
     Layihə 

 

 

Sosial sifariş haqqında 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  QANUNU 

 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci 

bəndinə uyğun olaraq, bu Qanun dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsində qeyri-

hökümət təşkilatlarının  sosial sifariş formasında iştirakı ilə bağlı hüquqi münasibətləri 

tənzimləyir.  

 

1-ci FƏSİL 

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 

Maddə 1.  Əsas anlayışlar 

  

1.0. Bu Qanunda istifadə olunan  anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

1.0.1. Sosial sifariş – dövlət, yerli özünüidarəetmə orqanı və publik hüquqi 

şəxslərin  büdcələrindən maliyyələşdirilən sosial  proqramların (layihələrin) müsabiqə 

əsasında işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi yolu ilə qeyri-hökumət 

təşkilatları (ictimai birlik və fondlar)  tərəfindən müqavilə əsasında həyata keçirilən 

xidmət; 

1.0.2. Sosial proqram  – sosial sifariş əsasında həyata keçirilən təhsil, elm,  ətraf 

mühit, iqtisadi, sosial, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, idman, turizm, mədəniyyət, incəsənət, 

hüquq və azadlıqlar, gender bərabərliyi, davamlı inkişaf, yerli özünüidarəetmə, icma 

səfərbərliyi və bu Qanunla qadağan olunmayan digər sahələr üzrə həyata keçirilən  

təşkilati, texniki, iqtisadi və sosial  tədbirlərin (fəaliyyətlərin) məcmusu;  

1.0.3. Qeyri-hökumət təşkilatı (ictimai birlik və fond) – fəaliyyəti “Qeyri-

hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənən, dövlət qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxs; 

1.0.4. Sosial sifarişçi – öz fəaliyyət istiqaməti üzrə sosial sifarişləri 

müəyyənləşdirən, onların icrasını təmin etmək məqsədilə müsabiqə təşkil edən, 

müsabiqə nəticələrinin bu qanunda nəzərdə tutulmuş ixtisaslı orqan olan müsabiqə 

komissiyası tərəfindən təsdiqlənməsindən sonra   qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai 

birliklər və fondlar) ilə müqavilə bağlayan və sosial sifarişlərin yerinə yetirilməsinə 

nəzarəti həyata keçiriən dövlət, yerli özünüidarəetmə orqanı  və publik hüquqi şəxs; 

1.0.5. Sosial sifarişin icraçısı – sosial sifarişə dair müsabiqənin qalibi olmuş 

dövlət sosial sifarişçisi ilə müqavilə bağlayan və həmin sifarişi yerinə yetirməyi 

öhdəsinə götürən hüquqi şəxs olan qeyri-hökumət təşkilatı; 

1.0.6. Sosial sifariş üzrə müqavilə - sosial sifarişin həyata keçirilməsi məqsədi 

ilə sosial sifarişçi ilə sosial sifarişin icraçısı arasında bağlanan, bu sifarişin icrası üzrə 

tərəflərin hüquqlarını, vəzifələrini və məsuliyyətini müəyyən edən, onlar arasında 
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hüquqi, iqtisadi və təşkilati-hüquqi məsələlərin həllini nəzərdə tutan və forması müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən  edilən yazılı əqd; 

1.0.7.  Sosial ehtiyaclar – sosial proqramlarda  əksini tapan, dövlət və cəmiyyət 

üçün əhəmiyyət kəsb edən elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, sosial müdafiə və 

məşğulluq, bədən tərbiyəsi və idman, təbiətin və ətraf mühitin mühafizəsi, turizm, kənd 

təsərrüfatı, gənclər siyasəti, ailə, qadın və uşaq problemləri, gender siyasəti, 

demoqrafiya və digər sosial əhəmiyyətli sahələr üzrə  mövcud olan obyektiv tələbatlar; 

1.0.8.  Müsabiqə komissiyası – sosial sifarişçi tərəfindən təşkil olunmuş   sosial 

sifariş üzrə müsabiqənin nəticələrini təsdiq edən ixtisaslamış orqan.  

 

Maddə 2. Sosial sifariş haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi 

 

Sosial sifariş haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrdən, bu Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər 

qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 

 

Maddə 3. Sosial sifarişin məqsədləri 

 

3.0. Sosial sifarişin məqsədləri aşağıdakılardır: 

3.0.1. ehtiyacı olan sosial qrupların sosial tələbatının  təmin olunması;  

3.0.2. dövlət, yerli özünüidarəetmə orqanları və publik hüquqi şəxslər tərəfindən 

sosial əhəmiyyətli  problemlərin həlli üçün qeyri-hökumət təşkilatlarından (ictimai 

birliklər və fondlar) əlavə insan və təşkilati resursların cəlb olunması; 

3.0.3. sosial problemlərin həllinə yönələn ictimai vəsaitlərin  səmərəli istifadəsi 

məqsədi ilə qarşılıqlı nəzarət sisteminin təmin olunması; 

3.0.4. sosial problemlərin həllində ünvanlılığın və səmərəliliyin təmin olunması; 

3.0.5. dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsində qeyri-hökumət  

təşkilatlarının (ictimai birliklər və fondlar) iştirakının təmin olunması; 

3.0.6. müxtəlif sosial qrupların ehtiyacları üzrə tədqiqatların aparılması və  

onların sosial tələbatının müəyyənləşdirilməsi; 

3.0.7. vətəndaşların rifahının yüksəldilməsi, onların sosial müdafiəsinin və layqili 

həyat səviyyəsinin artırılması ilə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinə  ictimai 

dəstəyin verilməsi. 

 

Maddə 4. Sosial sifarişin təşkilinin əsas prinsipləri 

 

4.0. Sosial sifarişin təşkilinin əsas prinsiplər aşağıdakılardır: 

4.0.1. Qeyri-hökumət təşkilatlarının (ictimai birliklər və fondlar)  sosial sifariş 

üzrə müsabiqədə iştirakının təmin edilməsi; 

4.0.2. müsabiqə prosesinin şəffaflığının, obyektivliyinin və ədalətliliyinin təmin 

ediməsi; 
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4.0.3. maraqlı tərəflərin məlumatlara bərabər çıxışının təmin olunması; 

4.0.4. sosial tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın təmin olunması; 

4.0.5. sosial sifarişlərin yerinə yetirilməsi sahəsində rəqabət mühitinin 

formalaşması və keyfiyyətin yüksəldilməsi; 

4.0.6. dövlət və cəmiyyət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sosial proqramların 

davamlılığının və fasiləsizliyinin təmin edilməsi. 

 

Maddə 5. Sosial sifarişin tətbiqi dairəsi   

 

5.0. Sosial sifariş aşağıdakı istiqamətlər üzrə tətbiq edilir: 

5.0.1. təhsil, maarifləndirmə, tərbiyə; 

5.0.2. ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən istifadə; 

5.0.3. idman, fəal istirahət, intellektual əyləncə və asudə vaxtın səmərəli təşkili; 

5.0.4. Səhiyyə,  turizm və kənd təsərrüfatı; 

5.0.5. mədəniyyət və incəsənət; 

5.0.6. sosial reabilitasiya, sosial kömək, qarşılıqlı yardım, sağlamlığın mühafizəsi; 

5.0.7. gender bərabərliyinin təminatı, qadınların sosial və iqtisadi sahədə  rolunun 

artırılması; 

5.0.8. yerli özünüidarəetmə; 

5.0.9. vətəndaş və insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və təşviqi; 

5.0.10. sosial xidmət və sosial infrastrukturun təkmilləşdirilməsi;  

5.0.11. sosial sifarişlərin tətbiqi dairəsi üzrə rəsmi siyahı müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

 

 

 

2-ci FƏSİL 

SOSİAL SİFARİŞİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 

 

Maddə 6. Sosial sifarişi verən qurumlar 

 

6.0. Sosial sifarişi verən qurumlar: 

6.0.1. sosial sifarişin məqsədlərini, həyata keçirilmə şərtlərini müəyyən edir; 

6.0.2. sosial sifarişi həyata keçirəcək icraçı ilə müqavilə bağlayır; 

6.0.3. sosial sifarişin müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq yerinə yetirilməsinə 

nəzarət edir; 

6.0.4. müqavilə öhdəliklərinin pozulması halında qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan tədbirləri həyata keçirir; 

6.0.5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyən edilmiş qaydalara 

uyğun olaraq  sosial sifariş üzrə müsabiqəni keçirir və nəticələrinin təsdiq edilməsi üçün 

müsabiqə komissiyasına təqdimat verir. 
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Maddə 7. Sosial sifarişin hazırlanması qaydası 

 

7.1. Sosial sifarişlər hər il dövlət, yerli özünüidarəetmə orqanı və publik hüquqi 

şəxslərin səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə sosial ehtiyaclar və problemlər nəzərə 

alınmaqla konkret sosial proqramlar və layihələr formasında hazırlanır. 

7.2. Bir neçə dövlət orqanının, yerli özünüidarə orqanının və publik hüquqi şəxsin 

və ya onların struktur vahidlərinin səlahiyyətlərinə aid olan sosial ehtiyaclar bir sosial 

proqram və  layihə çərçivəsində təqdim edilə bilər.  

7.3. Sosial proqramlarda və layihələrdə aşağıdakı məlumatlar əksini tapır:  

7.3.1. problemin mövcud halı və ilkin vəziyyətinin elmi-iqtisadi təhlili  

baxımından əsaslandırılması; 

7.3.2. sosial proqramların və  layihələrin əsas vəzifələri, icra mərhələləri və 

müddətləri; 

7.3.3. sosial proqramların və layihələrin həyata keçirilməsi mexanizmləri; 

7.3.4. sosial proqramların və layihələrin icrası nəticəsində gözlənən sosial-iqtisadi 

nəticələr və onların perspektivləri; 

7.3.5. sosial proqramların və layihələrin icrasına nəzarətə dair təkliflər; 

7.3.6. sosial proqramların və layihələrin icrası üçün zəruri hesab olunan digər 

sənədlər və  materiallar. 

 

Maddə 8. Sosial sifariş üzrə müsabiqə iştirakçılarına dair  tələblər   

 

8.0. Sosial sifariş üzrə müsabiqə iştirakçılarından  aşağıdakılar tələb olunur: 

8.0.1. sosial sifariş üzrə müvafiq təcrübəyə malik olması və həmin sahə üzrə 

ixtisaslaşması; 

8.0.2. sifarişçi ilə bağlanmış müqavilənin icrasını təmin etmək üçün müvafiq 

sahədə təcrübəsinin və işçi qüvvəsinin  olması;  

8.0.3. Azərbaycan Respublikasında vergi və digər icbari ödənişlərə dair 

öhdəliklərinin olmaması. 

 

 

3-cü FƏSİL 

Müsabiqə Komissiyası 

 

 Maddə 9. Müsabiqə komissiyasının formalaşdırılması və fəaliyyətinin təşkili 

 

 9.1.Sosial sifarişi təşkil etmək üçün müsabiqə komissiyası yaradılır. 

 9.2.Müsabiqə komissiyasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

ixtisaslamış orqan təşkil edir. 

 9.3.Müsabiqə  komissiyası 7 nəfər üzvdən ibarət tərkibdə təşkil edilir və fəaliyyət 

göstərir. Müsabiqə komissiyanın 5 üzvü müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 1 il 

müddətinə, 2 üzvü isə sosial sifarişçi tərəfindən müsabiqə dövrü üçün təyin edilir. 
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9.4. Müsabiqə komissiyasının üzvləri ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir.  

Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili üçün zəruri xərclər müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi qaydada təmin edilir. 

9.5. Müsabiqə komissiyasının üzvləri öz fəaliyyətlərinin həyata keçirərəkən 

dövlət və cəmiyyət maraqlarını rəhbər tutmalı, obyektiv və tərəfsiz mövqedən çıxış 

etməli və maraqların toqquşmasına yol verməməlidir. 

 

Maddə 10. Müsabiqə komissiyasının  iş qaydası   

 

10.1.Müsabiqə komissiyası öz fəaliyyətini müstəqil şəkildə həyata keçirir və 

qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edir. Komissiyanın iclasları  üzvlərin yarıdan çoxu 

iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab edilir. 

10.2. Müsabiqə komissiyası sosial sifarişçi tərəfindən keçirilmiş  müsabiqənin 

nəticələrinə dair təqdim olunmuş protokola əsasən  aşağıdakı qərarlardan birini qəbul 

edir: 

10.2.1. Müsabiqə nəticələrini tam və ya qismən təsdiq edir; 

10.2.2. Müsabiqənin nəticələrini ləğv edir. 

 

Maddə 11. Müsabiqə komissiyasının səlahiyyətləri 

 

11.0.1. Müsabiqə komissiyasının səlahiyyətləri aşağıdakılardır: 

11.0.2. Sifarişçi tərəfindən müsabiqənin bu qanunun tələblərinə uyğun 

keçirilməsinə nəzarət etmək; 

11.0.3. Müsabiqə prosesinin müvafiq mərhələlərində sosial sifrişçiyə sorğu 

göndərmək, müsabiqə ilə əlaqədar daxil olan müraciətləri araşdırmaq və müvafiq qərar 

qəbul etmək; 

11.0.4. Müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı sosial sifarişi verən qurumların 

nümayəndələrinin biliklərinin tətbiqi və bacarıqlarıın artırılması üçün təlimlər keçmək; 

11.0.5. Zəruri hallarda müsabiqənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və daxil olan 

müraciətlərin araşdırılması  üçün ekpert və mütəxəssiləri cəlb etmək; 

11.0.6. Keçirilən müsabiqələr və onların nəticələri haqqında ildə bir dəfə 

ictimaiyyətə məlumat vermək; 

11.0.7. Müsabiqələrin nəticələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində və 

inetrnet informasiya ehtiyatlarında məlumat dərc etdirmək.   

 

 

4-cü FƏSİL 

YEKUN MÜDDƏALAR 

 

Maddə 12. Sosial sifarişin yerinə yetirilməsinə nəzarət  

 

12.1. Sosial sifarişlə bağlı müqavilə öhdəliklərinin həyata keçirilməsinə nəzərəti 

sosial sifarişi verən orqan həyata keçirir.  



6 

 

12.2. Sosial sifarişi verən orqan: 

12.2.1. icraçı müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi və ya müqavilədə nəzərdə 

tutulmuş qaydada yerinə yetirmədiyi halda müqaviləyə xitam verilməsi üçün müsabiqə 

komissiyasına təqdimat verir;  

12.2.2. icraçı aldığı vəsaiti təyinatı üzrə xərcləmədikdə, mənimsədikdə və digər 

sui-istifadə hallarına yol verdikdə,  müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyəti dövlət 

orqanlarına müraciət edir.  

 

Maddə 13.  Mübahisələr və onların baxılma qaydaları 

 

13.1.  Müsabiqə nəticələri ilə razılaşmayan iddiaçı nəticələrə dair yazılı cavab 

aldıqdan sonra 10 iş günü müddətində müsabiqə komissiyasına şikayət verə bilər. 

13.2. Verilən şikayət müsabiqə komissiyası tərəfindən qeydə alındıqdan sonra 10 

iş günü müddətində baxılır.  

13.3. Müsabiqə komissiyası şikayətin əsaslı və ya əsassız olmasına dair qərar  

qəbul edir.  

13.4. Sirafişçi və icraçı arasında bu qanunla tənzimlənməyən mübahisəli 

məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun həll edilir. 

 Maddə 14. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət 

Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada 

məsuliyyət daşıyırlar. 


