
Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 

“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında 27.02.2020-ci il tarixli 

1859 saylı Sərəncamın 6.3. maddəsinin və  

“Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 

2019-2025-ci illər üçün Strategiya”nın 2019-2021-ci illərdə icrası üzrə Fəaliyyət Planı”nın 

8.10.1-ci yarımbəndinin icra vəziyyəti haqqında 

 

HESABAT 

 

Tədbir Tədbirin icrası üzrə fəaliyyət Tədbirin 
keçirilmə tarixi 

Tədbirin keçirilmə yeri İştirakçıların sayı Qeyd 

Dövlət 
qulluqçularının etik 
davranışı 
mövzusunda 
maarifləndirici tədbir 
və təlimlər 
keçirilməsi 

Xocavənd Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısı 
aparatının əməkdaşlarına  
“Etik davranış qaydalarına 
əməl etmək hər bir dövlət 
qulluqçusunun borcudur" 
başlığı altında 
maarifləndirici  tədbir 
keçirilmişdir. 

03.11.2021 Xocavənd Rayon İcra 
Hakimiyyətinin inzibati 
binası 

21 Karantin qaydalarına 
əməl olunmaqla 

Xocavənd Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısı aparatı 
və inzibati ərazi dairələri 
üzrə nümayəndəliklərdə 
çalışan dövlət 
qulluqçularına  “Dövlət 
qulluqçularının etik davranış 
qaydaları haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə 
bağlı təlim keçirilmişdir. 

10.12.2021 Xocavənd Rayon İcra 
Hakimiyyətinin inzibati 
binası 

42 ZOOM online 
platforması vasitəsilə 

 



 

 

Xocavənd Rayon İcra Hakimiyyətində çalışan dövlət qulluqçularına etik davranış qaydalarının pozulması hallarına 

 görə tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirləri  

Etik davranış məsələləri üzrə məlumat   

Etik məsələlər üzrə 
məsul şəxsin adı, 
soyadı, vəzifəsi və 
əlaqə məlumatları 

Etik davranış qaydaları 

Etik 
davranış 

qaydasının 
pozulma 

halının sayı 

Tətbiq 
edilən 

intizam 
tənbeh 
tədbiri 

İntizam tənbeh 
tədbiri tətbiq 
edilən dövlət 

qulluqçusunun 
adı və vəzifəsi 

Problemlər Təkliflər 

 
 Süleymanov Azər 

İngilis oğlu  Xocavənd 
RİHB-nın müavini- 

Sosial-iqtisadi inkişafın  
təhlili və 

proqnozlaşdırılması 
şöbəsinin müdiri 

 
 Telefon: 
 Mob: 050-393-59-44 
 (021) 223-52-02. 
 azericra@mail.ru 

Vicdanlı davranış - - - - - 

Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin 
artırılması 

- - -   

Loyallıq - - -   

İctimai etimad - - -   

İnsanların hüquq, azadlıq və 
qanuni maraqlarına, şərəf və 
ləyaqətinə hörmət. İşgüzar 

nüfuza hörmət 

- - -   

Mədəni davranış - - -   

Əmr, sərəncam və ya 
tapşırıqların yerinə yetirilməməsi 

1 Töhmət 

Şükürov Yalçın 
Teymur oğlu, 

Xocavənd Rayon 
İcra Hakimiyyəti 
başçısının Tuğ 

kənd inzibati ərazi 
dairəsi üzrə 

nümayəndəsi 

  

Qərəzsizlik - - -   

Maddi və qeyri-maddi 
nemətlərin, imtiyaz və ya 

güzəştlərin əldə edilməsinə yol 
verilməməsi 

- - -   



Korrupsiyanın qarşısının 
alınması 

- - -   

Hədiyyə alma ilə əlaqədar 
məhdudiyyətlər 

- - -   

Maraqlar toqquşmasının 
qarşısının alınması 

- - -   

Əmlakdan istifadə - - -   

Məlumatlardan istifadə - - -   

İctimai və siyasi fəaliyyət - - -   

 


