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1.

Missiya

“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 noyabr
2008-ci il tarixli 53 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin bazasında
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 31 avqust tarixli 155 nömrəli Fərmanı
ilə “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra - Komitə)
texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi,
akkreditasiya, keyfiyyətin idarə edilməsi və sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi
sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanıdır.
2.

Gələcəyə baxış

Azərbaycan Respublikasının texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, metrologiya,
uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya, patent sisteminin inkişaf etdirilməsi,
Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişafının təmin edilməsi üçün zəruri
tədbirlər görülməsi, ölkədə istehsal olunan məhsulların (iş, xidmətlərin) keyfiyyətinin
artırılması, istehlakçıların hüquqlarının qorunması;

3.

Əsas dəyərlər

3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 31 avqust tarixli 155 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq, Komitə öz
vəzifələrinin icrası zamanı aşağıdakı prinsiplərə uyğun fəaliyyət göstərir:
3.1.1.Qanunçuluq;
3.1.2. Peşəkarlıq;
3.1.3. Cavabdehlik;
3.1.4. Fəaliyyətində şəffaflıq;
3.1.5.Qərəzsizlik;
3.1.6.İstehlakçıların və sahibkarların hüquqlarının, qanuni mənafelərinin
qorunması;
4. Strateji təhlil
İqtisadiyyatın inkişafında texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, metrologiya,
uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya, patent sisteminin inkişaf etdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Respublikasında standartlaşdırma sisteminin inkişafı üçün mütəmadi
tədbirlər görülür və maraqlı tərəflərin, texniki komitələrin vasitəsilə plan üzrə
standartların hazırlanması təmin edilir. Hal-hazırda Komitənin normativ sənədlər
fondunda 22000 sənəd mövcüddür. Onlardan 720-i milli standartdır.
Standartlaşdırma
sahəsində
normativ
sənədlərin
müntəzəm
olaraq
təkmilləşdirilməsi və müasir beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması, ölkə
iqtisadiyyatının dünya təcrübəsi əsasında inkişafının təmin edilməsi, qeyri – neft
sektorunun ixrac potensialının artırılması, yerli istehsalçıların xarici bazarlara çıxışının
təmin edilməsi, texniki maneələrin aradan qaldırılması və eyni zamanda, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarında, Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Proqramlarında, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərar və
Sərəncamlarında standartlaşdırma sahəsinə aid olan tədbirlərin icrasının təmin olunması
və müvafiq sahələrdə mövcud olan beynəlxalq və Avropa standartları, digər ölkələrin
milli standartları və Avropa direktivləri əsasında milli standartların hazırlanması
məqsədilə Komitədə Standartlaşdırma üzrə İşlər Planı təsdiq edilərək standartların
hazırlanması təmin olunur. 2013-cü il üzrə qəbul edilmiş Plan üzrə aşağıdakı işlər
görülmüşdür: 1) informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi üzrə 5 standart, 2
standart isə Plandan kənar qəbul olunmuşdur; 2) ekologiya sahəsi üzrə 13 standart, 25
standart Plandan kənar qəbul olunmuşdur; 3) qida məhsulları sahəsi üzrə 4 standart qəbul
olunmuşdur; 4) nəqliyyat sahəsi üzrə 1 standart qəbul olunmuşdur; 5) keyfiyyətin idarə

olunması sahəsi üzrə 4 standart qəbul olunmuşdur; 6) torpaqların qiymətləndirilməsi və
coğrafi informasiya/Geomatika” sahəsi üzrə 4 standart qəbul olunmuşdur; 7) dəniz
üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi sahəsi üzrə 3 standart qəbul olunmuşdur; 8) tikinti
materialları sahəsi üzrə ekspertiza aparılma prosesinin uzanması ilə əlaqədar 20 standart
2014-cü il üzrə İş Planına keçirilmişdir, 41 standart Plandan kənar qəbul olunmuşdur.
Komitənin təşəbbüsü ilə yaradılmış qida məhsulları, neft və qaz, informasiya
texnologiyaları, ekologiya, turizm, keyfiyyətin idarə olunması, mebel, geomatika
sahəsində standartlaşdırma üzrə texniki komitələr tərəfindən Avropa və beynəlxalq
standartların milli səviyyədə tətbiqi, insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəsiz
məhsulların istehsalını, qablaşdırılmasını və saxlanmasını tənzimləyən texniki normativ
hüquqi aktların hazırlanması, sertifikatlaşdırma üzrə qayda və normaların işlənməsi
sahəsində beynəlxalq və Avropa təcrübəsinə, müasir yanaşmalara yiyələnməsi və onların
milli səviyyədə tətbiqi istiqamətlərində işlər davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə 2014-cü ilin sənaye ili elan edilməsi ilə əlaqədar Komitədə
aidiyyəti qurumların iştirakı ilə “Sənaye məhsullarının standartlaşdırılması üzrə” Texniki
Komitə yaradılmışdır.
Milli texniki tənzimləmə və standartlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi
vasitəsilə Azərbaycanda iqtisadi inkişafın dayanıqlığına və ölkənin dünya bazarlarına
çıxışına köməklik göstərilməsi məqsədilə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən
“Azərbaycanda müasir standartlaşdırma və texniki tənzimləmə sisteminin inkişafına
dəstək” adlı Tvinninq layihəsi Avropa və yerli mütəxəssislər tərəfindən işlənib
hazırlanmışdır və Avropa Komissiyası tərəfindən qəbul olunmuşdur. Layihənin əsas
məqsədi Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsinə Avropa tələblərinə uyğun gələn və ÜTT-nin Ticarətdə Texniki
Maneələr haqqında Sazişin icrası tələblərinə cavab verən texniki tənzimləmə və
standartlaşdırma sisteminin inkişafına dəstək verməkdir.
Komitənin beynəlxalq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində Komitə yanında
Dövlət Akkreditasiya Xidməti Laboratoriyanın Akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Təşkilatına (ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation)
müşahidəçi üzv qismində qoşulmuşdur.
Bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığın davamı olaraq Dövlət Akkreditasiya
Xidmətinin Akkreditasiya üzrə Avropa Əməkdaşlığı (EA - European co-operation for
Accreditation) təşkilatına assosiativ üzv qismində qoşulması üzrə danışıqlar davam
etməkdədir.
“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 may 2011-ci il tarixli 429
nömrəli Fərmanının icrası ilə bağlı Komitə tərəfindən həyata keçirilən xidmətlərin
elektron formada göstərilməsi və onların elektron hökümət portalına (www.e-gov.az)
qoşulması, həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il
tarixli, 191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş elektron xidmətləri siyahısında olan
xidmətlərin Komitənin internet səhifəsində göstərilməsi Komitə tərəfindən tam təmin

edilmişdir. Sayt vasitəsilə göstərilən 13 adda elektron xidmətin hər biri elektron hökumət
portalına inteqrasiya olunmuşdur.
2013-cü il ərzində standartların tələblərinə, metroloji norma və qaydalara riayət
edilməsinə nəzarət etmək məqsədi ilə sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların
aparılması üçün ümumilikdə 1744 sərəncam verilmişdir. Bunlardan 192-si Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Adminstrasiyasından daxil olmuş tapşırığa əsasən tibb
fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrdə göstərilən xidmət səviyyəsi, 152-si Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetindən daxil olmuş məktuba əsasən çörəyin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar dövlət nəzarəti qaydasında aparılmış yoxlamalarla bağlı
olmuşdur. 2013-cü il ərzində Komitə yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma
üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti tərəfindən aparılmış yoxlamalar zamanı 1279 təsərrüfat
subyektində standartların, metroloji norma və qaydaların tələblərinin pozulması halları
aşkar edilərək barələrində qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülmüş, aşkar
edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması üçün müddət müəyyən etməklə müəssisələrə
1279 iradnamə və məhsul partiyası satışının qadağan edilməsi barədə 689 tələbnamə
verilmiş, 308 sahibkarlıq subyektində məhsulların istehsalı və satışı qadağan edilmişdir.
İstehsalın və satışın qadağan olunması barədə tələbnamələrdən 24-ü unlu-qənnadı
məmulatları, 30-u çörək məmulatları, 22-si dönər istehsalı, 12-si süd məhsulları, 10-u
alkoqolsuz içkilər, 11-i mebel istehsalı, 199-u isə digər məhsul növləri istehsal edən
təsərrüfat subyektlərinə verilmişdir. Məhsullardan götürülmüş nümunələrin sınağı
nəticəsində onların normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermədiyi, insan həyatı və
sağlamlığı üçün təhlükəli olduğu müəyyən edilmiş və bu səbəbdən 17,28 kq süfrə
xardalı, 5171.5 kq müxtəlif nişanlı uşaq qidaları, 1119 kq kolbasa və sosiska məhsulları,
682 litr alkoqolsuz içki, 1546 kq dondurma vaflisi, 85 kq qaymaq, 280 kq quş əti, 14513
ədəd 720 qr xiyar turşusu dövlət müfəttişləri və müəssisənin nümayəndələrinin iştirakı
ilə məhv edilmişdir. Ümumilikdə dəyəri 171.966 manat olan çəkisi 88.656 kq və 89.210
litr ərzaq məhsulları məhv edilmişdir. Eyni zamanda inzibati xəta törətmiş sahibkarlıq
subyektlərinə 263.500 manat məbləğində inzibati qaydada cərimələr tətbiq edilmişdir.
Xidmət tərəfindən dövlət nəzarəti aparılan təsərrüfat subyektlərində 32631 ədəd ölçmə
vasitəsinin müqayisəli dövlət yoxlanışından keçmədiyi, 932 adda məhsulun uyğunluq
sertifikatı olmadan istehsal olunduğu aşkar edilmişdir.
Komitə sədrinin 17 sentyabr 2013-cü il tarixli 082 saylı Əmri ilə Komitə
Aparatında Reyestr və kadastr şöbəsi yaradılmışdır.
Komitə yanında Dövlət Akkreditasiya Xidməti tərəfindən ümumilikdə fəaliyyət
göstərdiyi müddət ərzində 250 uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanı akkreditasiya
olunmuşdur. Onlardan hal-hazırda 247 ədəd akkreditasiya attestatı qüvvədədir.
Akkreditasiya olunmuş uyğunluğun qiymətləndirilməsi orqanlarından 221 laboratoriya,
15 oxşar məhsulların sertifikatlaşdırılması orqanı, 6 inspeksiya orqanı, 3 idarəetmə
sistemlərinin sertifikatlaşdırılması orqanı, 2 personalın sertifikatlaşdırılması orqanı
olmuşdur.

Komitə Sədrinin 27 dekabr 2013-cü il tarixli 146 nömrəli Əmri ilə “Azərbaycan
2020:Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının icrasını təmin etmək üçün Azərbaycan
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində
görüləcək işlərlə bağlı Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planı üzrə hal-hazırda
Komitənin aidiyyəti bölmələri tərəfindən zəruri işlər görülür.
Komitə tərəfindən Əsasnaməsinə uyğun olaraq zəruri tədbirlər görülsədə,
Komitənin qarşısında duran məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra məsələlər həll
olunmalıdır.
“Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət
Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 04 aprel 2012-ci il tarixli 604 nömrəli Fərmanı ilə Komitənin
yanındaTexniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti, Dövlət
Metrologiya Xidməti və Dövlət Akkreditasiya Xidməti yaradılmışdır. Yeni yaranan
qurumların Komitə ilə eyni binada yerləşməsini nəzərə alaraq, onların bina təminatı ilə
bağlı məsələlər həll edilməlidir.
Komitədə elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqi təmin olunmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Qanunveriliyinin Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə
uyğunlaşdırılması, Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına
Üzvlüyü ilə əlaqədar hazırlanmış “Texniki tənzimləmə haqqında” “Standartlaşdırma
haqqında” qanun layihələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim
olunmuşdur. Qanun layihələrinin qəbul edilməsindən sonra Komitədə texniki
reqlamentlərlə əlaqədar standartların hazırlanması istiqamətində tədbirlər görülməlidir.
Komitə yanında Dövlət Akkreditasiya Xidmətinin və Dövlət Metrologiya
Xidmətinin beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi və beynəlxalq təşkilatlara üzvlüyü
təmin olunmalıdır.

4.

Əsas məqsədlər və hədəflər

2014-2017-ci illər ərzində Komitədə aşağıdakı işlərin görülməsi planlaşdırılır:
1.
İstehakçıların hüquqlarının müdafiəsi işinin gücləndirilməsi üçün keyfiyyətə
nəzarət sistemi üzrə milli standartların hazırlanması və sertifikatlaşdırma sisteminin
təkmilləşdirilməsi.
2.
Beynəlxalq standartlar əsasında milli standartların hazırlanması
və
standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi
və inkişaf etdirilməsi ;
3.
Standartlaşdırma sahəsində planlar üzrə daim yeni standartların
hazırlanmasının və mövcüd standartların təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsi üzrə
tədbirlər görülməsi;
4.
Standartlaşdırma üzrə yeni texniki komitələrin yaradılması və mövcüd
texniki komitələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülməsi;

5.
Azərbaycan
Respublikası
Qanunveriliyinin
Avropa
İttifaqı
qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması, Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət
Təşkilatına Üzvlüyü ilə əlaqədar texniki tənzimləmə, standartlaşdırma, metrologiya,
uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya, keyfiyyətin idarə edilməsi və sənaye
mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahələrində qanunvericiliyin təkmiləşdirilməsi üçün
tədbirlər görülməsi;
6.
Sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq əlaqələrin
genişləndirilməsi;
7.
Komitənin laboratoriyalarının maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsi;
8.
Kəmiyyət vahidləri etalonları bazasının inkişaf etdirilməsi
9.
İnşası planlaşdırılan yeni dördmərtəbəli laboratoriya binasında aşağıda
göstərilən kəmiyyət vahidləri dövlət etalonları laboratoriyalarının yaradılması:
- Nəmlik dövlət etalonları laboratoriyası;
- Uzunluq və bucaq dövlət etalonları laboratoriyası;
- Nano-ölçmələr dövlət etalonları laboratoriyası;
- Etalon sərfölçən, həcm (pruver) və kütlə (kiçik sərf diapazonu), dövlət etalonları
laboratoriyası;
- Elektrik kəmiyyətləri (İnduktivlik, Elektrik tutumu, aşağı gərginlik, aktiv
müqavimət, elektromaqnit sahə gərginliyi, yüksək gərginlik və cərəyan) dövlət etalonları
laboratoriyaları;
- Səs-küy, vibrasiya və akustika dövlət etalonları laboratoriyası ;
- Qüvvə (böyük və kiçik) dövlət etalonları laboratoriyası;
- Qaz qarışıqlarının etalon nümunələri laboratoriyası;
- Elektromaqnit uyğunluğu sınaq laboratoriyası;
- İşıqlanma gücü, fotometriya;
- Qazların istiliktörətmə dərəcəsinin xromotoqrafik üsulla ölçmə kalorimetri
laboratoriyası;
10.
Spektrometriya laboratoriyasının yaradılması;
11.
Milli
sertifikatlaşdırma
sisteminin
vahid
məlumat
bazasının
formalaşdırılması-Məhsulların (xidmətlərin) sertifikatlaşdırma orqanları ilə on-line
məlumat mübadiləsi sisteminin qurulması, sertifikatlaşdırma sahəsində istifadə olunan
məlumatların unifikasiyası və təsnifat kodlarının tətbiq olunması və sertifikatlaşdırma
orqanlarının təqdim etdiyi məlumatların emalı və müvafiq hesabat formalarının
hazırlanması;
12.
Milli akkreditasiya sisteminin vahid məlumat bazasının formalaşdırılmasıAkkreditasiya orqanı ilə on-line məlumat mübadiləsi sisteminin qurulması, akkreditasiya
sahəsində istifadə olunan məlumatların unifikasiyası və təsnifat kodlarının tətbiq
olunması, akkreditasiya orqanının təqdim etdiyi məlumatların emalı və müvafiq hesabat
formalarının hazırlanması;
13.
Tipi təsdiq olunmuş ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin vahid
məlumat bazasının formalaşdırılması- Ölçmə vasitələrinin və standart nümunələrin tipini

təsdiq edən stuktur bölmənin qeyd etdiyi reyestr məlumatlarının unifikasiyası və təsnifat
kodlarının tətbiq olunması, təqdim olunan məlumatların emalı, təhlili və müqayisəli
hesabat formalarının hazırlanması.
14.
Komitə tərəfindən verilən təsdiqedici sənədlərin vahid məlumat bazasının
formalaşdırılması- Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növləri ilə məşğul
olan sahibkarlara Komitə tərəfindən verilən təsdiqedici sənədlərin vahid qeydiyyat
məlumatlarının qəbulu, emalı, təhlili və müvafiq hesabat formalarının hazırlanması,
təsdiqedici sənəd barədə məlumatların müvafiq dövlət qurumlarına elektron formada
ötürülməsi;
15.
Sənaye
mülkiyyəti
obyektlərinin
vahid
məlumat
bazasının
formalaşdırılması-Müvafiq struktur bölmə tərəfindən formalaşdırılmış sənaye mülkiyyəti
obyektlərinin vahid məlumat bazasının qəbulu, məlumatların emalı, təhlili və müvafiq
hesabat formalarının hazırlanması;
16.
Komitədə daxili elektron sənəd dövriyyəsini qurmaq, kargüzarlığın
tamamilə elektronlaşdırılması, kargüzarlıqda kagız daşıyıcılarından istifadəni minimuma
endirmək, elektron arxiv yaratmaq;
17.
Komitənin regional ərazi idarələri ilə elektron şəbəkəsinin yaradılmasını
başa çatdırmaq, bütün regional ərazi idarələrində fiber optik kabelləşməni tamamlamaq;
18.
Elektron xidmətlərin təşkilinin başa çatdırılması, onun göstərilməsinin
optimallaşdırılması, keyfiyyətinin və kəmiyyətinin artırılmasını təmin etmək;
19.
Komitənin informasiya texnologiyaları avadanlıq bazasını müasirləşdirmək,
bu sahədə elmi texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən, yeni texnika və texnologiyalardan
istifadə etmək;
20.
Göstərilən xidmətlərə ödənişlərin elektron qəbulunun təkmilləşdirilməsi,
nəzərdə tutulan ödənişlərin, inzibati cərimələrin və digər icbari ödənişlərin “Elektron
Hökumət” portalı və digər internet ehtiyatları, protativ(mobil) qurğular vasitəsilə həyata
keçirilməsi üçün tədbirləri həyata keçirmək, vətəndaşlara maksimum rahat və operativ
şərait yaratmaq;
21.
Komitənin elektron xidmətlərlə bağlı olan informasiya sistemlərinin
“Elektron Hökumət” portalına inteqrasiyasını təmin etmək;
22.
Komitədə elektron mühasibatlıq və kadrların idarəolunması proqramlarını
tətbiq etmək;
23.
Komitədə çalışan işçilərin hər birinin elektron imza kartı ilə təmin etmək;
24.
Komitənin göstərdiyi elektron xidmətlərin komitənin özü tərəfindən
qiymətləndirilərək dəyərləndirlməsinə nail olmaq, bununla da elektron xidmətlərin
təşkili və göstərilməsi ilə bağlı real vəziyyətin dəyərləndirilməsi üçün çevik və əlavə
resurslar cəlb etmədən mexanizm yaratmaq, elektron xidmətlərin göstərilməsi prosesini
sürətləndirmək;
25.
Komitənin göstərdiyi elektron xidmətlərin bütünlüklə veb sayt üzərindən
başa çatdırılmasına imkan yaratmaq(sənədə baxılması, qərar qəbul edilməsi, xidmətin
çatdırılması, xidməti əldə etmək üçün standart ödəmə proseduru və s);

26.
Komitənin rəsmi saytında Komitənin vəzifələrinin icrasının nəticələri
haqqında və qanunvericilikdə açıqlanması vacib olduğu nəzərdə tutulan digər
informasiyaları yerləşdirmək;
27.
Komitənin vəzifə səlahiyyətlərinə daxil olan məsələlərlə bağlı vətəndaşların
sorğu aparması, rəy bildirməsi və s məqsədlər üçün qaynar xətt, onlayn kömək sistemi və
digər çevik əlaqə vasitələri yaratmaq;
28.
Komitənin rəsmi veb saytında komitəyə tabe qurumların hər birinin
səhifəsini yaratmaq və bu qurumların fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları yerləşdirmək və
yeniləmək;
29.
Mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq etmək,
komitə ilə bağlı məlumatların davamlı olaraq kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılmasını təmin etmək;
30.
Karğuzarlıqda kağız daşıyıcıların istifadəsininin minimuma endirilməklə
sənədlərin aidiyyəti bölmələrə elektron formada çatıdırılmasını, daxil olan sənədlərin
qəbulunun tam avtomatlaşdırılımasını təmin etmək, elektron arxiv yaratmaq;
31.
Elektron sənəd dövriyyəsinin səmərəli təşkil olunması üçün ümumi şöbənin
müasir avadanlıqlarla təmin edilməsi
32.
Komitəyə daxil olan və çıxan sənədlərin məlumat bazasını
təkmilləşdirilməsi və surətli sənəd axtarış sisteminin yaradılması;
33.
Komitə yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidmətin fəaliyyətinin keyfiyyətli və əlverişli təşkili üçün struktur
dəyişikliklərin edilməsi, ştat vahidinin artırılması və inzibati bina ilə təmin edilməsiXidmətin təcrübəli, savadlı və işgüzar kadrlarla komplektləşdirilməsi və onlar üçün
əlverişli şəraitin təmin edilməsi ilə bağlı bina ilə təchiz olunması üçün zəruri tədbilər
görülməsi;
34.
Məhsul(iş,xidmətlərin) keyfiyyət və təhlükəsizliyinə nəzarətin aparılması
zamanı sahibkarın fəaliyyəti nəticəsində insanların həyat və sağlamlığına, ətraf mühitə
və dövlətin əmlak maraqlarına zərərin vurulmasının qarşısının alınması;
35.
Məhsul(iş,xidmətlərin) keyfiyyət və təhlükəsizliyinə nəzarətin aparılması
zamanı sahibkarların qanunvericiliklə qorunan maraqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi
və bu məqsədlə səmərəli işin təşkil edilməsi;
36.
İstehlakçıların qanunla qorunan hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək və bu
məqsədlə standartlara cavab verməyən məhsulları istehlak bazarında çıxarmaq;
37.
Texniki normativ hüquqi aktların və ya Azərbaycan Respublikasında
tanınan beynəlxalq, regional, dövlətlərarası və digər dövlətlərin standartlarının
tələblərinə uyğun olmayan, insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakına, habelə ətraf
mühitə zərər vura bilən tikinti məhsulların istehsalının, satışa buraxılmasının və
istifadəsinin qarşısının alınması, habelə istehlak bazarının texniki normativ hüquqi
aktların tələblərinə cavab verməyən, keyfiyyətsiz, təhlükəli və saxtalaşdırılmış mallardan
qorunması;

38.
2014-cü
ilin
yanvarından
başlamış
2
illik
“Azərbaycanda
standartlaşdırmanın və texniki tənzimləmənin müasir sisteminin inkişafına dəstək” adlı
Avropa İttifaqının Tvinninq layihəsi çərçivəsində 4 komponent üzrə keyfiyyət
infrastrukturu sahəsində qanunvericiliyi Avropa qanunvericiliyinə uyğunlaşdıraraq
təkmilləşdirmək, Avropa Standartlaşdırma Komitəsi (CEN) və Beynəlxalq
Standartlaşdırma Təşkilatının (İSO) texniki komitələrində iştirakı genişləndirmək,
standartlar üzrə məlumat bazasını, standartların onlayn satışı sistemini
yaratmaq,İngiltərə, Fransa və Sloveniyanın təcrübəsinin öyrənilməsi, təcrübə keçmə,
qeyd olunan komponentlər üzrə təlim və seminarlar təşkil etmək;
39.
Akkreditasiya və metrologiya sahələrində yeni Tvinninq layihələri üçün
müvafiq müraciətlər etmək;
40.
Komitə yanında yaradılan Dövlət Akkreditasiya Xidmətinin Akkreditasiya
üzrə Avropa Təşkilatına (EA - European co-operation for Accreditation) və Beynəlxalq
Akkreditasiya Forumuna (İAF - İnternational Accreditation Forum) assosiativ üzv
qismində qoşulması məqsədilə danışıqlar aparmaq;
41.
2012-ci ilin sentyabr ayında Bakıda imzalanmış “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında texniki tənzimləmə,
standartlaşdırma, uyğunluğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya və metrologiya
sahələrində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” icrası məsələlərinin
müzakirəsi məqsədi ilə Türkiyə tərəfi 2014-cü il 6-7 may tarixlərində Bakıya
planlaşdırılan rəsmi səfəri çərçivəsində 2014-2015-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı
imzalamaq;
42.
Standartlaşdırma, Metrologiya və Sertifikatlaşdırma üzrə Dövlətlərarası
Şuranın Standartlaşdırma üzrə 47-ci Elmi-texniki Komissiyasının və İnformasiya
Texnologiyaları üzrə İşçi Qrupun 30-cu iclasını, həmçinin Şuranın milli orqanlarının
rəhbər şəxslərinin növbəti iclasını Bakıda təşkil etmək;
43.
Böyük Britaniyanın Oksfam Beynəlxalq Humanitar təşkilatı və Avropa
İttifaqı tərəfindən maliyyələşəcək 4 illik (19.09.13-18.09.17) “Azərbaycanda Milli
Startegiya və Kiçik İstehsal vasitəsi ilə Ərzaq Təhlükəsizliyinin Təkmilləşdirilməsi” adlı
layihəsinin icrasında ərzaq təhlükəsizliyi üzrə standartların hazırlanması və nəzarət
komponentləri üzrə iştirakı təmin etmək;
44.
Hökumətlərarası ikitərəfli saziş və anlaşma memorandumlarının icrası
məqsədilə Tədbirlər Planı hazırlamaq və icrasını təmin etmək;
45.
keyfiyyət infrastrukturu və sənaye mülkiyyəti sahəsində biliklərin artırılması
məqsədilə Komitə əməkdaşlarının İSO, ÜTT, ÜƏMT, İEC və UNİDO təşkilatlarının
onlayn kurslarında iştirakı.
46.
Milli Akkreditasiya sisteminin rəhbəredici sənədlər toplusunun
hazırlanması;
47.
Milli Akkreditasiya orqanın kadr potensialının gücləndirilməsi;
48.
Milli Akkreditasiya orqanının strukturununun akkreditasiya orqanlarına
ümumi tələbləri müəyyən edən AZS İSO/İEC 17011-2013 “Uyğunluğun

qiymətləndirilməsi. Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə orqanları akkreditasiya edən
orqanlara ümumi tələblər” standartının tələblərinə uyğunlaşdırılması;
49.
Azərbaycan Respublikasının Milli Akkreditasiya Oqanının akkreditasiya
üzrə beynəlxalq və regional təşkilatlara üzv olması;
50.
Komitə Sədrinin 27 dekabr 2013-cü il tarixli 146 nömrəli Əmri ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan 2020:Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının icrasını təmin
etmək üçün Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsində görüləcək işlərlə bağlı Tədbirlər Planı” üzrə aidiyyəti bölmələr
tərəfindən zəruri işlərin görülməsi;

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və sərəncamlarında nəzərdə
tutulmuş tapşırıqların icrası məqsədilə Komitədə görülməli olan işlər
Sır
a
№

1

2

Fərman və ya
sərəncamın adı, tarixi,
nömrəsi

Fərman və ya
sərəncamlarda nəzərdə
tutulmuş tapşırığın
bəndinin nömrəsi,
məzmunu
Azərbaycan
1.13 Ölkədə keyfiyyətə
Respublikası
nəzarət infrastrukturunun və
Prezidentinin 2011-ci il bu sahədə texniki
15 noyabr tarixli 1836
tənzimlənmə sisteminin
nömrəli
qabaqcıl beynəlxalq tələblərə
Sərəncamı ilə təsdiq
uyğunlaşdırılması və
edilmiş “Azərbaycan
istehsalçıların xarici bazarlara
Respublikasının
çıxışının təmin edilməsi
Məşğulluq
istiqamətində müvafiq
Strategiyasının həyata
tədbirlərin həyata keçirilməsi
keçirilməsi üzrə 20112015-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”
Azərbaycan
1.14 Azərbaycan
Respublikası
Respublikasının
Prezidentinin 2011-ci il Ümumdünya Ticarət
15 noyabr tarixli 1836
Təşkilatına üzv olması ilə
nömrəli
bağlı hazırlıq işləri
Sərəncamı ilə təsdiq
çərçivəsində texniki

İcra
müddəti

İcraçılar

20142015

Texniki
tənzimləmə
və
standartlaşdırma
şöbəsi,
Azərbaycan
Standartlaşdırma
və
Sertifikatlaşdırma
İnstitutu

20142015

Texniki
tənzimləmə
və
standartlaşdırma
şöbəsi,
Azərbaycan
Standartlaşdırma

3

4

5

edilmiş Azərbaycan
Respublikasının
Məşğulluq
Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə 20112015-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il
15 noyabr tarixli 1836
nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının
Məşğulluq
Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə 20112015-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il
15 noyabr tarixli 1836
nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının
Məşğulluq
Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə 20112015-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il
15 noyabr tarixli 1836
nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan

tənzimləmə, standartlaşdırma
və sertifikatlaşdırma
sistemlərinin
təkmilləşdirilməsinə dair
tədbirlərin həyata keçirilməsi

və
Sertifikatlaşdırma
İnstitutu, TəcrübıSınaq
Mərkəzi
(AzTEST),
“AzSERT” MMC

1.15 İxrac yönümlü məhsul 2014istehsalının genişləndirilməsi 2015
sahəsində müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsi

Texniki
tənzimləmə
və
standartlaşdırma
şöbəsi,
Azərbaycan
Standartlaşdırma
və
Sertifikatlaşdırm
İnstitutu

1.16
Kiçik
sahibkarlıq 2014subyektlərində
yeni 2015
texnologiyaların tətbiqinin
stimullaşdırılması və yerli
xammaldan istehsal olunan
məhsulların
rəqabət
qabiliyyətinin
yüksəldilməsinə yönəldilmiş
tədbirlərin həyata keçirilməsi

Texniki
tənzimləmə
və
standartlaşdırma
şöbəsi,
Azərbaycan
Standartlaşdırma
və
Sertifikatlaşdırm
İnstitutu

2.1 Əmək münasibətləri, 2014
əməyin mühafizəsi, əhalinin
məşğulluğu
və
əmək
miqrasiyası
sahəsində
qanunvericilik
bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
təkliflərin hazırlanması

Komitə yanında
Dövlət
Akkreditasiya
Xidməti,
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası

6

7

8

Respublikasının
Məşğulluq
Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə 20112015-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2011-ci il
15 noyabr tarixli 1836
nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının
Məşğulluq
Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə 20112015-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2011-ci il 15 dekabr
tarixli 1890 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş "2012-2020-ci
illərdə Azərbaycan
Respublikasında
üzümçülüyün inkişafına
dair Dövlət Proqramı"
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2011-ci il 15 dekabr
tarixli 1890 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş "2012-2020-ci
illərdə Azərbaycan
Respublikasında

şöbəsi

2.8 Müvafiq iqtisadi sahələr 2014üzrə təhlükəsiz və sağlam iş 2015
yerlərinin
standartlarının
hazırlanması üzrə tədbirlərin
həyata keçirilməsi

Komitə yanında
Dövlət
Akkreditasiya
Xidməti, Texniki
tənzimləmə
və
standartlaşdırma
şöbəsi

2.1.7 Yerli üzüm sortları və
şərabçılıq məhsulları
reyestrinin yaradılması

20142015

Texniki
tənzimləmə
və
standartlaşdırma
şöbəsi,
Azərbaycan
Standartlaşdırma
və
Sertifikatlaşdırm
İnstitutu

2.3.1 Üzüm növləri və 2014sortların
aprobasiyasını, 2015
qiymətləndirilməsini və təyin
edilməsini
təmin
edən
ampeloqrafik
laboratoriyaların yaradılması

Komitə yanında
Dövlət
Akkreditasiya
Xidməti

9

10

11

12

üzümçülüyün inkişafına
dair Dövlət Proqramı"
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2011-ci il 15 dekabr
tarixli 1890 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş "2012-2020-ci
illərdə Azərbaycan
Respublikasında
üzümçülüyün inkişafına
dair Dövlət Proqramı"
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2011-ci il 15 dekabr
tarixli 1890 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş "2012-2020-ci
illərdə Azərbaycan
Respublikasında
üzümçülüyün inkişafına
dair Dövlət Proqramı"
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2011-ci il 15 dekabr
tarixli 1890 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş "2012-2020-ci
illərdə Azərbaycan
Respublikasında
üzümçülüyün inkişafına
dair Dövlət Proqramı"
Azərbaycan
Respublikasında insan
hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsinin
səmərəliliyini artırmaq

2.3.2 Üzüm və şərabçılıq 2014məhsullarının keyfiyyətinin 2015
beynəlxalq
standartların
tələblərinə
uyğunluğunun
müəyyənləşdirilməsi
və
sertifikasiyası
üçün
laboratoriyaların yaradılması

Təcrübə-Sınaq
Mərkəzi (AzTest)
Komitə yanında
Dövlət
Akkreditasiya
Xidməti

2.5.2 Şərabçılıq məhsulları 2014üzrə
milli
brendlərin 2015
yaradılması və müvafiq
qaydada qeydiyyatının təmin
edilməsi

Patent şöbəsi

2.5.3 Yerli üzüm sortları və 2014şərabçılıq
məhsulları 2015
kataloqunun və internet
portalının yaradılması

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

2.3
Sahibkarların
və mütamadi Komitə yanında
istehlakçıların hüquqlarının
Texniki
möhkəmləndirilməsi
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə
Dövlət

13

14

sahəsində Milli
Fəaliyyət Proqramının
təsdiq edilməsi
haqqında Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
27 dekabr 2011-ci il
tarixli 1938 nömrəli
Sərəncamı
Azərbaycan
Respublikası dövlət
orqanlarının internet
informasiya
ehtiyatlarının və
elektron poçt
ünvanlarının
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
19 iyun 2012-ci il
tarixli 654 nömrəli
Fərmanı
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421

2. İnternet informasiya
ehtiyatlarını və elektron poçt
ünvanlarını Azərbaycan
Respublikası Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidmətinin
sərəncamında olan
Azərbaycan Respublikasının
dövlət orqanları üçün
məlumat və resurs
mərkəzində yerləşdirsinlər

1.2 İnformasiya azadlığının
təmin edilməsi məqsədi ilə
məsul dövlət qulluqçuları
üçün ətraflı treninqlərin
keçirilməsi

Nəzarəti Xidməti,
Texniki
tənzimləmə
və
standartlaşdırma
şöbəsi,
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi
mütəmadi İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

2014

Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi,
İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

2.1 Dövlət orqanlarının öz mütamadi İnformasiya
fəaliyyəti barədə məlumatları
texnologiyaları və
mütəmadi,
yenilənmiş
ictimaiyyətlə
əsaslarla
internet
əlaqələr şöbəsi

nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

səhifələrində yerləşdirməsi

15

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

2.2 Dövlət orqanlarının öz 2014fəaliyyəti
barədə
illik 2015
məruzələr tərtib etməsi və
internet
səhifələrində
açıqlaması

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

16

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

2.3 Dövlət orqanlarının öz 2014fəaliyyəti barədə mətbuat 2015
konfransları və ictimaiyyətlə
birbaşa ünsiyyət formasında
tədbirlər keçirməsi

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

17

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

2.4
Dövlət
orqanlarının mütəmadi Qanunvericilik və
fəaliyyətini
tənzimləyən
hüquq
qanunvericilik
aktlarının
ekspertizası
anlaşılan sadə dildə yazılmış
şöbəsi,
versiyasının,
bələdçi
İnformasiya
qaydaların tərtib edilməsi və
texnologiyaları və
bu məlumatların vətəndaşlar
ictimaiyyətlə
arasında təşviq edilməsi
əlaqələr şöbəsi

18

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

2.5 Dövlət proqramlarının
əhatə etdiyi sahələr üzrə
internet portallarının
yaradılması

19

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

4.1
Dövlət
orqanları mütəmadi Qanunvericilik və
tərəfindən ictimai əhəmiyyət
hüquq
kəsb
edən
qanun
ekspertizası
layihələrinin
hazırlanması
şöbəsi,
prosesinə vətəndaş cəmiyyəti
İnformasiya
nümayəndələrinin
cəlb
texnologiyaları və
edilməsi,
ictimai
ictimaiyyətlə
dinləmələrin keçirilməsi
əlaqələr şöbəsi

20

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

21

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

4.3 İctimai maraq kəsb edən mütəmadi İnformasiya
qərarların qəbul edilməsi
texnologiyaları və
prosesində ictimaiyyətin
ictimaiyyətlə
iştirakını genişləndirmək
əlaqələr şöbəsi,
vasitəsi kimi internet
Qanunvericilik və
səhifələrindən istifadə
hüquq
edilməsi (vətəndaşların təklif
ekspertizası
və rəylərinin qəbul edilməsi,
şöbəsi
müzakirələrin təşkil
edilməsi, interaktiv sualcavab bölmələrinin
yaradılması və s.)
4.4
Dövlət
orqanları mütəmadi İnformasiya
tərəfindən
“Açıq qapı”
texnologiyaları və
vətəndaş
forumlarının
ictimaiyyətlə
keçirilməsi
əlaqələr şöbəsi

2014cü illər

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
22

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

5.2 Dövlət orqanlarının öz mütəmadi İnformasiya
səlahiyyətlərinə uyğun olaraq
texnologiyaları və
həyata keçirdikləri elektron
ictimaiyyətlə
xidmətlər barədə ildə bir
əlaqələr şöbəsi
dəfədən az olmayaraq ictimai
təqdimatlar keçirməsi

23

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

5.4 Rüsumların, vergilərin,
inzibati cərimələrin,
kommunal xərclərin və digər
inzibati ödənişlərin elektron
qaydada ödənilməsinin
təkmilləşdirilməsi

2014

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi,
Komitə yanında
Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti

24

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

5.5 Regionlarda əhalinin
elektron xidmətlərdən
istifadə imkanlarının
artırılması üzrə tədbirlərin
həyata keçirilməsi

2014

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi,
Komitə yanında
Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti

25

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

9.2 Açıq hökumət təşəbbüsü mütəmadi İnformasiya
üzrə
maarifləndirici
texnologiyaları və
materialların nəşri və əhali
ictimaiyyətlə
arasında paylanması
əlaqələr şöbəsi

26

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

9.3 “Açıq Hökumət
Tərəfdaşlığı” çərçivəsində
öhdəliklərin icrası
istiqamətində zəruri
tədbirlərin davam etdirilməsi

20142015ci illər

Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi,
İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

27

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə
dair 2012-2015-ci illər
üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

9.4 Fəaliyyət Planında
nəzərdə tutulan tədbirlərin
icrası üçün vətəndaş
cəmiyyəti institutlarına
maliyyə dəstəyi

20142015ci illər

Maliyyə şöbəsi

27

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

2.5 Dövlət qurumlarının 2014rəhbərləri
tərəfindən 2015mütəmadi
olaraq ci illər
vətəndaşların birbaşa, o
cümlədən səyyar qəbulunun
təşkili

Ümumi şöbə,
İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
28

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

2.6 Ərizə və şikayətlərin 2014elektron qaydada qəbulu və cü illər
rəsmi
cavablandırılması
işinin təkmilləşdirilməsi

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi,
Ümumi şöbə

29

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə

9.2 Maraqlar toqquşmasının
qarşısının alınması üzrə
treninqlərin təşkili

20142015ci illər

Kadrlar şöbəsi,
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi,

10.1 Dövlət qulluqçuları 2014üçün etik davranış məsələləri 2015üzrə mütəmadi tədris kursları ci illər
və
treninqlərin
təşkil
edilməsi

Kadrlar şöbəsi,
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi,

10.2 Etik davranış məsələləri 2014üzrə
illik
hesabatların 2015hazırlanması (hesabatlarda ci illər
aparılmış
maarifləndirmə
işləri,
etik
davranış

Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi, Kadrlar
şöbəsi, Daxili

30

31

təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

32

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

33

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

34

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün

qaydalarının
pozulması
halları və tətbiq edilmiş
intizam tənbehi tədbirləri
göstərilməklə), Korrupsiyaya
qarşı
mübarizə
üzrə
Komissiyaya
təqdim
edilməsi və ictimaiyyətə
açıqlanması
10.3
Etik
davranış 2014qaydalarının pozulması ilə cü il
bağlı daxil olmuş şikayətlərin
effektiv
araşdırılması
mexanizmlərinin müəyyən
edilməsi

nəzarət sektoru

14.3 Dövlət sаtınаlmаlаrı
2014üzrə keçirilən müsabiqələrdə cü il
və satınalma müqavilələrinin
icrasında
qanun pоzuntulаrınа yоl vеr
miş
hüquqi və
fiziki şəхslərin gələcəkdə
dövlət sаtınаlmаlаrındа iştirа
kını
məhdudlаşdırаn
mехаnizmin yaradılması
mütəmadi
14.4 Dövlət sаtınаlmаlаrı
üzrə keçirilən müsabiqələrdə
iştirak edən iddiaçıların
hüquqlarını qorumaq
məqsədi ilə şikayətlərə təхirə
sаlınmаdаn bахılmаsı
üçün müvafiq tədbirlər
görülməsi

İşlər şöbəsi,
Maliyyə şöbəsi

Daxili nəzarət
sektoru,
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi,

Daxili nəzarət
sektoru, İşlər
şöbəsi

35

36

37

38

Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün

14.5 Dövlət satınalmalarında
aşkar edilən korrupsiya
halları barədə hüquq
mühafizə orqanlarının
məlumatlandırılması

mütəmadi Daxili nəzarət

sektoru

14.6 Dövlət satınalmalarının 2014
həyata keçirilməsi zamanı
ehtimal olunan qiymətlərin
müəyyən
edilməsi
metodologiyasının
hazırlanması

İşlər şöbəsi

mütamadi İşlər şöbəsi
14.7 Satınalan təşkilatlar
tərəfindən növbəti il üçün
satınalma
planlarının
hazırlanaraq
Satınalmalar
üzrə Dövlət Agentliyinin
internet
səhifəsində
yerləşdirilməsi

14.8 Dövlət
satınalma prosedurları
nəticəsində bağlanan
satınalma müqavilələrinin
vahid reyestrinin yaradılması
və həmin reyestrin
Satınalmalar üzrə Dövlət
Agentliyinin internet
səhifəsində yerləşdirilməsi

mütamadi İşlər şöbəsi

39

Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

40

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”

41

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il

42

26.1 Korrupsiyaya qarşı
mübarizə
sahəsində
beynəlxalq
və
regional
təşkilatlarla
qarşılıqlı
fəaliyyət,
müxtəlif
beynəlxalq
proqram
və
layihələrdə iştirak, habelə bu
sahədə
ixtisaslaşmış
beynəlxalq təşkilatlarla və
xarici ölkələrin müvafiq
orqanları
ilə
qarşılıqlı
əməkdaşlığın
davam
etdirilməsi
26.2 Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı, Avropa Şurasının
Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər
Qrupu (GRECO) və İqtisadi
Əməkdaşlıq
və
İnkişaf
Təşkilatının
(OECD)
İstanbul AntiKorrupsiya Fəaliyyət Planı
çərçivəsində
Azərbaycan
Respublikasına
verilmiş
tövsiyələrin
icrası
istiqamətində
zəruri
tədbirlərin davam etdirilməsi
27.1 Fəaliyyət planında
nəzərdə tutulan tədbirlərin
icrasına vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının cəlb edilməsi

20142015ci illər

Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsi,
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi

20142015ci illər

Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi, Daxili
nəzarət sektoru

20142015ci illər

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

27.2 Fəaliyyət planında 2014nəzərdə tutulan tədbirlərin 2015icrası
üçün
vətəndaş ci illər

Maliyyə şöbəsi,
İnformasiya
texnologiyaları və
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5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il
5 sentyabr tarixli 2421
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il

cəmiyyəti
institutlarına
maliyyə dəstəyi və birgə
layihələrin həyata keçirilməsi

ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

28.2
Dövlət
orqanları mütəmadi İnformasiya
tərəfindən öz fəaliyyətlərində
texnologiyaları və
korrupsiyaya qarşı mübarizə
ictimaiyyətlə
ilə əlaqədar televiziya və
əlaqələr şöbəsi
radio proqramlarında xüsusi
verilişlərin
və debatların təşkil edilməsi

28.3 Dövlət orqanlarına mütəmadi İnformasiya
ictimai etimadın artırılması
texnologiyaları və
məqsədi ilə onların fəaliyyəti
ictimaiyyətlə
ilə bağlı təbliğat işinin təşkil
əlaqələr şöbəsi
edilməsi

28.6 Korrupsiyaya qarşı mütəmadi İnformasiya
mübarizə
sahəsində
texnologiyaları və
bukletlərin,
yaddaş
ictimaiyyətlə
kitabçalarının
və
digər
əlaqələr şöbəsi
maarifləndirici materialların
nəşri və əhali arasında
paylanması

Dövlət idarəçiliyində, kütləvi mütəmadi Kadrlar şöbəsi,
informasiya
vasitələrində
İnformasiya
Azərbaycan ədəbi dilinin
texnologiyaları və
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9 aprel tarixli 2837
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə
uyğun istifadəsinə və
ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il
9 aprel tarixli 2837
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə
uyğun istifadəsinə və
ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2013-cü il
9 aprel tarixli 2837
nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə
uyğun istifadəsinə və
ölkədə dilçiliyin
inkişafına dair”
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il
25
avqust
tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci
illərdə
Azərbaycan

düzgün tətbiq olunması
məqsədilə
maarifləndirmə
tədbirlərinin və treninqlərin
təşkil edilməsi

ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi,
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi

6.3.7. Azərbaycana idxal mütəmadi Komitə yanında
olunan malların etiketlərində
Texniki
və adlarında istehlakçılar
Tənzimləmə və
üçün Azərbaycan dilində
Standartlaşdırma
zəruri məlumatların olmasına
üzrə Dövlət
nəzarət edilməsi
Nəzarəti Xidməti

6.4.5. Beynəlxalq standartlar 2014əsasında milli terminoloji 2015
informasiya
sisteminin
yaradılması

İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi,
Texniki
tənzimləmə və
standartlaşdırma
şöbəsi

5.7.7. Pestisidlərin
dövriyyəsinin bütün
mərhələlərində onların
keyfiyyətinə və tətbiqinə
dövlət nəzarətinin
gücləndirilməsi

Komitə yanında
Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti,
Təcrübə-Sınaq

20142015

Respublikasında
əhalinin
ərzaq
məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət
Proqramı”

Mərkəzi (AzTest)
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Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il
25
avqust
tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci
illərdə
Azərbaycan
Respublikasında
əhalinin
ərzaq
məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət
Proqramı”

5.8.6. Qida təhlükəsizliyinin
idarə edilməsi sistemləri
tətbiq olunan və
sertifikatlaşdırılan müəssisə
və təşkilatların, eləcə də
istehsal olunan məhsulların
təşviqinin aparılması

20142015

Komitə yanında
Dövlət
Akkreditasiya
Xidməti,
Təcrübə-Sınaq
Mərkəzi (AzTest)
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Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il
25
avqust
tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci
illərdə
Azərbaycan
Respublikasında
əhalinin
ərzaq
məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət
Proqramı”

5.8.8. Genetik modifikasiya
olunmuş orqanizmlərin və
onların törəmələrinin
dövriyyəsinə nəzarətin
gücləndirilməsi

20142015

Komitə yanında
Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti,
Təcrübə-Sınaq
Mərkəzi (AzTest)
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Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il
25
avqust
tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci
illərdə
Azərbaycan
Respublikasında

5.8.9. Uşaq qidalarının
keyfiyyətinə və
təhlükəsizliyinə nəzarətin
gücləndirilməsi

20142015

Komitə yanında
Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti

əhalinin
ərzaq
məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət
Proqramı”
53

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il
25
avqust
tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci
illərdə
Azərbaycan
Respublikasında
əhalinin
ərzaq
məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət
Proqramı”

5.8.13. Yeyinti məhsullarının 2014istehsalı, emalı, daşınması,
2015
saxlanması və satılması
zamanı məhsulların
keyfiyyəti ilə bağlı müvafiq
qanunvericiliyin
pozulması hallarına qarşı
mübarizə tədbirlərinin
gücləndirilməsi

Komitə yanında
Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti
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Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2008-ci il
25
avqust
tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci
illərdə
Azərbaycan
Respublikasında
əhalinin
ərzaq
məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət
Proqramı”

5.11.8. Ərzaq məhsullarının
əmtəə nişanlarının
saxtalaşdırılması
hallarının aradan
qaldırılması məqsədilə
monitorinqlərin təşkil
edilməsi

Komitə yanında
Texniki
Tənzimləmə və
Standartlaşdırma
üzrə Dövlət
Nəzarəti Xidməti
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Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2010-cu il
6
aprel
tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş
“Azərbaycan
Respublikasında 20102014-cü illərdə turizmin
inkişafina dair dövlət

2.1.3.Daxili turizm üzrə 2014
xidmətlərin
sertifikatlaşdırılması
üçün
müvafiq standartlara dair
normativ
sənədlərin
hazırlanması

20142015

Texniki
tənzimləmə və
standartlaşdırma
şöbəsi,
Azərbaycan
Standartlaşdırma
və
Sertifikatlaşdırma
İnstitutu

proqramı”
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mütamadi Komitə yanında
5.2.5.Kənd
təsərrüfatı məhsullarında,
Texniki
yemdə, ərzaq
Tənzimləmə və
məhsullarında, torpaqda və ə
Standartlaşdırma
traf mühit obyektlərində
üzrə Dövlət
pestisidlərin, nitratların, insa
Nəzarəti Xidməti
n və heyvanların həyatı üçün
təhlükəli olan zəhərli
maddələrin, birləşmələrin
qalıq miqdarına dövlət
nəzarətinin gücləndirilməsi
üzrə tədbirlərin hazırlanması
Azərbaycan
5.2.8.Ərzaq məhsullarının tər mütamadi Komitə yanında
Respublikası
kibində olan zəhərli
Texniki
Prezidentinin 11 noyabr kimyəvi maddələrin və miner
Tənzimləmə və
2004-cü il tarixli
al gübrələrin
Standartlaşdırma
517Sərəncamı ilə təsdiq qalıqlarının respublikanın
üzrə Dövlət
edilmiş “Azərbaycan
müxtəlif ərazilərində
Nəzarəti Xidməti,
Respublikasında
uşaqların və ümumiyyətlə,əh
Təcrübə-Sınaq
demoqrafiya və əhali
alinin sağlamlıq
Mərkəzi
sakinliyinin
vəziyyətinə təsir dərəcəsinə d
inkişafı sahəsində
air müayinələrin
Dövlət Proqramı”
keçirilməsi
Azərbaycan
17. Sənaye məhsullarının
2014
Texniki
Respublikasının
rəqabət qabiliyyətinin
tənzimləmə və
Prezidentinin 12 mart
artırılması məqsədi ilə
standartlaşdırma
2014-cü il tarixli
beynəlxalq standartlar
şöbəsi,
Sərəncamı ilə təsdiq
əsasında milli standartların
Azərbaycan
olunmuş “Azərbaycan
hazırlanması işinin
Standartlaşdırma
Respublikasında 2014- gücləndirilməsi, sahələr üzrə
və
cü ilin “Sənaye ili” elan yeni texniki komitələrin
Sertifikatlaşdırma
edilməsi ilə bağlı
təşkili
İnstitutu
Tədbirlər Planı”
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 11 noyabr
2004-cü il tarixli
517Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında
demoqrafiya və əhali
sakinliyinin
inkişafı sahəsində
Dövlət Proqramı”
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Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentinin 12 mart
2014-cü il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında 2014cü ilin “Sənaye ili” elan
edilməsi ilə bağlı
Tədbirlər Planı”

18.Sənayedə ölçmələrin
vəhdətinin təmin olunması,
istehsalatda ölçmələrin
(kəmiyyət vahidlərinin)
ötürülməsi effektivliyinin
yüksəldilməsi məqsədi ilə
etalon və səyyar laboratoriya
imkanlarının
genişləndirilməsi

2014

Komitə yanında
Dövlət
metrologiya
Xidməti
Komitə
Aparatının
Metrologiya
şöbəsi
Təcrübə-Sınaq
Mərkəzi
(AzTEST)
Komitə yanında
Dövlət
Akkreditasiya
Xidməti
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Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentinin 12 mart
2014-cü il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında 2014cü ilin “Sənaye ili” elan
edilməsi ilə bağlı
Tədbirlər Planı”

22.Elmi tədqiqat işləri
nəticələrinin təsdiqi və
kommersiyalaşdırılmasının
genişləndirilməsi ilə bağlı
təkliflərin hazırlanaraq
aidiyyəti üzrə təqdim
edilməsi

2014
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Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentinin 12 mart
2014-cü il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında 2014cü ilin “Sənaye ili” elan
edilməsi ilə bağlı
Tədbirlər Planı”

23.Sənayedə keyfiyyətin
idarə olunması sistemlərinin
effektiv tətbiqi məqsədi ilə
təlimlər keçirilməsi

2014
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Azərbaycan
Respublikasının

42.İnnovasiya və ixtira,
faydalı model və sənaye

2014

Patent şöbəsi
Sənaye
Mülkiyyəti
Obyektlərinin
Ekspertizası
Mərkəzi
(AzPatent)
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi
Komitə yanında
Dövlət
Akkreditasiya
Xidməti
Təcrübə-Sınaq
Mərkəzi
(AzTEST)
Qanunvericilik və
hüquq
ekspertizası
şöbəsi
Patent şöbəsi
Sənaye

Prezidentinin 12 mart
2014-cü il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında 2014cü ilin “Sənaye ili” elan
edilməsi ilə bağlı
Tədbirlər Planı”

nümunələri sərgisinin
keçirilməsi

Mülkiyyəti
Obyektlərinin
Ekspertizası
Mərkəzi
(AzPatent)
İnformasiya
texnologiyaları və
ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbəsi

