
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə _____________ arasında bağlanmış 

________ tarixli _______ nömrəli müqaviləyə 

ƏLAVƏ 
 
Bakı şəhəri                                                                                    ___________ 20__-__ il 
 
 

Azərbaycan Respublikasınən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin (bundan sonra “Agentlik”) fəaliyyətinin             
“İSO 37001:2016 - Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” (bundan sonra – AKİS) beynəlxalq 
standartının tələblərinə uyğunlaşdırılması məqsədilə bir tərəfdən Agentliyin İdarə 
Heyətinin Sədri Mustafa Abbasbəyli şəxsində və digər tərəfdən ______ MMC direktor 
______ şəxsində aşağıdakı şərtlər əsasında _____ tarixli _____ nömrəli müqaviləyə 
(bundan sonra “Müqavilə”) dair Əlavə imzaladılar: 

 
1. Agentlik və ___ MMC bundan sonra ayrılıqda Tərəf, birlikdə Tərəflər adlandırılır. 
2. Tərəflər Azərbaycan Respublikasının korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq heç bir qanunsuz əməllərə yol 
verməyəcəklərini öhdələrinə götürürlər. 

3. Tərəflər, onların bütün subpodratçıları, işçiləri, onların agentləri və Müqavilənin 
icrası ilə bağlı hər hansı digər subyektləri korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə ciddi şəkildə riayət etdiyini, müqavilənin 
icrasında iştirak edən bütün Tərəflərin, Müqavilənin yerinə yetirilməsinə kömək məqsədi 
ilə hər hansı bir şəxsə həmin şəxsi öz rəsmi səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə vadar 
edəcək qeyri-qanuni mənfəət (pul vəsaitləri və ya digər əmlak, imtiyazlar, güzəştlər, 
xidmətlər, qeyri-maddi aktivlər, istənilən digər qeyri-maddi və yaxud pul şəklində olmayan 
qazanc, qanuni əsaslar olmadan vəd edilən, təklif olunan və ya əldə olunan xidmətlər) 
təklif etmədiyini, buna dair hər hansı vəd vermədiyini və birbaşa və ya dolayı yolla, fərdi 
şəkildə və yaxud üçüncü tərəflərin iştirakı ilə həmin şəxslərə hər hansı qeyri-qanuni 
mənfəəti təqdim etmədiyini, o cümlədən, gələcəkdə bu kimi hərəkətlər etməyəcəklərini 
öz öhdəsinə götürür və buna dair zəmanət verirlər. 

4. Bu Müqavilənin hər bir Tərəfi digər Tərəfin nümayəndəsini hər hansı şəkildə, o 
cümlədən qeyri-qanuni mənfəət, pul məbləğləri, hədiyyələr təqdim etməklə, işlərin 
təmənnasız yerinə yetirilməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi və bu bənddə qeyd 
edilməyən digər yollarla, həmin nümayəndəni müəyyən asılılığa vadar edən və bununla 
təşviq edən Tərəfin xeyrinə istənilən hərəkətləri yerinə yetirməsinin təmin edilməsinə 
istiqamətlənən üsullarla onu təşviq etməkdən imtina edir. 

5. Tərəflər zəmanət verir ki, bu Müqavilə çərçivəsində icra olunan öhdəlikləri, 
təqdim olunan işləri (xidmətləri) və ya onların digər fəaliyyətləri arasında həqiqi və ya 
potensial maraqların toqquşması mövcud deyil. 

6. Tərəflərin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin 
pozulması hallarına yol vermələri və bu Əlavədə götürülən öhdəliyin pozulması 
müqavilənin ləğv olunması üçün əsas ola bilər.  
 
Tərəflərin rekvizitləri və imzaları: 


