müəssisə daxilində səlahiyyətin 

ötürülməsi haqqında aydın qaydalara) mütənasib şəkildə hazırlanması, imzalanması və 

idarə edilməsi üçün uyğunlaşdırılır. 

5. Bütün dövlət idarəçiliyi daxilində dövlət satınalma islahatını başlatmaq, tətbiq etmək və 

yoxlamaq üçün siyasətin hazırlanması funksiyasına malik səlahiyyətli müəssisə 

mövcuddur. 

6. Qanunvericilik rolların və maraqların toqquşmasının qarşısını alan üsulla mərkəzi satınalma 

müəssisələri arasında funksiya və öhdəliklərin bölüşdürülməsini müəyyənləşdirir və 

müəssisələrə öz funksiyalarını və vəzifələrini səmərəli və effektiv şəkildə yerinə yetirmək 

üçün zəruri səlahiyyət və resurslar verir. Bu funksiyalar
21

 aşağıdakıları ehtiva edir: 

 uzunmüddətli siyasi çərçivə; 

 əsas qanunvericilik; 

 köməkçi siyasətlər və qaydalar; 

 beynəlxalq əməkdaşlıq; 

 nəzarət və monitorinq; 

 məsləhət və operativ dəstək; 

 nəşr və informasiya; 

 ixtisaslaşma və potensial yaratma; 

 operativ inkişaf və potensial yaratma. 

7. Bildirişlər və tender sənədləri üçün tam funksional mərkəzi elektron portal mövcuddur. 

8. Tədarük qanunvericiliyinin tətbiqinə dair praktik məsləhət və təlimatlar podrat müəssisələrə 

və iqtisadi operatorlara təqdim olunur. 

9. Dövlət satınalmaları üzrə nəzarət və monitorinq sistemi mövcuddur
22

. 

                                                
21

  SİQMA (2013), Mərkəzi Dövlət Tədarükü Funksiyalarının Təşkili , Dövlət Tədarükünə dair məlumat vərəqələri, Nö. 26, İƏİT 
Nəşri, Paris.  

22
  SİQMA (2013), Dövlət Tədarükün Yoxlanması , Dövlət Tədarükünə dair məlumat vərəqələri, Nö. 27, İƏİT Nəşri, Paris,  

http://dx.doi.org/10.1787/5js4vmn5s5kd-en
http://dx.doi.org/10.1787/5js4vmn81lhb-en
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Prinsip 9: Hüququ müdafiə vasitələri qüvvədə olan razılaşmalar və beynəlxalq normativ 

aktlar, habelə müstəqillik, doğruluq və şəffaflığın beynəlxalq səviyyədə tanınmış yaxşı 

təcrübə ilə uyğunlaşdırılır və şikayətlərin və sanksiyaların sürətli və müvafiq qaydada 

həllini təmin edir.  

1. Satınalma qanunvericiliyində şikayətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış yaxşı təcrübəyə 

uyğun olaraq idarə edilməsi üçün mexanizmlər və institusional yanaşma təsvir edilir.   

2. Şikayətlərin yoxlanması mexanizmi üzrə institusional yanaşma şikayətlərin həllinin 

qərəzsizliyinə və müstəqilliyinə zəmanət verir. Yoxlama orqanının müstəqilliyi o deməkdir 

ki, o, bütün podrat müəssisələrindən və iqtisadi operatorlardan, eləcə də siyasi təsirdən 

kənardır. Həmin orqan tərəfindən qəbul edilmiş qərarları məhkəmə nəzarətinə məruz 

qoymaq mümkündür. 

3. Qanunverici çərçivə iştirakçıların dövlət satınalma prosedurlarında podrat müəssisə 

tərəfindən qəbul edilmiş qərarlara və ya fəaliyyətlərə etiraz etmək hüququnu təmin edir. 

Qanunverici çərçivə yoxlanılan qərarları və fəaliyyətləri müəyyənləşdirir. Qanunvericilik 

moratoriumu
23

, eləcə də şikayətlərin təqdim edilməsi və yoxlama orqanı tərəfindən 

qərarların verilməsi üzrə vaxt çərçivələrini təyin edir. 

4. Qanunverici çərçivədə beynəlxalq yaxşı təcrübələrə
24

 uyğun mövcud hüququ müdafiə 

vasitələri, o cümlədən ilkin tədbirlər, podrat müəssisələrinin qərarlarının ləğv edilməsi, 

zərərlər, müqavilənin qeyri-effektivliyi üzrə mexanizmlər və cərimələrin tətbiqi göstərilir. 

5. Xüsusilə tədarük prosesinin nəticəsinə təsir etməyən sırf formal nöqsanlar və xətalara 

xüsusi diqqətdən fərqli olaraq dövlət satınalmanın əsas məqsədlərinin nail olunması lazımi 

şəkildə nəzərdən keçirilir (xüsusilə açıq, şəffaf və ayrı-seçkilik yaratmayan rəqabət 

vasitəsilə pul dəyəri). 

6. Yoxlama və hüququ müdafiə sistemi şikayətlərin və sanksiyaların sürətli, effektiv və 

bacarıqla idarə edilməsi və həllini, o cümlədən hökmlər və onların rasionallığına dair 

məlumatların asan ictimai istifadəsini təmin edir. 

7. Yoxlama və hüququ müdafiə sistemi ayrı-seçkilik və həddindən artıq xərclər olmadan 

iqtisadi operatorlar tərəfindən asanlıqla istifadə olunur. 

8. Hüququ müdafiə sisteminin funksionallığına dair məlumatlar gecikmə olmadan nəşr edilir.  

 

                                                
23

  Podrat müəssisələr müqavilənin imzalanması haqqında qərarın elan edilməsi və uğurlu tender iştirakçısı ilə müqavilənin 
imzalanması arasında bir neçə gün gözləməlidir . Bu “moratorium” imtina edilmiş tender iştirakçılarının podrat 
müəssisənin qərarın etiraz etməsinə və buna görə də müqavilənin qeyri-müvafiq imzalanma qərarı əsasında 
imzalanmasının qarşısını almasına imkan verir. 

24
  Hüquq müdafiə vasitələrinin potensial dairə üçün BMTBTQK-nin Dövlət Tədarükü üzrə Səciyyəvi Qanununa baxın (2011-ci 

il) Fəsil VIII, Maddə 67, Bənd 9, BMTBTQK-də (2014-cü il), Dövlət Tədarükü üzrə BMTBTQK-nin Səciyyəvi Qanunu, BMT, 
Vyana və ya  89/665/EEC saylı Şura Direktivi 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml-procurement-2011/2011-Model-Law-on-Public-Procurement-e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0665:20080109:en:PDF
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Prinsip 10: Dövlət satınalma əməliyyatları bərabər yanaşma, ayrı-seçkiliyə yol 

verməmək, mütənasiblik və şəffaflığın əsas prinsiplərinə uyğundur və dövlət fondlarının 

ən səmərəli istifadəsini təmin edir; müqavilə bağlanan səlahiyyətli orqanlar müvafiq 

bacarıqlara malikdir və müasir satınalma metodlarından istifadə edir. 

1. Dövlət satınalmanın planlaşdırılması və hazırlanmasına lazımi diqqət göstərilir və 

bacarıqla, vaxtlı-vaxtında və bütün maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmədə həyata keçirilir. 

2. Texniki aspektlər, xərclərin hesablanması və büdcənin tərtibi zamanı həm qısa müddətli 

əldə etmə, həm də uzunmüddətli istismar, texniki xidmət, dəyişdirmə, eləcə də istifadəçilər 

üçün mənfəətlər, habelə alternativ həll variantları nəzərə alınır. 

3. Tədarük prosedurlar effektiv rəqabəti və vaxtında və səmərəli icraatların təmin edilməsi 

məqsədi ilə seçilir və tədarük edilmiş malların xüsusiyyətinə və dəyərinə mütənasibdir. 

4. Tender sənədləri aydın, obyektiv texniki spesifikasiyaları və kvalifikasiya tələblərini ehtiva 

edir. 

5. Satınalma prosesi iqtisadiyyatı, effektivliyi və səmərəliliyi prioritetləşdirir lazımi 

planlaşdırma, hazırlanma və effektiv müqavilə idarəetməsinə və nəzarətinə xüsusi diqqət 

yetirir. Dövlət satınalmanın müqayisəsi üzrə alətlər mövcuddur və işlək vəziyyətdədir. 

6. Şübhəli və saxta metodları müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaq üçün mexanizmlər 

mövcuddur. Tender iştirakçılarının kənarlaşdırılmasının əsasları aydındır, lazımi şəkildə 

tənzimlənir və tətbiq edilir.  

7. Elektron tədarük
25

 rəqabətin təkmilləşidirilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi və xərclərin 

azaldılması üçün mühüm alət kimi istifadə edilir.  

8. Çərçivə müqavilələri və mərkəzləşdirilmiş satınalma standart məhsullar və ümumi maraq 

kəsb edən xidmətlər üçün istifadə edilir. 

9. Tədarük dövlətin təchizat bazarını və onun rəqabət qabiliyyəti və potensialının davamlı 

inkişafı ehtiyacını lazımi şəkildə nəzərdən keçirməsi ilə həyata keçirilir. 

10. Hər bir podrat müəssisə öz vəzifələrinə yerinə yetirmək üçün zəruri potensiala malik təyin 

edilmiş, ixtisaslaşmış satınalma xidmətinə malikdir. 

11. Satınalma məmurları spesifik bacarıqlara, rollara və öhdəliklərə malikdir, işçi heyətin 

inkişafı üzrə siyasətlər və konkret tədbirlər və adekvat təlim mövcuddur. 

12. Satınalma prosesinin bütün mərhələləri üçün yaxşı sənədləşdirilmiş planlaşdırma və 

idarəetmə alətləri mövcuddur və istifadə edilir. Köməkçi sənədlər satınalma üzrə 

məmurlara və iqtisadi operatorlara təqdim olunur. 

  

                                                
25

  Dövlət Tədarükünə dair Şuranın İƏİT Tövsiyəsinə (2015-ci il) uyğun olaraq  “elektron hökumət dedikdə rəqəmsal 
texnologiyaların tədarük prosesində kağız əsaslı prosedurların dəyişdirilməsi və yenidən layihələndirilməsinə daxil 
edilməsi nəzərdə tutulur.” 
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Xarici audit  

Əsas tələb: Konstitusional və hüquqi çərçivə öz səlahiyyətini audit işləri üçün tətbiq edilən 

standartlara uyğun olaraq həyata keçirməsi üçün ali audit müəssisəsinin müstəqilliyi, 

səlahiyyəti və təşkilinə zəmanət verir və ümumi dövlət müəssisələrinin idarə edilməsi və 

fəaliyyətinə müsbət təsir edən yüksək keyfiyyətli auditlərə imkan verir. 

Dövlət maliyyə hesabatlılığı sistemi dövlət fondlarının icraçı rəhbərliyinin müstəqil və peşəkar 

yoxlamasını tələb edir. Ali audit müəssisələrinin (AAM) dövlət fondlarının hesabatlılığı və 

şəffaflığının təmin edilməsində, eləcə də dövlət idarəçiliklərinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi və 

ictimai xidmətlərinin göstərilməsində oynadığı mühüm rol BMT-nin Baş Assambleyası
26

 

tərəfindən tanınıb və təsdiq edilib. 

Bütün dünya üzrə AUM-nin təcrübəsi göstərir ki,  bu rola nail olunması operativ və funksional 

cəhətdən müstəqil AUM-ni tələb edir. Buna görə də bu, beynəlxalq audit standartlarının mühüm 

tələbinə çevrilib. Müvafiq olaraq, AUM konstitusiya möhkəm əsas malik olmalı,  Lima və 

Meksika Bəyannamələri
27

 əsasında AUM üzrə spesifik qanunvericiliyə tabe tutulmalı və Ali 

Audit Müəssisələri Beynəlxalq Təşkilatının (AUMBT) Ali Audit Müəssisələri üzrə Standartlarına 

(AUMBS) uyğun olaraq fəaliyyət göstərməlidir. SİQMA bu kateqoriya altında funksional AUM 

üzrə minimal tələbləri müəyyənləşdirib. 

Konstitusional və hüquqi çərçivə AUM-nə dövlət büdcəsində əks etdirilib-etdirilməməsindən 

və/və ya necə əks etdirilməsindən asılı olmayaraq bütün dövlət maliyyə əməliyyatlarını yoxlamaq 

və beynəlxalq standartlarda göstərilmiş maliyyə, qanunauyğunluq və məhsuldarlıq auditlərinin 

tam spektrini həyata keçirmək səlahiyyətini verməlidir. Bu çərçivə həmçinin öz öhdəliklərini 

yerinə yetirmək üçün AUM-ə zəruri maliyyə, operativ və insan resurslarını verməklə onun 

müstəqilliyini qoruyub saxlamalıdır. Bundan əlavə AUM-nin bütün üzvləri və audit heyəti öz 

tapşırıqlarını tam dərəcədə həyata keçirmək üçün kvalifikasiyalara və peşəkar bütövlüyə malik 

olmalıdır. AUM bütün tapşırıqlarını audit standartlarına uyğun olaraq həyata keçirməli, habelə 

audit təlimatlarını və effektiv keyfiyyətə təminat prosedurlarını tətbiq etməklə etibarlılığı və 

davamlılığı təmin etməlidir.  

AUM-ə ən azı ildə bir dəfə müstəqil şəkildə və birbaşa olaraq parlamentə öz işi haqqında hesabat 

vermək və öz hesabatlarını nəşr etmək səlahiyyəti verilməlidir. Peşəkar və obyektiv audit 

hesabatlarının vaxtlı-vaxtında verilməsi müəssisənin etibarlılığını təmin etmək üçün mühüm 

şərtdir. AUM hökumətin və ümumilikdə dövlət müəssisələrinin hesabatlılığını gücləndirməklə öz 

işinin dövlət sektoruna təsirini təmin etməlidir. Bu kontekstdə AUM audit tövsiyələrinin yerinə 

yetirilməsini yoxlamaq və audit fəaliyyətini uyğun gördüyü şəkildə tənzimləmək üçün müvafiq 

prosedurlara malik olmalıdır. 

                                                
26

  Qərar No. A/66/209 “Ali audit müəssisələrini gücləndirməklə dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyi, hesabatlılığı, effektivliyi və 

şəffaflığının təşviqi”.  
27

  ISSAI 1 -  Lima Bəyannaması və ISSAI 10 – AUM-in Müstəqilliyinə dair Meksika Bəyannaməsi .  

http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf
http://www.issai.org/media/12922/issai_10_e.pdf
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Prinsip 11: Ali audit qurumunun müstəqilliyi, səlahiyyəti və təşkilati strukturu 

konstitusiya və hüquqi baza vasitəsilə müəyyənləşdirilir və qorunub saxlanılır və 

təcrübədə onlara riayət olunur.  

1. Ali audit müəssisəsi və onun müstəqilliyi konstitusiyada və ya müqayisə edilə bilən hüquqi 

çərçivədə təyin edilir. Ali audit müəssisələrinin standartlarının tələbləri qanunvericilikdə 

göstərilə bilər.   

2. Ali audit müəssisəsinin rəhbərinin (və ya kollegial orqanlarda üzvlərinin) müstəqilliyi 

hüquqi cəhətdən qorunur. Ali audit müəssisəsinin rəhbərinin (və ya kollegial orqanlarda 

üzvlərinin) təyinatı, məşğulluq şərtləri, işdən kənarlaşdırılması, çıxarılması və imtiyazları 

öhdəliklərin normal yerinə yetirilməsi zamanı müvafiq konstitusional və ya hüquqi 

müddəalarla təmin edilir. 

3. Audit səlahiyyəti hərtərəflidir və ali audit müəssisəsi öz öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsində tam səlahiyyətə malikdir. Bu, maliyyə, məhsuldarlıq və uyğunluq auditlərini 

həyata keçirmə hüququnu ehtiva edir. 

4. Ali audit müəssisəsinin işçi heyəti öz audit fəaliyyətlərini həyata keçirmək və öz auditləri 

üçün hansı qərarların lazım olduğunu qərara almaq məqsədilə yoxlanılan orqanların 

obyektlərinə girmək üçün məhdudlaşdırılmamış qeyri-məhdud hüquqa malikdir. Qanun işçi 

heyətə uçotlara, sənədlərə və məlumatlara baxmaq üçün qeyri-məhdud hüquq verir. 

5. Hüquqi çərçivə ali audit müəssisəsinin maliyyə müstəqilliyini təmin edir və ali audit 

müəssisəsi ayrıca büdcə maddəsi altında ona ayrılmış fondlardan uyğun gördüyü şəkildə 

istifadə etmək hüququna malikdir. 

6. Ali audit müəssisəsi ona öz mandatını tətbiq etmək hüququnu verən  idarəetmə və köməkçi 

strukturlara malikdir. 

7. Ali audit müəssisəsi daxili, xarici və beynəlxalq inkişaf proqramları vasitəsilə öz üzvlərinin 

və işçi heyətinin nəzəri və praktik peşəkar inkişafını təkmilləşdirir. 

8. Ali audit müəssisəsinə konstitusiya ilə səlahiyyət verilir və ondan öz nəticələri haqqında 

ildə bir dəfə müstəqil şəkildə parlamentə hesabat vermək tələb edilir və hesabatlar ali audit 

müəssisəsi tərəfindən müstəqil şəkildə nəşr olunur.  
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Prinsip 12: Ali audit qurumu dövlət sektorunun idarə edilməsi və fəaliyyətinə müsbət 

təsir göstərən yüksək keyfiyyətli auditləri təmin etmək məqsədilə, standartları neytral və 

obyektiv şəkildə tətbiq edir.  

1. Ali audit müəssisəsi Ali Audit Müəssisələri Beynəlxalq Təşkilatı tərəfindən verilmiş işi və 

audit standartlarını və ya orqanları təyin edən beynəlxalq səviyyədə təsdiq edilmiş digər 

standartları tətbiq edir.   

2. Ali audit müəssisəsinin işi müstəqil peşəkar mühakimə və etibarlı və sağlam analizlərə 

əsaslanır. 

3. Ali audit müəssisəsi ictimai fəaliyyətlər üzərində hesabatlılıq və şəffaflığı təşviq etmək 

üçün maliyyə, məhsuldarlıq və uyğunluq auditlərinə və öz öhdəliklərinin tam və obyektiv 

şəkildə yerinə yetirilməsinə imkan verən dövlət sektoruna aid audit tapşırıqları üzrə mühüm 

prinsipləri
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 tətbiq etməklə öz işinin əhatə dairəsini planlaşdırır və həyata keçirir. 

4. Ali audit müəssisəsi özünün və onun işçilərinin peşəkar standartlara, o cümlədən bütövlük, 

müstəqillik və obyektivlik, məxfilik və səlahiyyətə riayət etməsinə dair münasib təminat 

verməklə keyfiyyətə nəzarət və üzvlərinin və işçi heyətinin həmişə yüksək etik standartlara 

uyğun işləməsinin təmin edilməsi üzrə prosedurları qoruyub saxlayır. 

5. Parlamentin ali audit müəssisəsinin hesabatlarını nəzərdən keçirməsi üçün formal 

mexanizm mövcuddur. 

6. Ali audit müəssisəsi qanunverici hakimiyyəti, xüsusilə qanunverici komitələri uyğun, 

obyektiv və aktual məlumatlarla təmin edir. 

7. Ali audit müəssisəsinin hesabatları aydın və dəqiqdir. Onlar nəticələrə əsaslanan uyğun və 

faydalı tövsiyələrə malik olub audit hesabatlarının başa çatdırılması üzrə prosedurları təyin 

edir. 

8. Ali audit müəssisəsi mətbuat, veb-saytlar və digər vasitələr ilə öz fəaliyyətlərinə və audit 

nəticələrinə dair geniş şəkildə və vaxtlı-vaxtında məlumat verir və öz hesabatlarını vaxtında 

ictimailəşdirir.  
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