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“Audit öz-özlüyündə məqsəd deyildir, tənzimləyici sistemin tərkib 

elementi olmaqla məqsədi qabaqcadan maliyyə inzibatçılığının 

qanunilik, səmərəlilik, təsirlilik və qənaətlilik prinsiplərinin 

pozulmasını və qəbul edilmiş standartlardan kənarlaşmaları aşkar 

edərək fərdi hallarda təshihedici tədbirlərin həyata keçirilməsini, 

müvafiq işçilərin öz məsuliyyətini dərk etməsini, qanun pozuntularının 

aradan qaldırılmasını və ən azı məhdudlaşdırılmasını təmin etməkdir”. 

 

 

INTOSAI-ın Təməl prinsipləri, Lima bəyannaməsi 
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ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 

“Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2016-cı ildə fəaliyyəti 

haqqında hesabat” (bundan sonra Hesabat) “Hesablama Palatası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci və Hesablama Palatasının Daxili 

Nizamnaməsinin 25.3-cü maddələrinin tələblərinə, həmçinin Hesablama Palatasının 

müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hesablama Palatasının illik fəaliyyəti barədə hesabatın 

hazırlanması, baxılması və təsdiq olunması Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır. 

Hesabat 2016-cı il üçün İş planı ilə nəzərdə tutulmuş və həyata keçirilmiş nəzarət 

tədbirləri, həmçinin Hesablama Palatasının hesabat ilində cari fəaliyyəti ilə bağlı 

məlumatları əks etdirir və 4 bölmədən ibarətdir. 

“Ümumi müddəalar” Hesablama Palatasının Hesabatının hazırlanmasının hüquqi 

əsaslarını, Hesabatın bölmələri haqqında ümumi məlumatı əks etdirir. 

“Ümumi məlumatlar” adlı bölmədə Hesablama Palatasının kənar dövlət maliyyə 

nəzarəti orqanı olaraq fəaliyyətinin təşkili, Hesablama Palatasının mövcud 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş funksiyaları və hesabat ilində icrası vəziyyəti, 

Hesablama Palatasının fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlılığı müəyyən edən əsas 

standartlar, beynəlxalq hesabatlarda dövlət maliyyəsinin şəffaflığı ilə bağlı 

qiymətləndirmələr üzrə ətraflı məlumat verilmişdir. 

“Hesablama Palatasının nəzarət fəaliyyəti” bölməsində hesabat ilində dövlət 

büdcəsinin, həmçinin büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) gəlir və xərcləri, 

dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditləri əhatə edən audit və analitik təhlillərin nəticələri 

nöqsanlar üzrə təsnifləşdirilmiş, o cümlədən, post-auditin nəticələri ilə bağlı məlumat 

verilmiş, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üzrə İdarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş nəzarət tədbirləri barədə 

məlumatlar əks etdirilmişdir. Bu bölmədə qurumlar tərəfindən həyata keçirilmiş 

tədbirlərin nəticələri, eyni zamanda, Hesablama Palatasının təqdimatlarının qurumlar 

tərəfindən icra vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar da əks etdirilmişdir.   

 “Hesablama Palatasının ekspert-analitik fəaliyyəti” bölməsi 2016-cı ildə bu 

istiqamətdə həyata keçirilən tədbirləri, başqa sözlə, dövlət büdcəsi və büdcədənkənar 

dövlət fondların (təsisatların) büdcələrinin layihələrinə, həmçinin dövlət büdcəsinin icrası 

barədə illik hesabata və müvafiq qanun layihəsinə Hesablama Palatasının Rəyləri üzrə 

ümumiləşdirilmiş məlumatları və həmin Rəylərdə əks olunmuş nəticə, təklif və 

tövsiyələri özündə birləşdirir. Hesabat ilində Hesablama Palatası tərəfindən dövlət 

büdcəsi vəsaitlərinin icrası ilə bağlı qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş maliyyə 

hesabatlarının təhlili, o cümlədən müəyyən edilmiş əsas nöqsanlar, bu nöqsanlarla bağlı 

qurumların məlumatları da bu bölmədə əks etdirilmişdir.  

“Hesablama Palatasının digər fəaliyyəti” bölməsində Hesablama Palatasının cari 

fəaliyyəti, o cümlədən, Hesablama Palatasının korrupsiyaya qarşı həyata keçirdiyi 

tədbirlər, həmçinin beynəlxalq və inzibati fəaliyyəti, keçirilən dövlət satınalmaları, 

maliyyə təminatı və maliyyə hesabatları barədə məlumatlar təqdim olunub. 

Hesablama Palatasının 2016-cı ildə fəaliyyəti haqqında Hesabat Hesablama 

Palatasının 05 aprel 2017-ci il tarixli Q-35 nömrəli Kollegiya Qərarı ilə təsdiq 

edilmişdir.  
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I BÖLMƏ. ÜMUMİ MƏLUMATLAR 
 

1.1. Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təşkili 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 92-ci maddəsinə əsasən Milli Məclis tərəfindən yaradılıb. Hesablama 

Palatası Azərbaycan Respublikasında kənar dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirir. 

Hesablama Palatası dövlətin resurslarının istifadəsinə dövlətin və cəmiyyətin adından 

ictimai nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə dövlət auditini həyata keçirən Ali Audit 

Qurumudur.  

Hesablama Palatasının fəaliyyəti “Büdcə sistemi haqqında”, “Hesablama Palatası 

haqqında” və “Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunları və digər normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir.  

Mövcud qanunvericiliyə əsasən Hesablama Palatası tərəfindən dövlət maliyyə-

büdcə nəzarətinin həyata keçirilməsi üzrə aparılan audit ali auditdir.  

Hesablama Palatasının fəaliyyət dairəsinə dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsinə və 

icrasına, dövlət əmlakının idarə edilməsinə, onun barəsində sərəncam verilməsinə, 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil 

olmasına, hüquqi şəxslərə və bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrıldıqda 

həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi daxildir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 

Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin icrasına nəzarəti həyata keçirir, qanunvericiliyə 

uyğun olaraq dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin gəlirlərinin və xərclərinin, o cümlədən 

büdcədənkənar dövlət fondlarının auditini INTOSAI tələblərinə uyğun olaraq hazırlanan 

audit standartları əsasında həyata keçirir. 

Həyata keçirilən fəaliyyət İş planına əsasən təşkil olunur və Hesablama 

Palatasının İş planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin, onun komitələrin sorğu və təklifləri də nəzərə alınmaqla tərtib edilir. 

Hesabat ilində Hesablama Palatasına sorğu və təkliflər daxil olmamışdır.  

 “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 

Hesablama Palatasının fəaliyyətinə müdaxilə etmək yolverilməzdir. Hesablama 

Palatasının sədrinin, sədr müavininin və auditorlarının, habelə Hesablama Palatası 

Aparatının vəzifəli şəxslərinin xidməti vəzifələrini yerinə yetirmələri ilə əlaqədar onlara 

mane olmaq, təzyiq göstərmək Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə 

tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. 

Dövlət idarəçilik sisteminin vacib tərkib hissəsi olan Hesablama Palatasının 

fəaliyyətinin məqsədi dövlətin inkişafı və vətəndaşların rifahı naminə dövlət vəsaitlərinin 

şəffaf, məqsədyönlü, səmərəli, nəticəli və qənaətlə istifadə olunmasını təmin etməkdir. 

Hesablama Palatasının fəaliyyətinin əsasını kənar dövlət maliyyə nəzarəti vasitəsilə 

dövlət vəsaitlərinin istifadəsində səmərəliliyi, cavabdehliyi, effektivliyi və şəffaflığı təmin 

etməklə qabaqcıl idarəçiliyin və maliyyə intizamının yüksəldilməsi yolu ilə dövlət maliyyə 

idarəetmə sisteminin inkişaf etdirilməsi təşkil edir. Qeyd edək ki, bu məsələlər dünyada 

sosial-iqtisadi inkişafın dəstəklənməsi, o cümlədən Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail 

olunması ilə bağlı ölkələrin səylərini dəstəkləmək, bu istiqamətdə həyata keçirilən 

fəaliyyətlər toplusunda Ali Audit Orqanlarının rolunun vacibliyini və əhəmiyyətini diqqətə 

çatdırmaq məqsədilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının “Ali Audit 

İnstitutlarının potensialını gücləndirməklə dövlət idarəçiliyində səmərəlilik, hesabatlılıq, 
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effektlivlik və şəffaflığın təşviq edilməsi” adlı iki Qətnaməsində xüsusilə vurğulanmışdır. 

Belə ki, həmin qətnamələrdə Ali Audit Qurumlarının, yalnız audit apardığı qurumlardan 

asılı olmadığı və kənar təsirə məruz qalmadığı bir şəraitdə öz vəzifələrini obyektiv və 

effektiv həyata keçirmələrinin mümkünlüyü, həmçinin, birinci dərəcəli milli məsələlərin 

və inkişaf sahəsində milli məqsədlərə, eyni zamanda, beynəlxalq səviyyədə 

razılaşdırılmış məqsədlərə nail olunmasını dəstəkləyən dövlət idarəetməsinin 

səmərəliliyinin, hesabatlılığının, nəticəliliyinin və şəffaflığının təmin edilməsində Ali Audit 

Qurumlarının mühüm rolu qeyd edilmişdir. Həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzv 

dövlətlərə və BMT-nin müvafiq strukturlarına Auditin Rəhbər Prinsiplərinin 1977-ci ildə 

qəbul edilmiş Lima Bəyannaməsində və Ali Audit Qurumların müstəqilliyi haqqında 

2007-ci ildə qəbul edilmiş Mexiko Bəyannaməsində qeyd olunmuş prinsipləri, üzv 

dövlətlərə Ali Audit Qurumlarının müstəqilliyinə və potensialının gücləndirilməsinə əsas 

məsələlər kontekstində öz milli institusional quruluşlarının xüsusiyyətlərinə və milli 

inkişaf planlarına müvafiq şəkildə, həmçinin dövlət sektorunda uçot sisteminin 

təkmilləşdirilməsinə lazımı diqqət yetirmələrini tövsiyə etmişdir.  
 

1.2. Hesablama Palatasının mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

funksiyaları və hesabat ilində icrası vəziyyəti 

Hesabat ilində Hesablama Palatası fəaliyyətini qanunvericiliyə uyğun olaraq 

özünün illik İş planı əsasında həyata keçirmişdir. Hesablama Palatasının 2016-cı il üçün 

İş planı Hesablama Palatası Kollegiyasının 16 dekabr 2015-ci il tarixli Q-179 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. İş planında Hesablama Palatasının qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş funksiyalarının, həmçinin, cari fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə 

tədbirlər öz əksini tapmışdır.  

Kənar dövlət maliyyə-nəzarətini həyata keçirən Ali Audit Qurumu (AAQ) olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada hesabat ilində aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirmişdir: 

• dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) 

büdcələrinin layihələrinə rəy verir; 

Hesablama Palatası 2016-cı ildə ““Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” və ““Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

2016-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə”1, “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi 

haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihələrinə Rəylərini2 hazırlayaraq Milli Məclisə 

təqdim etmiş, həmin Rəylər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 

müzakirələr zamanı nəzərə alınmışdır.  

• dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) 

büdcələrinin gəlir və xərc maddələrinin həcmi, strukturu və təyinatı üzrə vaxtında 

icrasına nəzarəti həyata keçirir; 

Hesabat ilində bu məqsədlə 65-i audit, 12-si analitik təhlil olmaqla 77 nəzarət 

tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. 2 analitik təhlil növbəti ilə keçirilmiş, 

                                                           
1 Kollegiyanın 16.02.2016-cı il tarixli Q-19 və Q-20 nömrəli Qərarları ilə təsdiq olunmuşdur. 
2 Kollegiyanın 23.11.2016-cı il tarixli Q-154 və Q-155 nömrəli Qərarları ilə təsdiq olunmuşdur 
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1 nəzarət tədbirinin nəticələri Hesabat tərtib edilən tarixədək müvafiq qaydada 

yekunlaşdırılmamış, 2016-cı ilin İş planına aid 74 tədbirin nəticələri Kollegiyada 

müzakirə olunaraq müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.  

• dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabata və müvafiq qanun layihələrinə 

rəy verir; 

Hesablama Palatası 2016-cı ildə “Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət 

büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Rəyini3 hazırlayaraq Milli Məclisə təqdim etmiş və 

həmin Rəy Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən müzakirələr zamanı 

nəzərə alınmışdır.  

• dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmələrin təsdiq olunmuş dövlət büdcəsində 

müəyyən edildiyi kimi aparılmasını təhlil edir, aşkar edilmiş kənarlaşmaların aradan 

qaldırılması, habelə bütövlükdə büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər 

hazırlayır və Milli Məclisə təqdim edir; 

Hesablama Palatası hesabat ilində dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmələrin 

təsdiq olunmuş dövlət büdcəsində müəyyən edildiyi kimi aparılmasına dair təhlillər 

aparılmış, müvafiq təhlillərin nəticələri ilə bağlı məlumatları, eyni zamanda, tərtib etdiyi 

Rəylərdə çoxsaylı təklif və tövsiyələrini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 

təqdim etmişdir.  

• dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun barəsində sərəncam verilməsi və dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına 

nəzarəti həyata keçirir; 

Dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun barəsində sərəncam verilməsi və dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına 

nəzarəti təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsindən daxil olan hesabat məlumatlarına əsasən büdcə kəsirinin 

maliyyələşməsinə dair analitik təhlil işləri aparılmış, nəzarət tədbirləri çərçivəsində də 

dövlət əmlakından istifadə olunma vəziyyətinə dair müvafiq məsələlərin araşdırılması 

təmin edilmişdir. 

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və onun komitələrinin tapşırığı ilə 

dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondları (təsisatları) ilə bağlı qanun 

layihələrinin, Milli Məclisdə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrin maliyyə ekspertizasını keçirir; 

Hesabat ilində Milli Məclisdə təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin maliyyə ekspertizasını keçirməklə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi və onun komitələrindən tapşırıq daxil olmamışdır.  

• dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xəzinə hesabına daxil olmasının və istifadəsinin 

təsdiq olunmuş dövlət büdcəsində müəyyən edilmiş göstəricilərə uyğunluğunu təhlil edir 

və Milli Məclisə məlumat verir; 

Hesablama Palatası tərəfindən hazırlanmış və Milli Məclisə təqdim edilmiş 

Rəylərdə vəsaitlərin xəzinə hesabına daxil olmasının və istifadəsinin dövlət büdcəsində 

müəyyən edilmiş göstəricilərə uyğunluğu ilə bağlı təhlillər də öz əksini tapmışdır.  

• dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

(təsisatlarının) vəsaitlərinin bank hesablarında hərəkəti barədə Azərbaycan 

                                                           
3 Kollegiyanın 17.05.2016-cı il tarixli Q-50 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. 
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Respublikasının Mərkəzi Bankından və müvəkkil banklardan, kredit təşkilatlarından 

məlumatlar alır, təhlil edir və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təkliflər verir; 

Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

(təsisatlarının) vəsaitlərinin bank hesablarında hərəkəti barədə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankından və müvəkkil banklardan, kredit təşkilatlarından 

daxil olan məlumatlar əsasında təhlillərin həyata keçirilməsi məqsədilə Mərkəzi Banka 

sorğu göndərmiş və göndərilmiş sorğuya alınmış cavab əsasında təhlillər aparılmışdır.  

• aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində aşkar edilmiş hüquq pozuntuları 

barədə məlumatları Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir; 

Hesabat ilində aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələri barədə Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə müntəzəm olaraq məlumatlar təqdim edilmişdir.  

• dövlət əmlakının idarə edilməsinə, onun barəsində sərəncam verilməsinə, 

dövlət büdcəsinin icra olunmasına, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən 

vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına, hüquqi şəxslərə və bələdiyyələrə dövlət 

büdcəsindən vəsaitlər ayrıldıqda həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməsinə 

nəzarətin həyata keçirilməsi zamanı cinayət əlamətləri olan hüquqpozmalar aşkar 

etdikdə təxirəsalınmadan müvafiq materialları Azərbaycan Respublikasının Baş 

Prokurorluğuna göndərir; 

Hesabat ilində cinayət əlamətləri ehtimal olunan 2 auditin nəticəsi üzrə müvafiq 

materiallar prokurorluq orqanlarına göndərilmişdir. 

• digər dövlət nəzarət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərir; 

Hesablama Palatası hesabat ilində digər dövlət nəzarət orqanları ilə qarşılıqlı 

əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ilə 

birlikdə iki nəzarət tədbiri həyata keçirmişdir. 

• dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin gəlirlərinin və xərclərinin, o cümlədən 

büdcədənkənar dövlət fondlarının auditini qanunvericiliyə uyğun olaraq aparır. 

Hesabat ilində bu funksiyanın yerinə yetirilməsi məqsədilə 2016-cı ilin İş planına 

uyğun olaraq dövlət büdcəsi üzrə 70, büdcədənkənar fondların büdcəsi üzrə 4, 

Naxçıvan MR büdcəsi üzrə isə 19 nəzarət tədbiri qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 

qaydada başa çatdırılmışdır. 

 

 

1.3. Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin edilməsi: tələblər və cari vəziyyət 
 

 

1.3.1. Hesabatlılığın təmin edilməsində ISSAI standartlarının tələbləri 

 
 

Ali audit qurumu (AAQ) olaraq Hesablama Palatasının fəaliyyətinin mühüm bir 

istiqamətini hesabatlılıq təşkil edir. Bu vəzifə ISSAI-ların da (Ali Audit Qurumlarının 

Beynəlxalq Standartları) əsas tələblərindəndir. Belə ki, ISSAI 1-ə (Lima Bəyannaməsi) 

əsasən AAQ Parlament və ictimaiyyət qarşısında hesabat verməlidir. 
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Bundan əlavə, ISSAI 10-a (Ali Audit Orqanlarının Müstəqilliyi haqqında Mexiko 

Bəyannaməsi) əsasən AAQ-lar ildə ən azı bir dəfə fəaliyyəti haqqında hesabat verməli, 

hesabatın məzmununa və müddətinə görə isə müstəqilliyə malik olmalıdırlar ki, bu 

tələblər Hesablama Palatasının mövcud qanunvericiliyində öz əskini tapmışdır. 

ISSAI 1 (Lima Bəyannaməsi)

Maddə  16. Parlament və  
ictimaiyyət qarşısında hesabat

Ali Audit Qurumunun həyata keçirilən 
auditlərin yekunları barədə  hər il və 
müstəqil qaydada  parlament   və ya digər 
səlahiyyətli  dövlət orqanına  hesabat 
vermə  səlahiyyəti  və  borcu Konstitusiya  
ilə    təsbit  olunmalıdır.  Həmin hesabat 
dərc olunmalıdır.  Bu, məlumatın  geniş 
yayılması  və    müzakirəsini təmin edəcək  
və   Ali Audit Qurumunun  qərarlarının  
həyata keçirilməsi üçün daha  əlverişli 
imkanlar yaradacaqdır.

Ali Audit Qurumunun il  ərzində   müəyyən 
vacib və əhəmiyyətli qərarlar üzrə  
hesabat vermək səlahiyyətinə  malik 
olmalıdır.

Ümumiyyətlə,  illik  hesabat  Ali  Audit  
Qurumunun  bütün  fəaliyyətini  əhatə   
etməlidir,  yalnız  hesabatdakı  maraqların  
qorunmalı  olduğu  və ya qanunla  
qorunduğu  hallarda  Ali  Audit  Qurumu  
bu  maraqların açıqlanmasının faydasını 
diqqətlə ölçüb-biçməlidir.

Maddə  17. Hesabat vermə 
metodu

Hesabat faktlar, onların obyektiv və   
dəqiq qiymətləndirilməsi   əsasında 
hazırlanmalı, işin məğzinin şərhi ilə  
kifayətlənməlidir. Hesabatın dili aydın və  
hamı tərəfindən başa düşülən olmalıdır.

Auditin yekunları üzrə Ali Audit 
Qurumunun qərarlarına audit olunan 
qurumun mövqeyi məsələsinə  lazımi 
diqqət yetirilməlidir.
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Qeyd edilməlidir ki, AAQ-ların fəaliyyəti bilavasitə vətəndaşların həyat 

səviyyəsini yüksəltmək üçün əhəmiyyətli bir faktordur. AAQ-lar tərəfindən dövlət 

qurumlarının auditi cəmiyyətdə bu qurumlara və ümumilikdə hökumətə inam və etimada 

müsbət təsir edir. Belə ki, bu audit, dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsi etibar edilmiş 

qurumların və şəxslərin fəaliyyətini və fikirlərini bu vəsaitlərdən düzgün istifadəedilmə 

səviyyəsini yüksəltməyə yönəldir. Bunlar isə öz növbəsində dövlət vəsaitlərinin istifadə 

zamanı daha mükəmməl qərarların qəbul edilməsinə gətirib çıxarır. Bu yolla AAQ-lar 

dövlət idarəetməsinin səmərəliliyini, hesabatlılığını və şəffaflığını təşviq edir. Ona görə 

də hesabatlılıq və şəffaflıq AAQ-ların fəaliyyətinin əsaslarını təşkil etməklə öz 

fəaliyyətinə etibarlılığı gücləndirməyə imkan yaradır ki, bu prinsiplər ISSAI 12 (AAQ-

ların dəyər və üstünlükləri-vətəndaşların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi) və ISSAI 20-

də (Şəffaflıq və Hesabatlılıq Prinsipləri) xüsusilə vurğulanmışdır. 

 

ISSAI 10                             
(Mexiko Bəyannaməsi)

Prinsip 5

Öz işləri haqqında hesabat vermək 
hüququ və öhdəliyi

AAQ öz audit işlərinin nəticələri haqqında 
hesabat vermələrinə məhdudiyyət tətbiq 
edilməməlidir. Qanunla onların üzərinə ən 
azı ildə bir dəfə audit fəaliyyətlərinin 
nəticələri haqqında hesabat vermə öhdəliyi 
qoyulmalıdır. 

Prinsip 6

Audit hesabatlarının məzmunu və müddəti, 
onların dərc edilməsi və yayılması barədə 
qərar vermək sərbəstliyi

AAQ öz audit hesabatarının məzmunu barədə 
qərar verməkdə sərbəstdirlər. 

AAQ audit edilən qurumun fikirlərini nəzərə 
almaqla, öz müşahidə və tövsiyələrini audit 
hesabatlarında əks etdirməkdə sərbəstdir. 

Qanunvericilik AAQ-in minimal audit hesabatı 
tələbatlarını və müvafiq hallarda, rəsmi audit 
rəyi və ya arayışı tələb edən xüsusi məsələləri 
müəyyən edir.   

AAQ hesabat vermə ilə bağlı qanunla xüsusi 
olaraq müəyyənləşdirilmiş hallar istisna 
olmaqla, öz audit hesabatlarının vaxtı barədə 
qərar verməkdə sərbəstdir. 

AAQ bütövlükdə qanunvericilik orqanı və ya 
onun komitələrindən biri və ya hökumətdən 
daxil olan tədqiqat və ya audit aparmaq barədə 
xüsusi müraciətləri yerinə yetirə bilər. 

AAQ hesabatlarını qanunda tələb olunduğu 
kimi, rəsmi qeydiyyatdan keçirdikdən və 
aidiyyəti quruma təqdim etdikdən sonra dərc 
etməkdə və yaymaqda sərbəstdirlər.
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1.3.2. Beynəlxalq hesabatlarda fiskal şəffaflıq: Hesablama Palatasının mövqeyi  

 

Beynəlxalq təcrübədə büdcə göstəricilərinin şəffaflığının ölçülməsi məqsədilə bir 

sıra diaqnostik alətlərdən istifadə edilir. Bu sıraya Beynəlxalq Valyuta Fondunun 

hazırladığı “Fiskal şəffaflıq Məcəlləsi”, Beynəlxalq Büdcə Layihəsi çərçivəsində 

hazırlanan “Açıq Büdcə İndeksi”, Dünya Bankı tərəfindən qiymətləndirilən “Dövlət 

Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı”, ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən hazırlanan 

“Fiskal Şəffaflıq Hesabatı” aiddir.  

Qeyd edilən sənədlər fiskal (büdcə) diaqnostika alətləri olaraq ictimai fiskal 

institutların, o cümlədən, Ali Audit Qurumlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə 

yönəldilmişdir. Yuxarıda göstərilən beynəlxalq hesabatlarda ölkədə maliyyə 

institutlarının inkişafı ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının mövqeyi qənaətbəxş hesab edilmişdir.  

 

ISSAI 20  (Şəffaflıq və Hesabatlılıq 
Prinsipləri) 

 
Prinsip 7: 
 
AAQ-lar keçirilmiş auditlərin nəticələri, 
həmçinin bütövlükdə hökumətin fəaliyyəti 
barədə rəyləri haqqında ictimaiyyətə 
hesabat verirlər 
 

- AAQ-lar xüsusi qanunlar və 
qaydaların tələbi olaraq məxfi 
hesab edilmədiyi təqdirdə, audit 
nəticələri və tövsiyələri 
ictimaiyyətə bəyan edirlər. 

- AAQ-lar verdikləri tövsiyələrlə 
bağlı görülən tədbirlər haqqında 
hesabat verirlər. 

- Məhkəmə funksiyasına malik 
AAQ-lar mühasibat işçilərinə və 
ya rəhbərlərə tətbiq etdikləri 
sanksiyalar və cəzalar haqqında 
hesabat verirlər.  

- AAQ-lar həmçinin, auditin ümumi 
nəticələri, məsələn, hökumətin 
ümumi büdcə icrası, maliyyə 
vəziyyəti və əməliyyatlar və 
ümumi maliyyə idarəetməsinin 
inkişafı və qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulubsa, peşəkar 
səriştə səviyyəsi haqqında 
ictimaiyyətə hesabat verirlər.  

- AAQ-lar audit hesabatlarını və 
nəticələrini müvafiq parlament 
komitələrinin daha yaxşı başa 
düşmələrinə və müvafiq tədbir 
görmələrinə yardım etmək üçün 
onlarla sıx əlaqələr saxlayırlar.  
 

 

 

  

ISSAI 12  

(AAQ-ların dəyər və üstünlükləri-

vətəndaşların həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsi) 

 

PRİNSİP 4: Auditin nəticələri barədə 
hesabat vermək və bununla da dövlət 
və hökumət sektorunun cəmiyyət 
qarşısında hesabatlı olmasına imkan 
yaratmaq 

 

1. AAQ-lar bütün maraqlı tərəflərin 
başa düşdüyü dildən istifadə 
edərək obyektiv məlumatları 
sadə və açıq tərzdə məruzə 
etməlidir.  
 

2. AAQ-lar öz hesabatlarını 
vaxtında ictimaiyyətin 
müzakirəsinə təqdim etməlidir.  

 
3. AAQ-lar müvafiq rabitə 

vasitələrindən istifadə etməklə 
bütün maraqlı tərəflərin 
hesabatlara çıxışını 
asanlaşdırmalıdır.  
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2014-cü ildə “Dövlət Xərcləri və Maliyyə Hesabatlılığı” ilə bağlı hazırlanmış 

qiymətləndirmədə və 2015-ci ildə “Açıq Büdcə indeksi”ndə Hesablama Palatasının 

mövqeyi ilə bağlı məlumatlar həmin illər üzrə illik hesabatlarda verilmişdir. 

ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən təqdim olunan 2016-cı il üçün Fiskal Şəffaflıq 

Hesabatının Azərbaycanla bağlı bölməsində ölkəmizin bu sahədə əhəmiyyətli tərəqqi 

əldə etdiyi qeyd olunmuş, hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatası tərəfindən dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış 

rəyinin geniş ictimaiyyətə açıqlanması müsbət dəyərləndirilmişdir. 

Hesabatda şəffaflıq meyarı kimi büdcə vəsaitlərinin istifadəçisi olan qurumların 

maliyyə hesabatlarının Ali Audit Qurumu tərəfindən təhlil edilərək dövlət büdcəsinin 

icrası ilə bağlı rəyinə daxil etməsi, qurumların təqdim etdiyi hesabatlara daxil 

edilmiş məlumatların dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatda əks etdirilmiş 

məlumatlarla müqayisəsi, auditin aparılması və bu auditlərin nəticəsi olaraq AAQ-ın 

yekun hesabatlarının dərc edilməsi göstərilmişdir.  

Eyni zamanda, 2016-cı ildə Fiskal Şəffaflıq Hesabatında Azərbaycan 

Respublikasının Hesablama Palatasının hazırladığı rəylərdə və hesabatlarda 

planlaşdırılan xərclər, o cümlədən dövlət müəssisələrinə ayırmalar haqqında daha 

müfəssəl məlumatların geniş ictimaiyyətə açıqlandığı da qeyd olunmuşdur.  

Hesabatda Hesablama Palatası tərəfindən bütün əhəmiyyətli dövlət 

müəssisələrində auditin keçirilməsi, eyni zamanda illik icra olunmuş büdcənin bir 

hissəsinin auditinin aparılması barədə məlumatların və müvafiq 

hesabatların qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş müddətdə internet vasitəsilə onlayn 

yayımlandığı və büdcə sənədlərindəki məlumatların ümumən etibarlı olduğu 

diqqətə çatdırılmışdır. Hesabatda bu məlumatların dərc edilməsi maliyyə idarəçiliyinin 

vacib elementi olan maliyyə şəffaflığının təminatı istiqamətində mühüm irəliləyiş kimi 

qiymətləndirilmişdir.  

Sənəddə maliyyə şəffaflığının ictimai etimadın gücləndirilməsi və iqtisadi 

davamlılığın möhkəmlənməsində vacib rol oynadığı, hökumətin məsuliyyətinin və ictimai 

müzakirələrin gücləndirilməsinə təkan verdiyi, Azərbaycanın bu sahədə əhəmiyyətli 

tərəqqiyə nail olduğu və ABŞ hökumətinin Azərbaycanın səylərinə yüksək qiymət 

verdiyi vurğulanmışdır. 
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1.4. Hesablama Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planının 

icrası 

 

Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi baxımından mühüm 

çağırışları özündə əks etdirən Hesablama Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə Strateji 

İnkişaf Planı (SİP) ilə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün hesabat 

ilində də tədbirlər davam etdirilmişdir. Qeyd edək ki, SİP 4 komponentdən ibarətdir. 

1-ci Komponent Kənar tərəfdaşlarla əlaqələrin yaradılması üzrə tədbirləri əhatə 

edir. Bu istiqamət üzrə əsas məqsəd Hesablama Palatasının işində və əldə etdiyi 

nəticələrdə marağı olan bir sıra kənar tərəfdaşlarla daha güclü və effektiv əlaqələrin 

qurulmasıdır. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra qabaqlayıcı addımlar müəyyən 

olunmuşdur ki, bu da özündə kənar tərəfdaşlarla müntəzəm görüşlərin keçirilməsi, 

Hesablama Palatasının əldə etdiyi nailiyyətlər və görülmüş işlərlə bağlı yeniliklərin 

bildirilməsi vasitəsi kimi məlumatlandırıcı materiallardan müvafiq şəklidə istifadə 

edilməsi, Hesablama Palatasının internet səhifəsinin cari xəbərlər və fəaliyyətdəki 

irəliləyişlər haqqında məlumatlarla müntəzəm yenilənməsi kimi tədbirləri əks etdirir. SİP-

də bu istiqamətdə Tədbirlər Planında vətəndaşlar və Milli Məclislə əlaqələrin 

gücləndirilməsi, audit olunan qurumlarla əsaslı əlaqələrin qurulması, digər nəzarət 

orqanları ilə münasibətlərin yenidən formalaşdırılması, AAQ-ların beynəlxalq 

təşkilatlarında Hesablama Palatasının fəallaşması və donor təşkilatlarla əlaqələrin 

genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 

hesabat ilində də bu tədbirlərin icrasını təmin etmək məqsədilə ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması mexanizmini təkmilləşdirmək üçün keçirilmiş hər bir auditin 

nəticələri barədə məlumatlar internet səhifədə “son auditlər” bölməsində, Milli Məclisə 

təqdim olunan büdcə layihələrinə və icrasına dair rəylər, həmçinin fəaliyyət haqqında 

illik hesabat “Fəaliyyət” və “Haqqımızda” bölmələrində yerləşdirilmiş, “İnformasiya əldə 

etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Palata tərəfindən 

qaydalar hazırlanmışdır ki, bu da hər vətəndaşa məlumat əldə etmək hüququnun 

sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə, açıq cəmiyyətin və demokratik 

hüquqi dövlətin prinsipləri əsasında təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını 

müəyyənləşdirməklə Palatanın fəaliyyəti barədə məlumatların əldə edilməsinə daha da 

şərait yaratmışdır ki, bu da informasiya əldə etmək azadlığını təmin etməklə hər kəsə 

özünün birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə Hesablama Palatasına müraciət etmək, 

informasiyanın növünü və əldə etmə formasını seçmək hüququnu vermiş, dövlət və 

ictimaiyyət üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Hesablama Palatasının audit, ekspert-

analitik tədbirləri barədə məlumat, habelə kənar dövlət auditinin aktual problemləri ilə 

bağlı Palata tərəfindən verilmiş müsahibə və məqalələr 200-dən çox KİV tərəfindən 

ictimaiyyətə açıqlanmış, Hesablama Palatasının korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan 

orqanlarla əməkdaşlığı istiqamətində cinayət əlamətləri olan hüquqpozmalar üzrə 2 

auditin nəticələri Azərbaycan Respublikasının Prokurorluq orqanlarına göndərilmiş, 

bundan əlavə OECD Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin 

(ACN) İstanbul Fəaliyyət Planı çərçivəsində verilmiş tövsiyələrin icrası ilə əlaqədar 

Hesablama Palatası tərəfindən görülmüş işlər haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Baş Prokurluğuna müvafiq məlumat təqdim edilmiş, maliyyə nəzarəti, dövlət büdcəsi və 

bu kimi sahələrə aid 12 normativ hüquqi aktın layihələrinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı 

təkliflər verilmiş, audit olunan qurumların fəaliyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün 
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Kollegiya qərarlarında təklif və tövsiyələr verilmiş, müvafiq dövlət qurumları ilə nəzarət 

işinin əlaqələndirilməsi üzrə “Büdcə sistemi haqqında” Qanununda edilmiş dəyişikliklərə 

əsasən Hesablama Palatasına dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində 

çıxış səlahiyyəti verilmiş, audit zamanı zəruri hallarda Vergilər Nazirliyi ilə qarşılıqlı 

əməkdaşlıq və məlumat mübadilələri həyata keçirilmiş, INTOSAI-ın alt-komitə və onun 

regional işçi qrupları daxilində tədbirlərdə iştirak təmin edilmiş, həmçinin belə 

tədbirlərdən birinə Bakıda Hesablama Palatası ev sahibliyi etmiş, xarici ölkələrin AAQ-

ları ilə bağlanmış saziş və memorandumlara əsaslanan əməkdaşlığın aparılması və 

ikitərəfli əməkdaşlığa dair Latviya, Mərakeş və Türkiyə AAQ-ı ilə sazişlərin imzalanması 

və ya yenilənməsi imkanları araşdırılmış, donor təşkilatlarla əlaqələrin genişləndirilməsi 

istiqamətində Dünya Bankı və Avropa İttifaqı ilə Hesablama Palatasının institusional 

inkişafına yönələn yeni layihələr ilə bağlı müzakirələr aparılaraq ilkin razılıq əldə 

edilmişdir. 

2-ci komponent (Yeni hüquqi çərçivənin və audit standartlarının tətbiqi) üzrə 

INTOSAI-in beynəlxalq konqresi olan INCOSAI tərəfindən ISSAI-larda qəbul edilmiş 

əlavə və dəyişikliklərin əvvəlki dövrlərdə azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş ISSAI-lar 

üzrə nəzərə alınması təmin edilmiş, ISSAI-ların praktiki tətbiqi zamanı meydana çıxan 

çətinliklərin aradan qaldırılması və mərhələlərlə maksimum tətbiqini həyata keçirmək 

məqsədilə tədbirlər həyata keçirilmiş, beynəlxalq təcrübə, müasir çağırışlar və ISSAI-ın 

tələbləri əsasında "Hesablama Palatası haqqında" hazırlanmış yeni qanun layihəsi Milli 

Məclisə təqdim edilmiş və layihə üzrə Milli Məclisdə, həmçinin digər maraqlı tərəflərlə 

məsləhətləşmələr və müzakirələr aparılmış, Hesablama Palatasının fəaliyyət istiqaməti 

ilə bağlı qanunvericilikdə mövcud olan real və ya potensial qeyri-müəyyənliklərin 

aradan qaldırılması yönündə hesabat ilində “Büdcə sistemi haqqında” Qanunda 

dəyişikliklər edilmişdir ki, bu da Hesablama Palatasının həm audit, həm də ekspert-

analitik fəaliyyətində məlumatların daha dolğun təhlilinə, həmçinin məlumat bazasının 

təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcək. 

3-cü komponent (Dövlət büdcəsinin təhlili funksiyasının təkmilləşdirilməsi) 

üzrə dövlət büdcəsinin təhlili üzrə beynəlxalq təcrübəni öyrənmək və mütərəqqi 

yanaşmaları təsnifləşdirmək məqsədilə Moskva şəhərində Rusiya AAQ-nın 

nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmiş, eyni zamanda ötən ildən başlayaraq 

Hesablama Palatasının dövlət büdcəsinin icrası və layihəsi ilə bağlı Rəylərində dövlət 

büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı büdcədən maliyyələşən təşkilatların illik 

xərclər smetasının təhlili (auditi) üzrə nəticələr də əks olunur. Belə ki, hazırlanmış 

rəylərdə 113-dən çox qurum üzrə vəsaitlərin icrası ilə bağlı məlumatlar təhlil edilmiş 

və nəticələr rəydə verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, büdcə təşkilatları tərəfindən 

təqdim olunan xərclər smetasının təhlili üçün Hesablama Palatası tərəfindən xüsusi 

IT proqram hazırlanır ki, bu da büdcə vəsaitlərinin istifadəsi üzrə təhlillərin aparılması 

prosesini xeyli sürətləndirməyə imkan verəcəkdir. Bundan əlavə qeyd edilməlidir ki, 

dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin, həmçinin kəsirinin (profisitinin) təhlilini 

təkmilləşdirmək məqsədilə BVF, Dünya Bankı və aparıcı beynəlxalq reytinq 

agentliklərinin müvafiq metodiki göstəriş və tövsiyələrindən istifadə edilir. Bu 

istiqamətdə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə Hesablama Palatasının 

nümayəndə heyəti hesabat ilində Rusiya Federasiyasının Hesablama Palatasında 

seminarda iştirak etmişdir.  
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3-cü komponent (Audit funksiyasının gücləndirilməsi) üzrə maliyyə, 

uyğunluq və səmərəlilik auditi üzrə hazırlanmış təlimatların Hesablama Palatasının 

aidiyyəti heyəti tərəfindən tam mənimsənilməsi məqsədilə, habelə bu istiqamətlərdə 

audit bacarıqlarının gücləndirilməsi və IT auditinin tətbiqi ilə bağlı təlimlər və 

müzakirələr aparılmış, səmərəlilik auditi üzrə pilot audit keçirilmişdir. Eyni zamanda, 

Dünya Bankı və Avropa İttifaqı ilə gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulan layihələrdə bu 

məsələlərin daha da təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər öz əksini tapmışdır. Audit 

funksiyasının gücləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

məqsədilə tədbirlər həyata keçirilmiş, o cümlədən Hesablama Palatası sədrinin 

başçılığı ilə nümayəndə heyəti Polşa Respublikasının Milli Nəzarət Palatasında 

görüşlər keçirmişdir.  

SİP-in sonuncu 4-cü komponenti (Təkmilləşdirilmiş İnsan Resursları və 

Təlim Sisteminin həyata keçirilməsi) üzrə təlim sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 

risk əsaslı maliyyə auditi, səmərəlilik auditi, IT auditi, ISSAI-lar və digər sahələri əhatə 

edən təlim tədbirlərinin nəzərə alınması üzrə, həmçinin, Hesablama Palatası üzrə 

bilik və bacarıqları özündə əks etdirən detallı vəzifə təlimatlarının hazırlaması 

məqsədilə işlər davam etdirilmiş, eyni zamanda xarici ölkələrin AAQ-ları ilə təcrübə 

mübadilələrini həyata keçirmək üçün görüşlər keçirilmiş, həmçinin qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübənin və nəzəri bilikləri əldə etmək məqsədilə Palata əməkdaşlarının 

təlim və seminarlarda iştirakı təmin olunmuşdur ki, bu barədə ətraflı məlumat 

Hesabatın “Beynəlxalq fəaliyyət” bölməsində verilmişdir.  

 

1.5.  Nəzarət tədbirləri ilə bağlı icmal məlumatlar 

 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2016-cı ilin İş planına uyğun 

olaraq dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitləri üzrə 12-si analitik 

təhlil və 65-i audit olmaqla 77, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi üzrə isə 10-u 

analitik təhlil və 9-u audit olmaqla 19 nəzarət tədbirinin başlanılması ilə bağlı qərar 

qəbul edilmişdir. Hesabat ilində dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondları üzrə 

nəzarət tədbirlərindən 2-si (2 analitik təhlil) növbəti ilə saxlanılmışdır.  

2015-ci ilin İş planına daxil olan və nəticələri hesabat ilində yekunlaşan 2 audit də 

nəzərə alınmaqla 2016-cı ildə 76 nəzarət tədbirinin nəticəsi ilə bağlı qərar qəbul edilmiş, 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində həyata keçirilmiş tədbirin nəticələrinin 

yekunlaşdırılmaması səbəbindən həmin auditlə bağlı məlumatlar növbəti ildə fəaliyyətlə 

bağlı hesabata daxil ediləcəkdir.  

2016-cı ilin İş planında nəzərdə tutulmuş və hesabat ilində başa çatdırılmış 

nəzarət tədbirlərinin sayı 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 9,8% az 

olmuşdur.   

Hesabat ilində dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə 8 (2-si analitik təhlil), büdcə xərcləri 

üzrə 63, dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlər üzrə cəlb edilmiş vəsaitlərlə bağlı 2, 

büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitləri ilə bağlı 4 auditin nəticəsi üzrə qərar qəbul 

edilmişdir. Qeyd edək ki, bir audit dövlət büdcəsi ilə yanaşı büdcədənkənar dövlət 

fondunun vəsaitlərini də əhatə etmişdir.  

Hesabat ilində iki nəzarət tədbirinin nəticələrinə məxfi qaydada baxılmış və 

müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin tədbirlərlə bağlı məlumatlar 
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Hesabata daxil edilməsə də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə müvafiq 

məlumat təqdim olunmuşdur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi ilə bağlı keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin 

nəticələri isə Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar  Respublikası üzrə İdarəsi 

tərəfindən müvafiq qaydada Naxçıvan MR Ali Məclisinə təqdim edilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə bağlı həyata keçirilmiş audit dövlət vergilərinin və 

rüsumlarının mövcud qanunvericiliyə uyğun hesablanılması və ödənilməsi ilə yanaşı, 

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitləri də əhatə etmiş, dövlət əmlakından istifadə 

vəziyyəti araşdırılmışdır. Hesabata 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının xaricdə 

olan 3 diplomatik nümayəndəliyinin, “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 

fəaliyyətini əhatə edən nəzarət tədbirləri ilə yanaşı 2015-ci ildə “Azərbaycan Hava 

Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində (Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

ilə birgə) həyata keçirilmiş auditin nəticələri də daxil edilmişdir.  

Büdcə gəlirlərini əhatə edən, dövlət rüsumlarının və büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərdən daxilolmalarının proqnozlaşdırılması, hesablanılması və ödənilməsi ilə 

bağlı analitik təhlillər də hesabat ilində yekunlaşdırılmışdır.  

Dövlət büdcəsinin gəlirlərini əhatə edən və hesabat ilində yekunlaşan iki tədbir 

vergi inzibatçılığının təşkil edilməsi, həmçinin vergi qanunvericiliyinə riayət olunması 

vəziyyəti ilə bağlı olmuşdur. Hesabat ilində bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyinin 4 və 8 saylı Ərazi Vergi İdarələrində audit həyata keçirilmişdir.  

7-si analitik təhlil olmaqla 69 nəzarət tədbiri dövlət büdcəsinin xərclərini əhatə 

etmişdir. Bununla yanaşı, hesabat ilində iki audit dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlər 

üzrə, bir analitik təhlil isə büdcə kəsiri ilə bağlı olmuşdur.  

2016-cı ildə audit ilə əhatə olunmuş qurumların sayı 155 olmuşdur.  
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II BÖLMƏ. HESABLAMA PALATASININ AUDİT FƏALİYYƏTİ  

 

2.1. Auditin əhatə dairəsi 

 

Hesabat ilində aparılmış audit ilə ümumilikdə 5606,5 mln. manat vəsait əhatə 

olunmuşdur ki, bunun 3019,6 mln. manatı və ya 53,9%-i dövlət büdcəsinin xərcləri, 

277,3 mln. manatı və ya 4,9%-i büdcədənkənar fondların vəsaitləri, 2309,6 mln. manatı 

və ya 41,2%-i isə fəaliyyətdən əldə edilmiş vəsaitlər üzrə olmuşdur. Eyni zamanda, 

hesabat dövründə beynəlxalq və yerli maliyyə təşkilatlarından dövlət zəmanəti ilə cəlb 

edilmiş kreditlər üzrə keçirilmiş nəzarət tədbirləri 87,9 mln. ABŞ dolları məbləğində 

vəsaiti əhatə etmişdir (Şəkil 1).  

 

Şəkil 1. 2016-cı ildə nəzarət tədbirləri ilə əhatə olunmuş vəsaitlərin bölgüsü, %-lə 

 

 
Qeyd: Dövlət zəmanəti ilə cəlb edilmiş xarici kredit vəsaitləri də şəkildə manatın USD-yə olan orta illik məzənnəsi 

nəzərə alınmaqla verilmişdir.  

 

Hesabat ilində nəzarət tədbirləri ilə əhatə olunmuş vəsaitin məbləği 2015-ci ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 34,2% çox olmuşdur.  

Dövlət büdcəsinin auditlə əhatə edilən vəsaitinin 0,5%-i 2012-ci ildə, 4,0%-i 2013-

cü ildə, 39,6%-i 2014-cü ildə, 46,1%-i 2015-ci ildə və 9,7%-i 2016-cı ildə icra edilmiş 

xərcləri üzrə olmuşdur.  

Ötən ildə olduğu kimi 2016-cı ildə də nəzarət fəaliyyəti ilə əhatə olunmuş vəsaitin 

dövlət büdcəsinin funksional bölmələri üzrə strukturu daha çox vəsaitin (36,4%) 

“Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsi üzrə əhatə olunduğunu göstərir (Cədvəl 1).  

Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə əhatə olunmuş vəsaitin 58,1%-ni cari xərclər, 

41,9%-ni isə əsaslı xərclər təşkil etmişdir. Cari xərclərdə əməktutumlu xərclərin xüsusi 

çəkisi 40,9% olmuşdur. 

Hesabat ilində əhatə edilmiş vəsaitin 85,5%-i dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş, 14,5%-i isə büdcənin yerli xərcləri üzrə olmuşdur.  
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Cədvəl 1. Nəzarət tədbirlərinin və əhatə olunmuş vəsaitin funksional təsnifat üzrə strukturu 

 
 

 

Bölmələrin adı Auditin sayı 
əhatə edilmiş 

məbləğ,      
min manatla 

əhatə edilmiş 
məbləğdə xüsusi 

çəkisi, % 

1 Ümumi dövlət xidmətləri 25 153565,4 5,1 

2 Müdafiə    

3 Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və 
prokurorluq 

   

4 Təhsil 10 310654,8 10,3 

5 Səhiyyə 5 61311,5 2,0 

6 Sosial müdafiə və sosial təminat 6 595153,9 19,7 

7 Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən 
tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə fəaliyyət 

4 158609,3 5,3 

8 Mənzil və kommunal təsərrüfatı 15 151165,9 5,0 

9 Yanacaq və enerji 1 5349,5 0,2 

10 Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 
ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi 

3 40469,6 1,3 

11 Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar 18 1097900,8 36,4 

12 Nəqliyyat və rabitə 3 98473,6 3,3 

13 İqtisadi fəaliyyət 3 158121,7 5,2 

14 Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər 16 186660,3 6,2 

 Qeyd: Hesabat dövründə 1 auditin əhatəsinə orta hesabla funksional təsnifatın 2 bölməsi düşmüşdür. Bəzi 

audit ilə orta göstəricidən daha çox bölmə əhatə olunmuş, o cümlədən 4 nəzarət tədbirində 5 və daha çox funksional 

bölmə əhatə edilmişdir. 
 

Auditin 32-si Bakı şəhərində, 30-u respublikanın ayrı-ayrı şəhər və rayonlarında, 

3-ü isə xarici ölkələrdə yerləşən (Tacikistan, Qırğızıstan və Bolqarıstan 

respublikalarında) səfirliklərdə aparılmışdır. 

Hesabat ilində büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) gəlir və xərcləri 

üzrə aparılmış nəzarət Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun (DSMF) rayon şöbələri üzrə aparılan 4 nəzarət tədbiri ilə 277,3 mln. 

manat vəsait əhatə edilmişdir. Büdcədənkənar dövlət fondları üzrə əhatə edilmiş vəsait 

əsasən cari xərclərdən ibarət olmuşdur. 

 

 

 2.2. Audit nəticəsində müəyyən edilmiş nöqsanlar 

 

 2.2.1. Dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə bağlı müəyyən edilmiş əsas nöqsanlar 

 
 

Kənar dövlət maliyyə nəzarəti çərçivəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri sahəsində 

aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələrinin əsasən iki müstəvidə təsnifləşdirilməsi daha 

aydın mənzərəni müşahidə etməyə imkan verir. Əvvəlki hesabat illərində olduğu kimi 

2016-cı ildə də dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən dövlətin inzibati idarəetmə 

vahidlərində, eyni zamanda iri dövlət vergi ödəyicilərində audit aparılaraq nəticələri 

rəsmiləşdirilmişdir. 
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Bir qayda olaraq, bilavasitə dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən dövlət 

qurumlarında aparılan audit inzibatçılıq sahəsində kənarlaşma risklərinin aşkar 

olunmasına xidmət edirsə, iri dövlət vergi ödəyicilərində aparılan audit ilə dövlət 

müəssisələrinin maliyyə (vergi) hesabatlılığının vergi qanunvericiliyinin tələblərinə 

uyğunluğu səviyyəsi, eyni zamanda dövlət vəsaitlərindən və əmlakından istifadənin 

vəziyyəti təhlil edilir. 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyinin regional idarələrində aparılmış auditlər nəticəsində ayrı-ayrı 

rayonların yerli gəlirlərinə mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi uçotunda olan, eyni 

zamanda istər müvafiq rayonun ərazisində, istərsə də müvafiq ərazi vergi idarəsinin 

nəzarət əhatəsinə daxil olan digər rayonların ərazilərində ümumiyyətlə obyekti olmayan 

vergi ödəyicilərinin də vergi ödənişlərinin aid edilməsi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 

əvvəlki illərə nisbətən artımların əsasən büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə 

əlaqədar gəlirlərinin artımı hesabına əldə olunması halları müəyyən edilmişdir. Eyni 

zamanda rayonlar səviyyəsində ayrı-ayrı tədiyyə növləri üzrə proqnozların bəzən 

əhəmiyyətli kəsirlərlə və artımlarla yerinə yetirilmiş, bu növ hallara ölkə daxilində 

istehsal olunan spirtli içkilərə aksizlər üzrə də yol verildiyi aşkar olunmuşdur. Dövlət 

büdcəsinə hesablanmış öhdəliklərin əhəmiyyətli hissəsinin vergi nəzarəti qaydasında 

hesablanılması isə, öz növbəsində, könüllü bəyanetmə və ödəmə səviyyəsinin aşağı 

olduğunu qeyd etmək imkanı verir.  

Vergi orqanlarının elektron informasiya bazasında müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 

göstərən vergi ödəyicilərinin hesabatları və digər məlumatları, eyni zamanda vergi 

nəzarəti tədbirlərinin nəticələri də nəzərə alınmaqla vergidən yayınma riski yüksək olan 

və vergi nəzarəti qaydasında aradan qaldırılmamış, xüsusilə də əlavə dəyər vergisinə 

və mənfəət vergisinə təsir göstərən çoxsaylı uyğunsuzluqlar müəyyən edilmişdir. 

Auditin nəticələri üzrə mənfəət vergisinin və ƏDV-nin hesablanmasına təsir edə 

biləcək uyğunsuzluqların daha çox aşkar olunmasına baxmayaraq vergi orqanları 

tərəfindən keçirilmiş səyyar vergi yoxlamalarının nəticələri üzrə əlavə vəsaitlər və 

müvafiq maliyyə sanksiyaları əsasən vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota 

alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdikləri xidmətlərə görə həmin 

fiziki şəxslərə haqq ödəyən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən ödəmə 

mənbəyində tutulmalı olan vergilərin azaldılmasına görə hesablanmışdır. Bir sıra 

hallarda həmin hesablamalar üzrə vergitutma bazası vergi ödəyicisinin ümumi 

gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsinə bərabər olmuş və ya dövriyyələrini üstələmiş, tərtib 

edilmiş aktlarda xidmətlərin (işlərin) məzmunu, eləcə də həmin iş və xidmətləri yerinə 

yetirən şəxslərin adları göstərilməmiş, uçotda olmayanların sonradan vergi uçotuna 

alınması təmin edilməmiş, eyni zamanda səyyar vergi yoxlamalarının nəticələri üzrə 

ödəmə mənbəyində vergilərə cəlb olunmuş həmin xidmətlər mənfəət (gəlir) vergisinin 

bəyannamələrində gəlirdən çıxılan xərclərin tərkibinə daxil edilməmiş, təsərrüfat 

fəaliyyəti ilə əlaqədar hər hansı digər hesabatlarda əks etdirilməmişdir. 

Aparılmış auditlə vergi orqanları tərəfindən vergi nəzarəti qaydasında aradan 

qaldırılmamış uyğunsuzluqlar qismində, həmçinin müəyyən edilmişdir ki, ictimai-iaşə, 

ticarət, yanacaqdoldurma və s. obyektlərdə keçirilən xronometraj metodu ilə 

müşahidələrin nəticələri real gündəlik iş rejimi saatlarından az saatlara aktlaşdırılmış, 

müşahidənin başlanılması vaxtını bildirən nəzarət-kassa aparatının müvafiq hesabatları 

çıxarılmamışdır. Qəbul edilmiş qərarlarda müşahidələrin 15 gün müddətində 
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aparılmasının müəyyən edilməsinə baxmayaraq həmin müşahidələrin nəticələri 3 günün 

göstəriciləri əsasında aktlaşdırılmış, eləcə də obyektlərin fəaliyyət növünə, ümumi 

sahələrinə və digər göstəricilərinə uyğun olmayan orta gündəlik dövriyyələr göstərilmiş, 

ümumilikdə xronometraj müşahidələrinin nəticələri üzrə artırılmış dövriyyələrin əsas 

hissəsi vergi ödəyicilərinin sonradan təqdim etdikləri ərizələri əsasında təkrar 

müşahidələr aparılmadan passivləşdirilmişdir. Bu hallar isə öz növbəsində 

qanunvericiliklə həmin vergi nəzarəti növü üzrə nəzərdə tutulmuş məqsədlərin təmin 

olunmadığını, eləcə də müşahidələrin aparılmasına sərf olunan resurslardan səmərəli 

istifadə edilmədiyini deməyə əsas verir. 

Eyni zamanda, əsasən pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi 

ödəyicilərinin gəlirdən çıxılan xərclərinin tərkibində malın dəyəri xərclərinin xüsusi 

çəkisinin yüksək olmasına baxmayaraq auditlə əhatə olunan dövrdə təqdim edilmiş 

bəyannamələrdə əməyin ödənişi ilə bağlı xərcləri və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üçün 

zəruri olan kommunal və digər xərcləri göstərilməyən, eləcə də şəxsi vərəqələrində 

muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində vergilər hesablanmayan həmin vergi 

ödəyicilərinin müvafiq operativ və kameral vergi nəzarəti tədbirləri ilə tam əhatə 

olunması təmin edilməmişdir. 

Vergi Məcəlləsinin 85.4-cü maddəsinə (vergi orqanları verginin, faizlərin və 

maliyyə sanksiyalarının hesablanmış məbləğini vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü 

qurtardıqdan sonra 5 il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər) istinad edilməklə silinmiş 

vergi borclarının ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulan tədbirlər vaxtında və tam şəkildə həyata keçirilməmişdir. Belə ki, əksər vergi 

ödəyicilərinin əmlaklarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində aidiyyəti dövlət orqanları 

ilə son yazışmaların tarixləri 2009-cu ilə təsadüf etməklə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarının yalnız yerli strukturları ilə aparılması və həmin qurumların mərkəzi 

aparatları ilə dəqiqləşdirilməməsi, borcları silinmiş bir sıra vergi ödəyicilərinə aktivlərinin 

olub-olmaması barədə sorğuların göndərilməməsi, sorğuları cavablandırmayan vergi 

ödəyicilərinə isə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyalarının tətbiq 

edilməməsi, bir sıra hallarda əmlakın siyahıya alınması barədə qərarların icrası zamanı 

əmlakın siyahıya alınması ardıcıllığına riayət olunmaması, eyni zamanda dövlət 

büdcəsinə borcu olan ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən 

vergi ödəyiciləri üzrə nağd pul vəsaitlərinin siyahıya alınmasının sənədləşdirilməsi 

hallarına rast gəlinməməsi, məhkəmə hökmləri ilə təmin olunan (əmlaka yönəldiyi və s.) 

vergi borcları üzrə dövlət büdcəsinə vəsaitlərin daxil olmaması halları da aşkar 

olunmuşdur. 

Həmçinin, vergi orqanlarında aparılmış audit göstərmişdir ki, yerli icra hakimiyyəti 

orqanları tərəfindən dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi barədə 

hüquqi şəxslərlə bağlanmış müqavilələrdə torpaq vergisinin dövlət büdcəsinə 

hesablanması və ödənilməsi icarəyə götürənin öhdəlikləri kimi müəyyənləşdirilməmiş və 

bu mənbə üzrə torpaq vergisi potensialı isə vergi idarələri üzrə ümumilikdə hesablanmış 

torpaq vergisinin həcmini üstələmiş, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq 

vergisinin vergitutma bazasının uçotu qanunvericiliklə həmin bazanı formalaşdıran 

meyarlara tam uyğun aparılmamış, dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsini həyata 

keçirən yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən bağlanmış müqavilələrdə icarə 

haqqının məbləği Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 dekabr 2000-ci il 

tarixli 226 nömrəli “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının 
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aşağı həddinin müəyyən edilməsi barədə” Qərarının tələblərinə əməl edilməyərək 

minimum həddən (torpaq vergisinin iki misli) dəfələrlə az müəyyən edilmiş və azaldılmış 

məbləğ 8 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinin nəzarət əhatəsinə daxil olan inzibati ərazi 

vahidlərində (Ağcabədi, Beyləqan, İmişli və Füzuli rayonları) icarəyə verilmiş torpaqlar 

üzrə 2014-cü ildə 823,3 min manat, 2015-ci ildə 1176,5 min manat, 4 saylı Ərazi 

Vergilər İdarəsinin nəzarət əhatəsinə daxil olan inzibati ərazi vahidlərində (Şamaxı, 

Qobustan və Ağsu rayonları) icarəyə verilmiş torpaqlar üzrə 2014-cü ildə 77,9 min 

manat, 2015-ci ildə 89,7 min manat təşkil etmişdir. 

Göstərilənlərdən əlavə, kənar dövlət maliyyə nəzarəti vasitələri kimi mövcud olan 

standartlar əsasında ayrı-ayrı sahələr üzrə pilot auditin keçirilməsi növbəliliyinə uyğun 

olaraq 4 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinin fəaliyyətinin səmərəlilik və nəticəlilik auditi 

(pilot) də keçirilmişdir. 

Pilot layihənin reallaşdırılması çərçivəsində bir sıra suallar müəyyənləşdirilərək 

idarənin funksional fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aparılmışdır. 

Əldə olunmuş əsas nəticələr kimi bəyannamələrin elektron qaydada təqdim 

edilməsi göstəricisinin qənaətbəxş olmasına baxmayaraq son bir ildə könüllü 

bəyanetmə səviyyəsinin məbləğ ifadəsində əhəmiyyətli şəkildə azalmasını, 

hesabatlarda vergilər üzrə borcların həcminin ildən-ilə azalmasının, əsasən vergi 

öhdəliklərinin tutulması müddətinin keçməsi ilə əlaqədar vergi borclarının silinməsi 

hesabına baş verməsini, mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi ödəyicilərinə xidmət spektrinin 

genişləndirilməsinə baxmayaraq həmin yeni xidmətlərdən istifadə etmə səviyyəsinin 

yüksək olmamasını, “Vergi partnyorluğu Sazişi”ndə qeyd edilən vəzifələrin böyük 

əksəriyyətinin yalnız vergi ödəyicisinin üzərinə qoyulmasını qeyd etmək olar. 

Pilot auditin həyata keçirilməsi ilə, həmçinin müəyyən edilmişdir ki, nazirlik 

sistemində çalışan mütəxəssislərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün vahid 

standartlar mövcud olsa da, İdarənin fəaliyyətinin səmərəlilik və nəticəlilik baxımından 

qiymətləndirilməsi aparılmamış, 2014-cü il ərzində xronometraj metodu ilə müşahidə 

aparılan təsərrüfat subyektlərinin 42,3%-də 2015-ci ildə yenidən müşahidə aparılmış, 

2015-ci ildə aparılan xronometrajın nəticəsi olaraq açılmış qərarların sayı 160 vahid, 

müşahidələrin nəticəsində artırılmış orta günlük dövriyyənin həcmi 28547,2 manat, 

sonradan vergi ödəyicilərinin müraciətləri əsasında təkrar xronometraj keçirilmədən 

həmin məbləğin 78,0%-ni təşkil edən 26 xronometraj müşahidəsinin nəticələri 

passivləşdirilmiş, eyni zamanda müşahidələrin aparılması və nəticələrinin 

rəsmiləşdirilməsi zamanı bir çox nöqsanlara yol verilmişdir ki, bütün bu hallar da vergi 

nəzarətinin bu üsulunun tətbiqinə zərurət olub-olmadığını nəzərdən keçirməyi 

aktuallaşdırır. 

Hesabat ilində aparılmış auditlərin nəticələrinin hər iki vergi orqanı, eyni zamanda 

əvvəlki hesabat illərində aparılmış tədbirlər üzrə də analoji xarakterə malik olması istər 

mərkəzləşdirilmiş qaydada, istərsə də regional vergi orqanları səviyyəsində vergi 

intizamının təmin olunması üçün zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin gücləndirilməsi zərurətini 

qeyd etməyə əsas verir. 

 

 2.2.2. Dövlət büdcəsinin xərcləri ilə bağlı müəyyən edilmiş əsas nöqsanlar 

 

 Hesablama Palatası dövlət vəsaitlərinin icrasına, dövlət əmlakından istifadə 

vəziyyətinə, həmçinin dövlət zəmanəti ilə alınmış kreditlərin icrasına nəzarətin həyata 



23 
 

keçirilməsi prosesində qurumlar tərəfindən müxtəlif sahələri əhatə edən nöqsanları 

müəyyən edir. Həmin nöqsanlar ümumi olan normativ-hüquqi aktların, həmçinin ayrı-

ayrı qurumların fəaliyyətini tənzimləyən sahəvi normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl 

edilməməsi səbəbindən də yaranır.  

 Dünya ölkələrinin təcrübəsinin təhlili göstərir ki, Ali Audit Qurumları bu sahədə 

sistemli yanaşmanın tətbiq edilməsinə üstünlük verirlər. 2016-cı ildə Hesablama 

Palatası da ümumilikdə maliyyə inzibatçılığı və hesabatlılıq sahəsində nöqsanların 

sistemləşdirilməsi məqsədilə bu nöqsanların təsnifləşdirilməsi üçün bir sıra addımlar 

atmışdır.  

 Belə ki, dövlət auditini həyata keçirən qurum olaraq ilk addımda mövcud məlumat 

bazasının və bir neçə ölkənin (məsələn, Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan Respublikası) 

təcrübəsi əsasında nöqsanların xarakterinə görə müvafiq qanunvericilik əsasında 

təsnifləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Bu fəaliyyətin nəticəsi olaraq nöqsanlar ilkin 

olaraq aşağıda göstərilən bölgü üzrə təsnifləşdirilmişdir: 

1. Büdcə qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı; 

2. Əsaslı qoyuluşlar (tikinti) üzrə qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı; 

3. Dövlət əmlakı ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı; 

4. Dövlət borcu sahəsində qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı; 

5. Dövlət satınalmaları ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı; 

6. Büdcə gəlirlərinin hesablanılması, yığılması və ödənilməsi ilə bağlı 

qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı; 

7. Mühasibat uçotu və hesabatlılıq ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı; 

8. Büdcədənkənar fond, sosial təminat və sosial müdafiə üzrə qanunvericiliyin 

tələbləri ilə bağlı. 
 

Büdcə qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı nöqsanlara büdcə sistemi, əmək 

haqqı, məzuniyyət və ezamiyyə haqlarının ödənilməsi, ərzaq, həmçinin dərman, sarğı 

ləvazimatları və materialları üzrə normaları müəyyən edən, mənzil-kommunal təsərrüfatı 

fəaliyyətini əhatə edən, nəqliyyat vasitələri və tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyəti 

tənzimləyən normativ-hüquqi aktların tələblərinə riayət edilməməsi halları daxil 

edilmişdir. Ayrı-ayrılıqda baxdıqda isə: 

- büdcə sistemi ilə bağlı hüquqi aktlar dedikdə “Büdcə sistemi haqqında” və 

“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə Fərmanı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası 

Qaydaları”, “Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitindən istifadə 

Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və 

təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri haqqında Əsasnamə”, habelə, 

“Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə”, “Dövlət 

büdcəsindən və büdcədənkənar dövlət fondlarından ayrılan əsaslı vəsait qoyuluşlarının 

(investisiyaların) dövlət müəssisələrinin nizamnamə kapitalının artırılmasına 

yönəldilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları və digər normativ-hüquqi 

aktlar; 

- əmək haqqı, məzuniyyət və ezamiyyə haqlarının ödənilməsi ilə bağlı hüquqi 

aktlar dedikdə əmək münasibətlərini tənzimləyən sosial sığorta, məzuniyyət, dövlət 
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qulluğu ilə bağlı qanunvericilik, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əmək haqqının, minimum əmək 

haqqının və digər ödənişlərin məbləğinin artırılması ilə bağlı fərman və sərəncamları, 

“Büdcədən maliyyələşdirilən bir sıra idarə və təşkilatlarda çalışan işçilərin vəzifə 

maaşları və tarif dərəcələri haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında fəhlə və 

qulluqçuların əməyinin Vahid Tarif Cədvəli əsasında ödənilməsi haqqında”, “Vəzifə 

maaşlarına elmi dərəcələrə görə əlavələrin təyin edilməsi haqqında” “Büdcədən 

maliyyələşdirilən müəssisələrdə, təşkilatlarda çalışmış və özlərindən asılı olmayaraq iş 

yerindən məhrum olmuş məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında əməyin ödənilməsi qaydası haqqında”, 

“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında”, “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə 

ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti 

hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin 

təsdiq edilməsi barədə”, “Orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınan və alınmayan 

ödənişlərin müəyyən edilməsi barədə”, “Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən 

fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin 

Siyahısının təsdiq edilməsi barədə” “Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çoxnövbəli iş 

rejiminə görə əmək haqqı həddinin müəyyən edilməsi barədə”, “Diplomatik xidmət 

əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 

haqqında”, “Diplomatik rütbəyə görə vəzifə maaşına əlavələrin verilməsi Qaydalarının 

təsdiq edilməsi haqqında”, “İdmançılara təqaüdlərin və digər ödənişlərin verilməsi 

Meyarları və Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

qərarları və digər normativ-hüquqi aktlar; 

- ərzaq normaları ilə bağlı hüquqi aktlar dedikdə “Respublika Olimpiya İdman 

Liseyində təhsil alan idmançı-şagirdlər üçün qida normalarının təsdiq edilməsi 

haqqında”, “Təhsil müəssisələrində, xəstəxanalarda və sosial sahənin digər ictimai 

müəssisələrində vətəndaşların qida normalarının tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları və digər normativ-hüquqi aktlar; 

- dərman, sarğı ləvazimatları və materialları ilə bağlı hüquqi aktlar dedikdə 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş 

“Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə göstərilən illik tibbi yardımın (o cümlədən 

zəruri olan müayinələrin) həcmi, inyeksiya vasitələrinin, insulin və digər şəkərsalıcı 

dərman preparatlarının, özünənəzarət vasitələrinin siyahısı və miqdarı” və “Şəkərli 

diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin insulin və digər şəkərsalıcı dərman preparatları, 

inyeksiya və özünənəzarət vasitələri ilə təminatı Qaydası”, Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin təsdiq etdiyi “İmtiyazlı qruplara daxil olan xəstələr üçün dərman 

preparatlarının siyahısı” və digər normativ-hüquqi aktlar; 

- mənzil-kommunal təsərrüfatı ilə bağlı normativ-hüquqi aktlar dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının 

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi, “Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun 

özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan 

Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə 

haqqı (mənzil haqqı) və mənzil-kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarı, Azərbaycan 

Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının “Bərk məişət tullantılarının yığılması, daşınması 

və zərərsizləşdirilməsi xidmətlərinin tariflərinin tənzimlənməsi barədə” Qərarı, 
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Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən sahələrdə xərclərin proqnozlaşdırılması və maliyyə 

ehtiyatlarından istifadənin müvafiq məsrəf normaları vasitəsilə tənzimlənməsi məqsədilə 

bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun hazırlanmış şəhər, rayon mərkəzlərində, 

qəsəbələrdə küçələrin süpürülməsi, işıqlandırılması, yaşıllıq sahələrinə qulluq edilməsi 

xərclərinin müvəqqəti normaları” və digər normativ-hüquqi aktlar; 

- nəqliyyat vasitələri ilə bağlı normativ-hüquqi aktlar dedikdə “Azərbaycan 

Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda 

nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

müvafiq Əmri ilə təsdiq edilmiş “Büdcədən maliyyələşdirilən dövlət orqanlarının 

(Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Prokurorluq və başqa 

xüsusi orqanlar istisna olmaqla), eləcə də, büdcədən tam və qismən maliyyələşdirilən 

digər təşkilatların tabeliyində olan xidməti minik, yük, sərnişindaşıyan və xüsusi təyinatlı 

avtonəqliyyat vasitələrinin bir ədədi üçün yürüş və neft məhsulunun aylıq Normaları” və 

digər normativ-hüquqi aktlar; 

 - tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı normativ-hüquqi aktlar dedikdə "Dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və respublika səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsi, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi 

şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi üçün dövlət büdcəsində vəsaitin nəzərdə 

tutulması və xərclənməsi Qaydaları", “Azərbaycan Respublikasının Gənclər və 

İdman Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisə və təşkilatlarda idman tədbirləri 

iştirakçılarının ümumi və xüsusi təyinatlı geyimlər və fərdi idman avadanlıqları ilə 

təminat normaları haqqında”, “Vahid təqvim planına uyğun olaraq keçirilən ölkə və 

beynəlxalq kütləvi bədən tərbiyəsi və idman tədbirləri üçün vəsaitlərin xərclənməsi 

Qaydaları və Normaları"nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları və digər normativ-hüquqi aktlar. 

 Əsaslı qoyuluşlar üzrə qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı nöqsanlara əsasən 

təmir-tikinti işlərinin həyata keçirilməsi zamanı yol verilmiş nöqsanlar aid edilmişdir 

Buraya Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi, “Azərbaycan 

Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin müvafiq Fərmanı, “Əsaslı tikintidə podrat müqavilələri haqqında 

qaydaların təsdiq edilməsi barədə”, “Tikintidə müqavilə qiymətlərinin hesablanmasında 

“bazis-əmsal” üsulunun tətbiq edilməsi haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin 

mərhələlərlə həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”, “Tikintisinə icazə 

tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərinin Siyahısı”nın, “Tikintisinə icazə 

tələb olunmayan tikinti obyektləri istisna olmaqla, bina və qurğuların layihələndirilməsi 

üzrə işlərin Siyahısı”nın və “Tikintisinə icazə tələb olunmayan və məlumatlandırma 

icraatı istisna olmaqla, bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işlərinin Siyahısı”nın təsdiq 

edilməsi haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının ümumi istifadədə olan respublika və 

yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının istismarı üzrə müvəqqəti xərc normativlərinin 

təsdiq edilməsi haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəssisə, bina və 

qurğuların tikintisi üçün layihələrin (iş layihələrinin), habelə texniki-iqtisadi 

əsaslandırmaların və texniki-iqtisadi hesablamaların ekspertizasının aparılması, təsdiq 
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və yenidən təsdiq edilməsi qaydası haqqında”, “Köçürülmə planı və ya köçürülmə 

təlimatını hazırlayan şəxs və ya təşkilatın seçilməsi üzrə müsabiqənin keçirilməsi 

Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları və digər 

normativ-hüquqi aktlar aid edilir. 

 Dövlət əmlakı ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı nöqsanlara 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 

haqqında”, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında”, “Azərbaycan 

Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramının təsdiq 

edilməsi haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı 

sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin 

artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi 

haqqında”, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə”, "Azərbaycan Respublikasında 1995 - 1998-ci 

illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq 

özəlləşdirməyə açıq elan edilmiş, lakin özəlləşdirilməsi başa çatmamış müəssisə və 

obyektlərin "Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət 

Proqramı" çərçivəsində özəlləşdirilməsi barədə", “Özəlləşdirmədən əldə olunan vəsaitin 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə daxil edilməsi və ondan istifadə olunması 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”, “Dövlət Əmlakının qorunub saxlanılması və 

səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında”, “Özəlləşdirilən dövlət 

müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş 

müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin satılması qaydaları 

haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə”, Vahid Büdcə Təsnifatının təsdiq 

edilməsi barədə, “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin 

inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 

2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında fərmanları, 

“Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında, “Dövlət 

əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi 

hesabat forması”nın təsdiq edilməsi barədə”, “Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və 

obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və 

obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq qərarları və digər normativ-hüquqi aktların tələblərinin pozulması halları aid 

edilir.  

Dövlət borcu sahəsində qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı nöqsanlara “Büdcə 

sistemi haqqında”, “Dövət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarının, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Büdcə ili ərzində vahid xəzinə 

hesabında olan vəsaitin qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsi Qaydaları"nın, 

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun vəsaitinin idarə olunması, 

uçotunun aparılması və istifadəsi Qaydaları”nın, “Dövlət borcunun və dövlət 

zəmanətinin reyestrinin aparılması” Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qərarlarının 

və digər normativ-hüquqi aktların tələblərinin pozulması halları aid edilir.  

http://www.emdk.gov.az/dedrx/index.php/az/ganunveridzilik/2014-01-24-12-20-47/saeraendzamlar/302-azaerbaydzan-respublikas-n-n-aemlak-maesaelaelaeri-doevlaet-komitaesinin-yarad-lmas-hazhzh-nda-azaerbaydzan-respublikasi-prezidentinin-saeraendzami
http://www.emdk.gov.az/dedrx/index.php/az/ganunveridzilik/2014-01-24-12-20-47/saeraendzamlar/302-azaerbaydzan-respublikas-n-n-aemlak-maesaelaelaeri-doevlaet-komitaesinin-yarad-lmas-hazhzh-nda-azaerbaydzan-respublikasi-prezidentinin-saeraendzami
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Dövlət satınalmaları ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı nöqsanlara 

“ Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə Fərmanı, “Tenderin nəticələri haqqında tender 

komissiyasının yekun protokolunun nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə”, “Mallar (işlər 

və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”nin təsdiq edilməsi haqqında”, 

“Güzəştlərin həcmi və tətbiqi Qaydasının, Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymətlərində 

dəyişikliklərin satınalma müqaviləsinə təsirinin hesablanması üsulunun təsdiq edilməsi 

və bölünən hissələrin məbləğinin müəyyən edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq qərarları, həmçinin Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi 

tərəfindən təsdiq edilmiş “Kotirovka sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməsinə dair 

Təlimat” və digər normativ- hüquqi aktların pozulması aid edilmişdir. 

Büdcə gəlirlərinin hesablanılması, yığılması və ödənilməsi ilə bağlı tələbləri 

ilə bağlı nöqsanlara vergi və rüsumların hesablanılması və ödənilməsi, həmçinin 

büdcədənkənar daxilolmalar üzrə fəaliyyəti tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar, o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının 

Gömrük Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, “Dövlət 

rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicisinə verilmiş 

elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri 

ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-

nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət 

büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən 

aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələri”, “Qiymətləri (tarifləri) dövlət 

tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısı”, habelə, “Azərbaycan 

Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların 

siyahısı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük 

rüsumlarının dərəcələri haqqında”, “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə 

təsnifatının təsdiq edilməsi barədə”, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən idarə və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri haqqında” Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarları və digər normativ-hüquqi aktların pozulması aid edilir.  

Mühasibat uçotu və hesabatlılıq ilə bağlı qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı 

nöqsanlara “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həmin Qanunun tətbiq edilməsi barədə 

Fərmanı, “Azərbaycan Respublikasında əsas fondların (vəsaitlərin) yenidən 

qiymətləndirilməsi haqqında”, “Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul 

olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və 

tətbiqi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında”, “Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, 

habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan 

yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas 

vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material 

qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq qərarları, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq 

edilmiş “Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları”, “Dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu 

Standartlarına uyğun mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair Təlimat”, 
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“Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları”, “Büdcə Təşkilatları üçün Milli 

Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən 

təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları 

barədə Təlimat" və digər normativ-hüquqi aktların tələblərinin pozulması aid edilir. 

Büdcədənkənar fond, sosial təminat və sosial müdafiə üzrə qanunvericiliyin 

tələbləri ilə bağlı nöqsanlara məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının uçotu, 

hesablanılması, yığılması və ödənilməsi, dövlət büdcəsindən və büdcədənkənar dövlət 

fondlarının büdcəsindən maliyyələşdirilən sosial transfert və ödəmələrin hesablanılması, 

ödənilməsi və çatdırılması ilə bağlı qanunvericilik aktlarının, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında", "Sosial 

müavinətlər haqqında", "Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş 

şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında", “Əmək pensiyaları haqqında”, “Sosial sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunları, İstehsalat qəzası və yaxud peşə 

xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçiyə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçinin 

ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə ödənclərin verilməsi qaydalarının, 

şərtlərinin və məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında, "Sosial müavinətlərin məbləğinin 

artırılması haqqında", “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin 

istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya 

bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə 

aylıq ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi haqqında”, "Fəxri adlara görə aylıq 

təqaüdün verilməsi haqqında", "Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında", "20 

Yanvar şəhidinin ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis 

edilməsi haqqında", "Müharibə əlillərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

təqaüdünün təsis edilməsi haqqında", "1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlil 

olmuş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi 

haqqında", "1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına AR Prezidentinin 

təqaüdünün təsis edilməsi haqqında", “Əlillik ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə 

xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla 

əlaqədar, ÇAES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəblərdən baş verdikdə I qrup əlilliyə 

görə sosial müavinət alanlara Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis 

edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları, “Ünvanlı dövlət 

sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və 

verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”nın, “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə 

ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti 

hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə"nin 

təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qaydaları və 

digər normativ-hüquqi aktların pozulması aid edilir.  

Qeyd edilən istiqamətlərlə yanaşı, Hesablama Palatası tərəfindən, eyni zamanda, 

qurumların yol verdikləri səmərəsiz xərclər üzrə məlumatlar da toplanaraq emal 

edilmişdir. 
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2.3. Müəyyən edilmiş nöqsanlar üzrə statistik məlumatlar  

 

2.3.1. Ayrı-ayrı qurumlar üzrə məlumatlar 

 

Hesabat dövründə həyata keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin nəticəsi kimi aşkar 

olunan nöqsanların yuxarıda qeyd edilmiş istiqamətlər üzrə təsnifləşdirilməsi əsasında 

məlumatlar toplanılmış və təhlil edilmişdir. Ayrı-ayrı qurumlar üzrə nöqsanların rast 

gəlinmə halları, eyni zamanda, həmin nöqsanların qurum üzrə ümumi nöqsan 

məbləğində xüsusi çəkisi araşdırılmışdır (Cədvəl 2). 

Qeyd edək ki, bu istiqamətdə təhlil apararkən Hesablama Palatası nöqsanların 

rast gəlinmə halı kimi müxtəlif yanaşmaları tətbiq etmişdir. Belə ki, büdcə 

qanunvericiliyinin pozulması hallarına yuxarıda göstərilmiş istiqamətlər ayrı-ayrı hal kimi 

daxil edilibsə, satınalma prosesində ayrı-ayrı mərhələlərdə, həmçinin satınalma 

metodlarının tətbiqi zamanı yol verilmiş nöqsanlar müxtəlif hallar kimi qəbul edilmişdir. 

Mühasibat uçotunun və hesabatlılığın təşkili ilə bağlı nöqsanlarda hesabatların tərtibi və 

uçotunun aparılması istiqamətində nöqsanlar müxtəlif hallar kimi nəzərə alınmışdır.  

Cədvəl 2-də əks etdirilmiş məlumatlardan əlavə qeyd olunmalıdır ki, nəzarət 

tədbirləri zamanı milli valyuta ilə yanaşı ABŞ dolları və Avro ifadəsində də bir sıra 

nöqsanlar müəyyən edilmişdir. Bu, ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının xarici 

ölkələrdə səfirliklərini, həmçinin dövlət zəmanəti ilə alınmış xarici kreditlərin icrasını 

əhatə edən auditlər üzrə olmuşdur. Bu baxımdan nöqsanların xüsusi çəki göstəricisi 

ayrı-ayrılıqda həmin qurumlar üzrə cəmi nöqsanlar əsasında təqdim edilmişdir.  

Cədvəl 2-dən göründüyü, həmçinin Hesablama Palatasının hesabatlarında qeyd 

edildiyi kimi, büdcə qanunvericiliyinin pozulması, satınalmaların keçirilməsi, təmir-tikinti 

işlərinin keçirilməsi və mühasibat uçotunun təşkili və aparılması ilə bağlı nöqsanlar daha 

böyük xüsusi çəkiyə malikdir.  
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Cədvəl 2. Nöqsanların təsnifatı üzrə nəzarət tədbiri keçirilmiş qurumlarda yol verilən nöqsan 
halları və məbləğində xüsusi çəkisi barədə məlumat 
 

Nöqsanlar  

AR 
Mədəniyyət 
və Turizm 
Nazirliyi 

AR 
Vergilər 
Nazirliyi 

AR 
Xarici 
İşlər 

Nazirliyi 

Əmək və 
Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Nazirliyi 

AR Ailə, 
Qadın və 

Uşaq 
Problemləri 
üzrə Dövlət 

Komitəsi 

AR 
Qaçqınların 
və Məcburi 
Köçkünlərin 
İşləri üzrə 

Dövlət 
Komitəsi 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 7 2 6 12 4 7 3 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

1,3 5,4 43,0 0,3 42,0 43,5 0,3 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4     4   1   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

8,2     25,6   1,0   

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1     1   1   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

1,1       1,2    1,2   

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say               

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

              

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 9 4 8 7   7 2 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

15,1 94,6 16,2 41,1 
 

4,0 89,2 

Büdcə 
gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1   2 2 1 3   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

0,8 
 

31,4 0,9 4,6 43,8 
 

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq 
ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 5   5 7 3 4 5 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

73,5 
 

9,4 30,9 53,4 6,5 10,5 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say               

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

      
 

    
 

YEKUN: say 27 6 21 33 8 23 10 
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Nöqsanlar  
AMEA -
nın İşlər 
İdarəsi 

Alternativ və 
Bərpa olunan  

Enerji 
Mənbələri üzrə 

DA 

Xəzər 
rayon 

Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Mərkəzi 

Yevlax 
rayon 

Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Mərkəzi 

Sumqayıt 
şəhər 

Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Mərkəzi 

DSMF-in 
Suraxanı 

rayon şöbəsi 

DSMF-in 
Ağcabədi 

rayon 
şöbəsi  

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 7 2 
 

2 2 1 2 
xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
13,4 14,4 

 
27,2 37,8 7,8 0,7 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2 2 
     

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
0,1 16,0 

     

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
       

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
       

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say 
       

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
       

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 4 
     

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
2,1 4,6 

     

Büdcə 
gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1 1 1 
   

1 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
0,2 0,1 7,1 

   
5,0 

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq 
ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 3 
     

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
84,2 64,9 

     

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
  

8 5 7 5 6 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə   
92,9 72,8 62,2 92,2 94,3 

         

YEKUN: say 18 12 9 7 9 6 9 
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Nöqsanlar  
DSM-in 

Şəki şəhər 
şöbəsi 

DSMF-in 
Lənkəran 

şəhər 
şöbəsi 

8 saylı 
Ərazi 
Vergi 

İdarəsi 

4 saylı 
Ərazi 
Vergi 

İdarəsi  

AMEA-nın  
Fizika 

institutu 

AMEA-nın 
Aşqarlar 
Kimyası 
İnstitutu 

İçərişəhər 
Dövlət Tarix 

Memarlıq 
Qoruğu 
İdarəsi  

Quba rayon 
Mədəniyyət 
və Turizm 

şöbəsi 

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
    

6 2 8 4 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə     
24,8 19,7 14,4 35,4 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
      

4 
 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
      

4,2 
 

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
      

2 
 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə       
3,7 

 

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say 
        

xüsusi 
çəkisi, 

%lə         

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
    

4 
 

7 1 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə     
74,6 

 
17,3 8,1 

Büdcə 
gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
  

12 3 
  

2 
 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə   
100,0 100,0 

  
60,4 

 

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq 
ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2 
   

5 5 
 

5 

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
0,2 

   
0,6 80,3 

 
56,5 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 5 5 
      

xüsusi 
çəkisi, 

%lə 
99,8 100,0 

      

          

YEKUN: say 7 5 12 3 15 7 23 9 
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Nöqsanlar  

Ağdaş 
rayon 

Mədəniyyət 
və Turizm 

şöbəsi 

Bakı ş. 
Məktəbəqədər 

Təhsil 
Müəssisələri və 

Uşaq Evləri 
İdarəsi 

Lənkəran 
rayon 
Təhsil 
Şöbəsi  

İmişli rayon 
Təhsil 
Şöbəsi  

Şəmkir 
rayon 
Təhsil 
Şöbəsi  

Oğuz rayon 
Təhsil 
şöbəsi  

Azərbaycan 
Dəmir Yolları 

QSC-nin 
Həkim-Sanitar 

Xidməti 

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 6 4 4 3 4 10 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

35,0 40,6 6,1 12,3 27,2 6,9 45,4 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say     1 1 3 2 1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

  
1,3 8,6 17,8 21,1 0,7 

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 
  

  1       

xüsusi 
çəkisi, 
%lə   

  0,5   
  

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say 
  

      
  

xüsusi 
çəkisi, 
%lə   

      
  

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 5 3 5 5 2 7 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

29,5 3,5 59,8 17,5 15,7 7,4 3,4 

Büdcə 
gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1     1       

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

0,3     0,1 
   

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq 
ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 5 1 4 4 3 5 5 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

35,2 55,9 32,8 61,0 39,3 64,6 50,5 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say               

xüsusi 
çəkisi, 
%lə        

YEKUN: say 14 12 12 16 14 13 23 
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Nöqsanlar 

Sabirabad 
Mərkəzi    
Rayon 

Xəstəxanası 

Cəlilabad 
Mərkəzi    
Rayon 

Xəstəxanası 

Ucar  
Mərkəzi 
Rayon 

Xəstəxanası 

Goranboy 
Mərkəzi   
Rayon 

Xəstəxanası 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Tacikistan 
Respublikasında 

səfirliyi 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Qırğızıstan 
Respublikasında 

səfirliyi 

AR Bolqarıstan 
Respublikasında 

səfirliyi  

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 7 10 6 6 3 3 1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

66,8 30,7 7,0 12,1 73,7 92,7 90,2 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1 1 1 1       

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

2,9 7,6 1,7 1,6       

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say               

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

      
 

      

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say       
 

      

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

      
 

      

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2 2 3 4       

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

26,3 45,3 2,1 49,7       

Büdcə gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1         1   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

 1,0   
  

  1,1   

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 3 4 3 4 6 3 2 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

3,0 16,4 89,2 36,6 26,3 6,2 9,8 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say               

xüsusi 
çəkisi, 
%lə        

YEKUN: say 14 17 13 15 9 7 3 
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Nöqsanlar 

AR Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi (geoloji-
kəşfiyyat və 
topoqrafiya-

geodeziya axtarış 
işləri)  

AR Ekologiya 
və Təbii 

Sərvətlər 
Nazirliyinin 
Meşələrin 

İnkişafı 
Departamenti 

AR Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin Milli 
Hidrometeorologi
ya Departamenti 

AR Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi (Ətraf 

Mühitin 
Mühafizəsi) 

Bakı şəhər  
Mənzil 

Kommunal 
Təsərrüfatı 

Departamenti 

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 5 6 5 4 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

55,1 78,9 62,2 94,8 33,3 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say       2 1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

0,5 

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say   2       

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

 
4,8 

  
  

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say           

xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

  

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2   4 3 3 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

44,1 
 

12,5 1,0 1,5 

Büdcə 
gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1   2   1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

0,7 
 

2,2 
 

0,6 

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq 
ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 5 7 6 5 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

0,1 16,3 23,1 4,2 64,1 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say           

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

     

       

YEKUN: say 11 12 19 16 14 
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Nöqsanlar 

Qaradağ 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Sabunçu 
RİH 

(mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Abşeron 
RİH 

(mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Salyan RİH 
(mənzil-

kommunal 
təsərrüfatı) 

Şirvan RİH 
(mənzil-

kommunal 
təsərrüfatı) 

Zaqatala 
RİH 

(mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Goranboy 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 5  5 4 6 3 4 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

77,1 83,6  31,6 36,5 56,3 30,0 37,9 

 Əsaslı qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2 2  3 1 1 2 4 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

0,3 0,4  47,5 37,3 0,1 3,2 14,5 

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say         1 1   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

 
      0,2 0,2 

 

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say 
 

            
xüsusi 
çəkisi, 
%lə  

        
  

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 2 4 3 3 2 4 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

12,5 0,9  9,3 18,4 20,0 2,3 44,9 

Büdcə gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say           1 1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

     
1,0 0,3 

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 6 2  7 5 4 5 5 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

10,1 15,1  11,6 7,8 23,4 63,3 2,4 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say               

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

       

         

YEKUN: say 16 11 19 13 15 14 18 
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Nöqsanlar  

Ağcabədi 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Hacıqabul 
RİH 

(mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Masallı 
RİH 

(mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Bakı şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı 

Departamentinin 
şəhərin Məhəllədaxili 
Yollarının və Səkilərin 

İstismarı  
İdarəsi 

Biləsuvar 
RİH 

(investisiya) 

Cəlilabad 
RİH 

(investisiya) 

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 5 4 5   4   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

57,0 16,5 39,5 
 

36,5 
 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2 3 3 
 

  4 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

1,5 28,1 14,9 
  

98,3 

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say   1   
 

    

xüsusi 
çəkisi, 
%lə  

0,6 
  

    

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say       
 

    
xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

    

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 4 4 3 
 

3 2 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

38,0 46,2 6,9 
 

9,0 1,7 

Büdcə 
gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 1 2   
 

    

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

0,1 0,1 
  

  
 

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq 
ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 3 3 4 3 1   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

3,4 8,5 38,7 100,0 54,5 
 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say             

xüsusi 
çəkisi, 
%lə       

        

YEKUN: say 15 17 15 3 8 6 
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Nöqsanlar 
Tovuz RİH 

(investisiya) 
Siyəzən RİH 
(investisiya) 

Quba RİH 
(investisiya) 

Oğuz RİH 
(investisiya) 

Azərbaycan 
Hava Yolları 

QSC 

Bakımetropoliteni  
QSC 

Azəravtoyol 
ASC 

Büdcə 
qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say           3 1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

  1,2 1,6 

 Əsaslı 
qoyuluşlar 
(tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 3 4 3 2   3 5 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

52,7 68,5 97,2 21,8   10,4 94,8 

Dövlət əmlakı ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say           2   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

   0,7 
 

Dövlət zəmanətli 
kreditlərin icrası 
üzrə 

say 
    

  1 
 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

  42,1 
 

Dövlət 
satınalmaları ilə 
bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2 2 1   2 3 2 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

47,3 31,5 2,8 
 

0,1 6,5 2,9 

Büdcə 
gəlirlərinin 
hesablanılması, 
yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say         3 4   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

94,1 8,5 
 

Mühasibat uçotu 
və hesabatlılıq 
ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say       3 4 4 4 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə    

78,2 5,8 30,6 0,7 

Büdcədənkənar 
fond, sosial 
təminat və sosial 
müdafiə ilə bağlı 
qanunvericiliyin 
tələbləri ilə bağlı 

say               

xüsusi 
çəkisi, 
%lə        

         

YEKUN: say 5 6 4 5 9 20 12 
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Nöqsanlar 
Azəriqaz 
İstehsalat 

Birliyi 

Aqrolizinq 
ASC 

Məcburi 
Köçkünlərin 

Sosial İnkişaf 
Fondu 

Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı ASC   
(Dünya Bankının 

layihəsi) 

Büdcə qanunvericiliyinin 
tələbləri ilə bağlı 

say 2 1   1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

7,4 1,7 
 

10,7 

 Əsaslı qoyuluşlar (tikinti) üzrə 
qanunvericiliyin tələbləri ilə 
bağlı 

say 2 1 2 2 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

6,3 0,1 39,3 1,0 

Dövlət əmlakı ilə bağlı 
qanunvericiliyin tələbləri ilə 
bağlı 

say  1 2     

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

21,0 0,4 
 

  

Dövlət zəmanətli kreditlərin 
icrası üzrə 

say 3   5 1 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

16,0 
 

21,5  1,0 

Dövlət satınalmaları ilə bağlı 
qanunvericiliyin tələbləri ilə 
bağlı 

say 3 2 2   

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

46,7 12,5 39,2 
 

Büdcə gəlirlərinin 
hesablanılması, yığılması və 
ödənilməsi üzrə 
qanunvericiliyin tələbləri ilə 
bağlı 

say 2       

xüsusi 
çəkisi, 
%lə 

2,6 
   

Mühasibat uçotu və 
hesabatlılıq ilə bağlı 
qanunvericiliyin tələbləri ilə 
bağlı 

say   5   2 

xüsusi 
çəkisi, 
%lə  

85,3 
 

87,3 

Büdcədənkənar fond, sosial 
təminat və sosial müdafiə ilə 
bağlı qanunvericiliyin tələbləri 
ilə bağlı 

say 
 

      

xüsusi 
çəkisi, 
%lə     

      

YEKUN: say 13 11 9 6 
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2.3.2. Hesabat ilində həyata keçirilmiş bütün tədbirlər üzrə məlumatlar 

 

Hesabat dövründə həyata keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin nəticələri əsasında 

müəyyən edilmiş nöqsanların təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, ümumilikdə, qurumlar 

tərəfindən qeyd edilmiş istiqamətlər üzrə 825 halda nöqsana yol verilmişdir (Şəkil 2). 

 
Şəkil 2. Nöqsan təsnifatı üzrə nöqsanların sayı və ümumi məbləğdə xüsusi çəkisi, %-lə 

 
Göründüyü kimi, büdcə qanunvericiliyinin, mühasibat uçotunun təşkili və 

hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində, həmçinin satınalmalar prosesini və əsaslı 

təmir-tikinti işlərini tənzimləyən normativ-hüquqi aktların tələblərinin pozulması daha çox 

rast gəlinən nöqsanlardır. 

 Yol verilmiş nöqsanların məbləğ ifadəsinə gəldikdə isə qeyd etməliyik ki, əsaslı 

təmir–tikinti işləri ilə bağlı nöqsanlar daha böyük çəkiyə malikdir. Belə ki, bu sahədə rast 

gəlinmiş nöqsan hallarının xüsusi çəkisi ümumi sayda 10,5% təşkil edirsə, nöqsanların 

məbləğinin 25,8%-i məhz tikinti ilə bağlı nöqsanların payına düşür (Şəkil 2). 

 Bununla belə, həm say, həm də məbləğdə xüsusi çəkisinə görə əsasən əsaslı 

təmir-tikinti işlərinin yerinə yetirilməsində, mühasibat uçotunun təşkili və hesabatlılığın 

təmin edilməsində, büdcə qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmasında, 

satınalmaların keçirilməsində yol verilmiş nöqsanlar xüsusilə seçilir. Qeyd edək ki, vergi 

qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması, həmçinin dövlət borcuna aid olan kreditlərin 

icrası prosesində nöqsanlara mütəmadi olaraq rast gəlinməsə də, hesabat ilində bu 

sahələrdə nöqsanların məbləğinin böyük olması ümumi nöqsan məbləğində bu 

nöqsanların xüsusi çəkisinin nəzərəçarpacaq olmasına gətirib çıxarmışdır.  

Büdcə qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı müəyyən edilmiş nöqsanların 

yuxarıda qeyd edilmiş istiqamətlər üzrə bölgüsünə gəldikdə, qeyd etməliyik ki, büdcə 

vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması, təyinatı üzrə istifadə edilməsi və əməyin ödənilməsi ilə 
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bağlı normativ-aktların tələblərinə riayət edilməmə halları ümumilikdə bu istiqamətdə yol 

verilmiş nöqsanların məbləğinin 93,0%-ni təşkil edir. Qalan 7,0% məbləğə isə nəqliyyat 

vasitələrinin saxlanılması, tədbirlərin keçirilməsi, ərzaq və dərman xərclərinin istifadəsi 

ilə bağlı müəyyən edilmiş nöqsanlar daxildir.  

Göstərilənlər arasında büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi 

ilə bağlı nöqsanların büdcə qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməməsi ilə bağlı 

nöqsanların ümumi məbləğində xüsusi çəkisi daha böyükdür. Vəsaitlərin təyinatı üzrə 

istifadə edilməsi dövlət vəsaitlərinin səmərəli və qənaətli istifadəsində mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. Son dövrlərdə bu sahənin aktuallığı Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Möhtərəm cənab İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə vurğulanmışdır. Ölkə 

başçısının təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati Xətalar 

Məcəllələrinə vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi halları ilə bağlı maddələr 

əlavə edilmişdir. 

Bununla belə, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi halları Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində konkret olaraq müəyyən olunmamışdır. Beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi ilə Hesablama Palatası bu sahədə konkret təkliflərini 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmiş, həmçinin kütləvi 

informasiya vasitələrində müxtəlif çıxışlar edilmişdir.  

Beləliklə, Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq 

müəyyən edilmiş nöqsanların tərkibində vəsaitin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi 

hallarına aşağıdakılar aid edilmişdir: 

1. Vahid Büdcə Təsnifatı ilə müəyyən edilmiş funksional təsnifat kodunun 

dəyişdirilməsi; 

2. Vahid Büdcə Təsnifatı ilə müəyyən edilmiş iqtisadi təsnifat kodunun 

dəyişdirilməsi; 

3. Xərclər smetasında nəzərdə tutulmayan, funksional fəaliyyətə aid olmayan və 

s. bu kimi istiqamətlərdə vəsaitlərin icra edilməsi. 

 

Hesabat dövründə nəticələri ilə bağlı qərar verilmiş tədbirlər üzrə ümumilikdə 

53442,7 min manat məbləğində vəsaitin təyinatının dəyişdirildiyi müəyyən olunmuşdur. 

Həmin məbləğin 17284,8 min manatı iqtisadi təsnifat kodunun, 26683,3 min manatı 

funksional təsnifat kodunun dəyişdirilməsi halları, 9474,6 min manatı isə xərclər 

smetasında nəzərdə tutulmayan, funksional fəaliyyətə aid olmayan və s. bu kimi 

istiqamətlərə yönəldilməsi ilə bağlı olmuşdur.  

Qeyd edək ki, nəzarət tədbirləri əsasən 2014-2015-ci illər və 2016-cı ilin birinci 

yarısı üzrə vəsaitləri əhatə etmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

və İnzibati Xətalar Məcəllələrinə 5 aprel 2016-cı il tarixində edilmiş dəyişikliklər bu 

vəsaitləri əhatə etməmişdir. Yalnız Goranboy rayon Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında 

aparılmış audit nəticəsində 8,7 min manat məbləğində vəsaitin iqtisadi təsnifat kodunun 

dəyişdirilməsi halı ilə bağlı materiallar müvafiq prokurorluq orqanına göndərilmişdir.  

Yuxarıda da, qeyd edildiyi kimi, dövlət satınalmalarının keçirilməsi zamanı yol 

verilmiş nöqsanlar dövlət büdcəsindən maliyyələşən qurumlarda rast gəlinən 

xarakterik nöqsanlardandır. Hesabat dövründə 2016-cı ildə nəzarət tədbirləri malların 
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(işlərin və xidmətlərin) alınmasına yönəldilmiş  1525,0 mln. manat4 vəsaiti əhatə 

etmişdir.   

Həyata keçirilmiş satınalmaların 103,9 mln. manatı satınalma metodları tətbiq 

edilmədən, 15,1 mln. manatı isə təsdiq edilmiş məbləğ məhdudiyyətini aradan 

qaldırmaq məqsədilə ayrı-ayrı müqavilələrə bölünməklə yerinə yetirilmişdir. 

Hesabat dövründə beynəlxalq və yerli maliyyə təşkilatlarından alınmış kreditlər 

hesabına həyata keçirilən layihələr üzrə 106,6 mln. manat, 17,8 mln. ABŞ dolları 

məbləğində vəsait malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına yönəldilmiş, bu 

vəsaitlərin icrası beynəlxalq təşkilatların müəyyən etdiyi satınalma qaydalarına uyğun 

həyata keçirilmişdir.  

Hesabat dövründə audit ilə əhatə olunan və satınalma prosedurları tətbiq 

edilməklə keçirilmiş satınalmalar 1421,0 mln. manat olmaqla 3459 satınalma 

müqaviləsini əhatə etmişdir. Bu məbləğin 1093,0 mln. manatı və ya 76,9%-i bir 

mənbədən satınalma, 202,1 mln. manatı və ya 14,2%-i tender, 82,1 mln. manatı və ya 

5,8%-i təkliflər sorğusu və 43,8 mln. manatı və ya 3,1%-i isə kotirovka sorğusu 

metodları tətbiq edilməklə həyata keçirilmiş satınalma müqavilələrini təşkil edir.  

Satınalma metodu tətbiq edilməklə manatla bağlanılmış satınalma 

müqavilələrinin 40,2%-i tikinti, abadlıq və quruculuq işlərinin, 46,0%-i malların alışının 

və 13,7%-i isə göstərilən xidmətlərin payına düşür.  

Təhlil göstərir ki, qurumlar tərəfindən satınalmaların həyata keçirilməsi zamanı ən 

çox yol verilən nöqsanlar satın alınan malların (iş və xidmətlərin) ehtimal olunan 

qiymətin düzgün müəyyən edilməməsi, tenderdə iştirak edən iddiaçıdan zəruri 

sənədlərin alınmaması, bank təminatı alınmadan avansın ödənilməsi, xüsusilə 

satınalma metodları tətbiq edilmədən və satınalma metodunun dəyişdirilməsi kimi 

nöqsanlardır. 

Aparılmış təhlil göstərir ki, audit olunan qurumlar tərəfindən 149 halda ehtimal 

olunan qiymət düzgün müəyyən edilməmiş, 118 halda tenderdə iştirak haqqı alınmamış, 

86 halda tender komissiyasının fəaliyyəti müəyyən olunmuş qaydalara uyğun olmamış 

(məsələn, komissiyanın tərkibi müvafiq qaydada formalaşdırılmamış, zəruri hesabatlar 

tərtib edilməmiş və s.), 171 halda iddiaçı kimi çıxış edən podratçılardan maliyyə 

vəziyyəti barədə sənədlər alınmamış, 107 halda podratçıların ixtisas göstəricilərinin 

müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsində müəyyən olunmuş tələblərə riayət 

edilməmiş, 73 halda tender, təkliflər və kotirovka sorğusu barədə elanlar və nəticələr 

müəyyən edilmiş qaydada açıqlanmamış, həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

internet səhifəsində tələb olunan vaxtda və ya heç yerləşdirilməmiş, 11 halda tender 

qalibi ilə müqavilə imzalanmamış və 121 halda müqavilənin predmet və qiymətinin 

dəyişdirilməsinə yol verilmişdir.  

Eyni zamanda, dövlət satınalmalarının keçirilməsi zamanı bir sıra digər 

nöqsanlara da yol verilmişdir (Cədvəl 3).  

 

 

 

 

                                                           
4 Xarici valyutada bağlanmış satınalma müqavilələri üzrə məbləğlər isə ümumi məbləğdə manatın müvafiq illər üzrə 

USD, AVRO və Rus rubluna olan orta illik məzənnəsi əsasında hesablanmışdır. 
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Cədvəl 3. Dövlət satınalmaları keçirilən zaman qurumlar tərəfindən yol verilmiş əsas 

nöqsanlar. 

 
Nöqsanlar Hal 

Məbləğ  
(min manat) 

1 tender qiymətindən baha satınalınma 27 359,8 

2 bank zəmanəti alınmadan avans ödənilməsi 15 9460,2 

3 müqavilənin müvafiq qaydada tərtib edilməməsi 133 31949,6 

4 zərurət olmadan birmənbədən satınalma metodunun tətbiqi 5 902,1 

5  satınalma prosedurları tam keçirilmədən bağlanmış müqavilələr 740 46744,5 

6 
ixtisas göstəriciləri uyğun olmayan podratçılarla müqavilələrin 
bağlanılması 

136 25584,0  

7 
açıq tender metodu istifadə edilməli olduğu halda digər 
metodlardan istifadə 

67 23619,7 

8 
məbləğ məhdudiyyətinin aradan qaldırmaq məqsədi illə müvafiq 
xərc maddəsi üzrə bir il ərzində nəzərdə tutulmuş vəsaitin ayrı-
ayrı müqavilələrə bölünməsi 

391 15193,5 

 

Cədvəl 3-də əks etdirilmiş məlumatlara əlavə olaraq qeyd edək ki, “Azəriqaz” İB 

üzrə xarici valyuta ilə manat ifadəsində 57,2 mln. manat  məbləğində satınalma “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda müəyyən edilməyən 

“seçmə qaydada müsabiqə” metodu tətbiq etməklə həyata keçirilmişdir.  

Hesabat dövründə Hesablama Palatası nöqsanların yuxarıda qeyd edilmiş 

təsnifatı ilə yanaşı qurumlar tərəfindən yol verilmiş vəsaitlərin səmərəsiz istifadə 

edilməsi halları ilə də bağlı məlumatları təhlil etmişdir. Qeyd edək ki, əvvəlki illər üçün 

Hesabatlarda göstərildiyi kimi, vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi kimi qurumlar tərəfindən 

qabaqcadan ödəniş edilərək vəsaitin podratçının istifadəsində qalması, bir sıra 

tədbirlərin keçirilməsində büdcə vəsaitindən məqsədyönlü və səmərəli istifadə 

olunmayaraq eyni adlı və eyni növlü avadanlıqların dəfələrlə icarəsinə vəsait 

xərclənməsi, bəzi satınalmalar zamanı yerli istehsalçılara deyil, xarici ölkələrdən olan 

istehsalçılara üstünlük verilməsi nəticəsində gömrük ödəmələri üçün vəsait ödənilməsi, 

bəzi hallarda təhtəlhesab şəxslərə ödənilmiş vəsaitdən təhtəlhesab şəxs üzrə istifadə 

olunmayan avans məbləğlərin qalığının uzun müddət şəxsi istifadələrində saxlanılması, 

tələbatdan artıq malların və inventarların alınması, avadanlıqların istismara 

verilməyərək istifadəsiz qalması, elektron formada tərtib edilməsi ilə yanaşı böyük 

həcmdə çap məhsullarından istifadə edilməsi və s. bu kimi hallar qəbul edilmişdir. 

Ümumilikdə, Hesablama Palatası hesab edir ki, qurumlar tərəfindən həmin istiqamətlərə 

82,9 mln. manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir.  

 

2.4. Büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitləri üzrə nöqsanlar 
 

Hesabat dövründə Hesablama Palatası tərəfindən büdcədənkənar dövlət 

fondlarının vəsaitlərinə nəzarət çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şəki və 

Lənkəran şəhər, Suraxanı və Ağcabədi rayon şöbələrində audit həyata keçirmişdir. 

Qeyd edək ki, nöqsan təsnifatı üzrə müəyyən edilmiş halların Cədvəl 3-də təqdim 

edildiyi və 2016-cı ildə bu sahədə aparılmış struktur islahatları nəzərə alınmış, bu 

bölməyə yalnız büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitlərinin icrası zamanı müəyyən 

edilmiş nöqsanlar aid edilmişdir.  
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Hesabat ilində nəzarət tədbiri keçirilmiş şöbələr tərəfindən məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları üzrə proqnozlaşdırma prosesi əsaslı aparılmayaraq hüquqi və 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, eləcə də mülkiyyətində kənd 

təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi olan şəxslər üzrə gəlir potensialı tam nəzərə 

alınmamış, məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə proqnozlar tam icra edilməmişdir.  

Nəzarət tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, məcburi dövlət sosial sığorta 

haqları üzrə proqnozların tam icra edilməməsinə bir sıra hallarda sahibkarlıqla məşğul 

olan fiziki şəxslər üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının, maliyyə sanksiyalarının 

hesablanılmasının düzgün həyata keçirilməməsi, əsas fəaliyyət növünün düzgün uçota 

alınmaması, fiziki şəxslərlə hesablaşmaların düzgün aparılmaması, bəzi hallarda 

məhkəmə qətnaməsi ilə təmin edilmiş fiziki şəxslərin işçilərinin əmək haqqı fondu üzrə 

məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının “Sığortaedənin Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu orqanlarında məcburi dövlət sosial sığortası üzrə rüblük 

(illik) hesabatı (Forma B1)”na bərpa edilməməsi, hüquqi və fiziki şəxslər üzrə 

hesabatların vaxtında təqdim olunmamasına görə maliyyə sanksiyasının tətbiq 

edilməməsi səbəbindən şöbələr üzrə ümumilikdə 340,9 min manat məbləğində məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqı az hesablanılmışdır. 

Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

şəxslərə sosial sığorta nömrələrinin verilməməsi və ya verilmiş sosial sığorta 

nömrələrinin fərdi uçot bazasına işlənilməməsi səbəbindən yığım hesabına toplanılmış 

209,2 min manat məbləğində vəsait müvafiq hesablara daxil edilməmiş, məcburi dövlət 

sosial sığorta haqları üzrə debitor borclarının bağlanılması istiqamətində 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada zəruri tədbirlər görülməmişdir. 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına maliyyələşdirilən ödəmələrə 

gəldikdə isə müəyyən edilmişdir ki, pensiya və müavinətlər üzrə müraciətlərin qəbul 

edilməsi, hesablanılması, ödənilməsi və çatdırılması istiqamətində də bir sıra 

nöqsanlara yol verilmişdir. Belə ki, nəzarət tədbirlərinin əhatə etdiyi dövrdə əmək 

pensiyalarının təyin edilməsi üçün sənədlərin qəbulu, baxılması və pensiya məbləğinin 

hesablanılması prosesində qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl olunmamış, bir çox 

hallarda pensiya işləri üzrə uçot vərəqlərinə ailə başçısını itirmiş ailələrin pensiya almaq 

hüququ olan ailə üzvlərinin, əlilliyə görə pensiyaçının himayəsində olan uşaqlarının 

doğum haqqında şəhadətnamələrinin surətləri, əmək qabiliyyətsiz ailə üzvünə görə 

sosial müavinət alıb-almaması haqqında müvafiq arayışlar əlavə olunmamış,  

pensiyaçılar haqqında məlumatlarda və pensiya məbləğlərində dəyişikliklər barədə uçot 

vərəqlərində müvafiq  qeydlər aparılmamışdır.  

 Bir sıra hallarda pensiya təyinatı üçün müraciət edən şəxslərin iş (sosial sığorta) 

stajları, 1992-2006-cı illərdə çalışdıqları müəssisə tərəfindən məcburi dövlət sosial 

sığorta haqlarının ödənilməsi vəziyyəti haqqında məlumatlar ətraflı araşdırılmadan 

pensiya təyinatı aparılmış, bəzi hallarda pensiya təyin edilməsi üçün tələb olunan 

sığorta stajına malik olmadan təyinat aparılmasına yol verilmişdir. Nəticədə şöbələr üzrə 

ümumilikdə 95,6 min manat məbləğində artıq, 4,2 min manat məbləğində əskik pensiya 

ödənişi həyata keçirilmişdir. 

Audit olunan dövrdən əvvəl təyin edilmiş işlər üzrə bir sıra hallarda əlilliyə görə 

pensiya alan və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə şöbələrə məlumat verməyən  

vətəndaşlara pensiya tam məbləğdə ödənilmiş, işləməyən əlillər üzrə müvafiq hüquq  

itirildiyi halda pensiyaçıya əmək qabiliyyətsiz ailə üzvünə görə baza hissəsinə əlavə 
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ödənilmiş, əlilliklə bağlı ötürülmüş müddət, əlillik dərəcəsində baş vermiş dəyişikliklər 

nəzərə alınmamış, nəticədə ümumilikdə 144,0 min manat artıq pensiya ödənişi 

aparılmışdır. Bir nəzarət tədbiri zamanı pensiyaçının vəfatı ilə bağlı məlumatın 

olmaması səbəbindən hesablar vaxtında bağlanılmamış və vəfat tarixindən sonra 

ödənilmiş ümumilikdə 14457,7 manat vəsait pensiyaçıların müvafiq kart hesablarında 

qalmışdır. Qeyd edək ki, bu məbləğ nəzarət tədbiri dövründə müvafiq qaydada bərpa 

edilmişdir. 

Qeyd edək ki, bir sıra hallarda  məhkəmələr tərəfindən əsasən yaşlı (70-dən çox 

yaşı olan) insanlara, həmçinin kənar şəxsin köməyinə ehtiyacı olan I qrup əlillərə 

uşaqların övladlığa verilməsi barədə qətnamələr qəbul edilir. Auditlə müəyyən edilmişdir 

ki, şöbələr tərəfindən həmin qətnamələr üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlər 

həyata keçirilmir.   

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına maliyyələşdirilən müavinətlərin 

auditi ilə də bir sıra xarakterik nöqsanlar müəyyən edilmişdir. Belə ki, bir çox 

sığortaedənlər tərəfindən müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə riayət edilməyərək 

məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət məbləğlərinin düzgün 

hesablanılmaması, elektron qaydada müavinətin hesablanılması zamanı eyni şəxsə 

verilmiş 2 xəstəlik vərəqi arasında 1-2 gün fasilə yarandığı halda həmin günlərdən 

birinin iş gününə və ya səhiyyə müəssisələri üçün iş günü olan şənbə gününə düşməsi 

faktının proqram təminatında nəzərə alınmaması, habelə sığortaolunanın əmək 

qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 tam təqvim ayında əmək 

fəaliyyəti olmadığı halda müavinət məbləğinin proqram təminatı vasitəsi ilə düzgün 

hesablanılmaması səbəbindən ümumilikdə 13,0 min manat artıq və 987,4 manat 

məbləğində əskik müavinət ödənişi aparılmışdır. Bu istiqamətdə, həmçinin müəyyən 

edilmişdir ki, büdcə təşkilatlarında çalışan vətəndaşlara əmək qabiliyyətini itirdiyi dövr 

üzrə dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına 1,0 min manat əmək haqqı ödənilmiş, əmək 

qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinətin sosial sığorta vəsaitləri hesabına ödənilən 

hissəsindən qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada tutulmalı olan 3,7 min manat 

məbləğində gəlir vergisi şöbələr tərəfindən dövlət büdcəsinə köçürülməmişdir.  

Dövlət büdcəsindən və büdcədənkənar fondların büdcəsindən maliyyələşdirilən 

ödəmələr üzrə üzləşmələrin aparılması nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bir sıra 

hallarda sosial müavinət alan vətəndaşlara sonradan əmək pensiyasının təyin edilməsi 

nəticəsində dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına 78,0 min manat məbləğində artıq 

sosial müavinət ödənilmişdir. 

Birdəfəlik müavinətlərin araşdırılması ilə ümumilikdə 4,0 min manat məbləğində 

artıq ödəniş aparıldığı müəyyən edilmişdir.  

Hesabat dövründə aparılmış nəzarət tədbirləri ilə, həmçinin şöbələrdə mühasibat 

uçotunun təşkili və aparılması işlərinin büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu 

Standartlarının tələblərinə uyğun olmadığı, kargüzarlığın aparılmasında qanunvericiliyin 

tələblərinə tam əməl edilmədiyi, bəzi hallarda vəsaitlərin Vahid Büdcə Təsnifatı ilə 

müəyyən edilmiş iqtisadi və funksional təsnifat kodunun dəyişdirilməsi ilə icra edildiyi 

müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda, artıq ezamiyyə və əmək haqqı ödənişi, dövlət 

qulluqçusu olmayan işçilərə dövlət qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan mükafatın 

verilməsi, həmçinin gəlir vergisinin az tutulması hallarına yol verildiyi, ümumilikdə 

şöbələrin saxlanılması xərcləri üzrə 12,0 min manat məbləğində artıq ödənişin həyata 

keçirildiyi aşkar edilmişdir.  
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Qeyd edək ki, Şəki rayon şöbəsi üzrə aparılmış nəzarət tədbirinin nəticəsi olaraq 

baş mühasib kimi çalışan vətəndaş tərəfindən əmək qabiliyyətinin itirildiyi dövrdə özünə 

3668,4 manat məbləğində əsassız əmək haqqı və mükafat hesablayaraq ödəniş həyata 

keçirdiyi, özünün əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinət, eləcə də əmək haqqı və 

mükafat məbləğlərindən heç bir əsas olmadan ümumilikdə 1001,1 manat məbləğində 

gəlir vergisinin tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmədiyi, hüquqi əsası 

olmayan və düzgün olmayan məlumatı əks etdirən, eləcə də əsaslılığı şübhə doğuran 

sənədlər hazırlayaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şəki şəhər şöbəsinə təqdim etdiyi, 

bununla da işlədiyi halda ona təyin olunmuş əlilliyə görə əmək pensiyasını işləməyən əlil 

kimi tam məbləğdə alaraq 1643,2 manat pensiya məbləğinin mənimsənilməsinə nail 

olduğu müəyyən edilmişdir. Hesablama Palatasının Kollegiyası bu fakt üzrə müvafiq 

materialların mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokuroruna göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. Qeyd 

edək ki, bu istiqamət üzrə əsassız ödəmələr tam məbləğdə bərpa edilmişdir.  

 

2.5. Nəzarət tədbirlərinin nəticələri üzrə görülmüş işlər 
 

Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Hesablama Palatasının 

Kollegiyası hər bir nəzarət tədbirinin nəticələrini müzakirə edərək müvafiq qərarlar qəbul 

edir. Həmin qərarlar nəzarət tədbirlərinin nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktlar və 

arayışlarda öz əksini tapmış nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirləri 

müəyyən  edir. Qeyd edək ki, bu tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə 

Kollegiya qərarları və müvafiq təqdimatlar aidiyyəti üzrə göndərilir.   

Nəzarət tədbirlərinin nəticələri ilə bağlı qəbul edilmiş Kollegiya qərarlarının və 

göndərilmiş təqdimatların icrası bir neçə istiqamətdə tədbirləri əhatə edir: 

1. Nöqsanlar səbəbindən artıq ödənilmiş vəsaitin dövlət büdcəsinə və 

büdcədənkənar dövlət fondunun büdcəsinə bərpası; 

2. Vergi borclarının əvəzləşdirilməsi; 

3. Yerinə yetirilməmiş işlərin başa çatdırılması; 

4. Təhvil verilməmiş mal-materialların təhvil verilməsi; 

5. Debitor borcların uçota bərpası, lüzumsuz debitor borcların azaldılması; 

6. Kreditor borcların ləğvi; 

7. Müqavilə məbləğinin və maliyyələşmənin azaldılması; 

8. Nöqsanlara yol vermiş vəzifəli şəxslərlə bağlı intizam-tənbeh tədbirlərinin 

görülməsi. 

 Hesablama Palatası yol verilmiş nöqsanların təsnifata uyğun sistemləşdirilməsi 

ilə yanaşı dövlət büdcəsinə və büdcədənkənar fondların büdcəsinə bərpa məbləğinin  

də yaranma mənbələrinə görə sistemləşdirilməsini həyata keçirməkdədir.  

 Dövlət büdcəsinə bərpa olunmuş vəsaitlərin nöqsanlar üzrə  təhlili göstərir ki,  

hesabat dövrü üzrə cəmi məbləğin 34,4%-i dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid olan vergi, 

rüsum, dividend və digər ödənişlər üzrədir (Şəkil 3). Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 

bu, əsasən “Azərbaycan Hava Yolları” QSC tərəfindən ödənilməsi təmin edilmiş ödəmə 

mənbəyindən vergi məbləği və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinə dividend ödənişləri 

üzrə qalıqların bərpası ilə bağlıdır. 
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 Bərpa edilmiş vəsaitin 34,8%-i isə büdcə qanunvericiliyinin tələblərinə riayət 

edilməməsi (o cümlədən, əmək haqqı, ezamiyyə, nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması, 

tədbirlərin keçirilməsi və s. sahəsində) səbəbindən formalaşmışdır. 

Şəkil 3. Bərpa edilmiş vəsaitlərin nöqsanlar üzrə  bölgüsü, %-lə  

 

Ümumilikdə təhlil göstərir ki, bu istiqamətlərin hər birinə bir sıra amillərin təsiri 

xüsusilə böyükdür. Belə ki, tikinti xərcləri üzrə dövlət büdcəsinə vəsaitlərin bərpası, 

əsasən yerinə yetirilməyən işlərin qəbul aktlarına daxil edilməsi, işlərin dəyərinin və 

həcminin artırılması,  yerinə yetirilmiş işlər üçün vəsaitin təkrar ödənilməsi kimi 

nöqsanlar səbəbindən formalaşır. Bərpa məbləği dövlət satınalmaları üzrə ehtimal 

olunan qiymətin düzgün və orta bazar qiymətinə uyğun müəyyənləşdirilməməsi, malları 

və işlərin müqavilə qiymətindən baha alınması, eyni işlər üçün təkrar satınalmaların 

keçirilməsi, müqavilə predmetinin dəyişdirilməsi və s. səbəblərdən, ərzaq və dərman 

xərcləri üzrə isə müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş siyahıda olmayan ərzaqların 

alınması və stasionarlarda müalicə olunan xəstələrin sayından artıq xəstə yazılması 

nəticəsində normadan artıq dərman və sarğı ləvazimatlarının və ərzağın silinməsi kimi 

səbəblərdən yaranır. Respublika və beynəlxalq səviyyəli müxtəlif tədbirlərin 

keçirilməsində müəyyən edilən əsas nöqsanlara həmin tədbirlərin keçirilməsi üçün 

müəyyən edilmiş xərc normalarına riayət edilməməsi, iştirakçıların sayının artıq və 

təkrar daxil edilməsi, tədbirlərin keçirilmə günlərindən artıq günlər üçün vəsaitin 

ödənilməsi, vəsaitlərin təsdiqedici sənədlər olmadan xərcə silinməsi kimi nöqsanlardır.  

 Qurumlar üzrə dövlət büdcəsinə və büdcədənkənar dövlət fondunun büdcəsinə 

bərpa edilmiş vəsaitin yaranma mənbəyi üzrə bölgüsü bu istiqamətdə əsasən büdcə 

qanunvericiliyi ilə bağlı nöqsanların daha xarakterik olduğunu göstərir (Cədvəl 4). 

 

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

tədbirlərin keçirilməsi üzrə

ezamiyyə xərcləri üzrə

ərzaq və dərman xərcləri üzrə

nəqliyyat xərcləri

çatışmazlıq

əmək haqqının ödənilməsi üzrə 

yardım və müavinətlər üzrə

digər

satınalmalar üzrə

tikinti  xərcləri üzrə

vergi, rüsum, divident və s. ödəmələr 
üzrə 

0,8

1,6

2,0

2,6

3,0

6,0

6,1

12,7

12,9

17,9

34,4

Ümumi məbləğdə 
xüsusi çəkisi, %-lə
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Cədvəl 4. Nəzarət tədbirləri keçirilmiş qurumlar tərəfindən nöqsanlara görə dövlət büdcəsinə 
bərpa edilmiş vəsaitin həcmi  və görülmüş digər tədbirlər  
 

Həyata keçirilmiş tədbirlər 

AR 
Mədəniyyət 
və Turizm 
Nazirliyi 

AR Xarici İşlər 
Nazirliyi 

Əmək və 
Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Nazirliyi 

AR Ailə, 
Qadın və 

Uşaq 
Probleml
əri üzrə 
Dövlət 

Komitəsi 

AR 
Qaçqınların 
və Məcburi 

Köçkünlərin 
İşləri üzrə 

Dövlət 
Komitəsi 

Vətəndaşlara 
Xidmət və 

Sosial 
İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 

AMEA –nın 
İşlər İdarəsi 

 
BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla 

əmək haqqının 
ödənilməsi üzrə 

2920,2 4957,6 8967,2 5702,4 23503,5   

ezamiyyə xərcləri üzrə 18560,2 14175,4 7377,9 14641,7 8335,2 283,0 4100,0 

tikinti  xərcləri üzrə 45854,7 
 

19288,5 
 

86212,0  4352,7 

nəqliyyat xərcləri 693,5 3272,4 4668,5 
 

30543,2  5250,0 

satınalmalar üzrə 35360,1 
   

80567,2  15276,0 

çatışmazlıq 
  

823,9 10089,5 11634,3  4639,4 

yardım və müavinətlər 
üzrə      

  

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 22344,9 7414,9 13816,2 
  

  

digər 92476,5 8208,2 44795,9 
 

407926,0  15028,8 

ərzaq və dərman xərcləri 
üzrə   

4622,7 
  

  

vergi, rüsum və s. 
ödəmələr üzrə 

75 6178,9 6410,6 
 

9014,0  31598,7 

Cəmi 218285,1 44207,3 110771,4 30433,63 657735,4 283,0 80245,6 

DİGƏR TƏDBİRLƏR 

natura 
formasında 
bərpa 

mal-material 11800,0 
 

23553,3 
 

  
 

yerinə 
yetirilmiş işlər 

76269,5 
 

85745,8 
 

  19257,0 

uçota 
alınma 

inventar 638645,8 
 

319999,1 
 

  66978,7 

bina, tikili 
    

  
 

debitor 
borclar 

uçota alınmış 
    

1577631,1  126553,2 

bağlanılmış 
  

8159977,0 
 

  
 

kreditor 
borclar 

uçota alınmış 
   

3542,2   
 

ləğv edilmiş 
  

12698,2 
 

87625,0  
 

azaldılmış maliyyələşmə 
məbləği     

2540933,0  2883,6 

ixtisar edilmiş ştat sayı 
  

1 
  

  

intizam-
tənbeh  
tədbirləri 

işdən 
çıxarılma   

3 
 

  
 

şiddətli töhmət 
    

  1 

töhmət 
    

4  2 

ciddi 
xəbərdarlıq 

4 
   

  
 

xəbərdarlıq 3 
 

5 
 

  1 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 

Alternativ 
və Bərpa 
olunan  
Enerji 

Mənbələri 
üzrə Dövlət 

Agentliyi 

Xəzər 
rayon 

Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Mərkəzi 

Yevlax rayon 
Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Mərkəzi 

Sumqayıt 
şəhər 

Əhalinin 
Sosial 

Müdafiəsi 
Mərkəzi 

DSMF-nin 
Suraxanı 

rayon 
şöbəsi 

DSMF-nin 
Ağcabədi 

rayon 
şöbəsi  

DSMF-nin 
Şəki şəhər 

şöbəsi 

 
BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla 

 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə 
  

709,7 
  

1850,3 3668,4 

ezamiyyə xərcləri üzrə 
     

104,0 
 

tikinti  xərcləri üzrə 20307,3 
      

nəqliyyat xərcləri 
       

satınalmalar üzrə 3800,0 7775,7 
     

çatışmazlıq 11558,4 
      

yardım və müavinətlər üzrə 
 

102467,2 119791,7 402447,3 2784,2 48348,1 300,0 

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
       

digər 
  

1487,0 
    

ərzaq və dərman xərcləri üzrə 
       

vergi, rüsum və s. ödəmələr 

üzrə 6530,9 
   

2448,0 14164,3 1159,5 

Cəmi 42196,6 110242,9 121988,4 402447,3 5232,2 64466,5 5127,9 

 
DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 

natura 

formasında 

bərpa 

mal-material 
       

yerinə 
yetirilmiş işlər 

1279291,1 
      

uçota alınma 
inventar 

       

bina, tikili 
       

debitor 

borclar 

uçota alınmış 
    

49866,5 66964,8 126654,3 

bağlanılmış 
    

8513,7 32289,1 
 

kreditor 

borclar 

uçota alınmış 
       

ləğv edilmiş 
       

azaldılmış maliyyələşmə 
məbləği 

 
      

ixtisar edilmiş ştat sayı  
      

intizam-

tənbeh  

tədbirləri 

işdən çıxarılma 
       

şiddətli töhmət 
       

töhmət 
  

6 
 

15 17 11 

ciddi xəbərdarlıq 
   

3 
   

xəbərdarlıq 
    

1 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 
DSMF-in 
Lənkəran 

şəhər şöbəsi 

AMEA-nın 
Fizika 

institutu 

AMEA-nın 
Aşqarlar 
Kimyası 
İnstitutu 

İçərişəhər 
Dövlət 
Tarix 

Memarlıq 
Qoruğu 
İdarəsi  

Quba rayon 
Mədəniyyət 
və Turizm 

şöbəsi 

Ağdaş rayon 
Mədəniyyət 
və Turizm 

şöbəsi 

BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə 
 

424,0 
 

10896,9 
 

9479,6 

ezamiyyə xərcləri üzrə 
 

4257,0 
 

1827,0 9705,8 2752,5 

tikinti  xərcləri üzrə 
   

14490,7 
  

nəqliyyat xərcləri 
   

11063,6 
  

satınalmalar üzrə 
 

34988,0 
 

4000,0 34353,4 41530,0 

çatışmazlıq 
 

42156,0 
 

9546,0 270,0 858,0 

yardım və müavinətlər üzrə 1274,2 
     

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
 

12039,0 
 

33625,0 4991 
 

digər 
 

16400,0 7000,0 57610,7 24458 
 

ərzaq və dərman xərcləri üzrə 
      

vergi, rüsum və s. ödəmələr üzrə 1443,8 
  

15977,4 
 

1412,0 

Cəmi 2717,6 110264,0 7000,0 159037,3 73778,2 56032,1 

 
DİGƏR TƏDBİRLƏR 

  

natura formasında 

bərpa 

mal-material 
 

28712,0 
  

41130,0 13746,7 

yerinə 
yetirilmiş 
işlər 

      

uçota alınma 
inventar 

 
2575,0 

  
20643,6 11449,6 

bina, tikili 
     

22337,1 

debitor borclar 

uçota 

alınmış 97369,9 4775,8 
    

bağlanılmış 
  

140681,0 9965,3 
  

kreditor borclar 

uçota 

alınmış       

ləğv edilmiş 
      

azaldılmış maliyyələşmə məbləği 
      

ixtisar edilmiş ştat sayı 
   

2 
  

intizam-tənbeh  
tədbirləri 

işdən 
çıxarılma  

1 
    

şiddətli 
töhmət       

töhmət 18 2 
 

6 
  

ciddi 
xəbərdarlıq       

xəbərdarlıq 
  

3 1 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 

Bakı ş. 
Məktəbəqədər 

Təhsil Müəssisələri 
və Uşaq Evləri 

İdarəsi 

Lənkəran 
rayon 
Təhsil 
Şöbəsi  

İmişli rayon 
Təhsil 
Şöbəsi  

Şəmkir 
rayon 
Təhsil 
Şöbəsi  

Oğuz rayon 
Təhsil 
şöbəsi  

Azərbaycan Dəmir 
Yolları QSC-nin 
Həkim-Sanitar 

Xidməti 

BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla 

əmək haqqının ödənilməsi 
üzrə  

1740,8 102108,4 87027,1 131171,6 35574,0 30416,1 

ezamiyyə xərcləri üzrə 
 

20473,2 3437,0 6380,0 2947,0 
 

tikinti  xərcləri üzrə 4722,4 63971,5 15437,2 42109,6 5727,8 20005,2 

nəqliyyat xərcləri 1046,4 
    

25425,1 

satınalmalar üzrə 300545,7 100021,0 140950,0 63027,2 46745,6 34774,9 

çatışmazlıq 
 

10515,0 3149,0 
 

2980,1 9002,9 

yardım və müavinətlər üzrə 
      

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
      

digər 
 

8163,0 2518,6 3757,0 
 

49713,2 

ərzaq və dərman xərcləri 
üzrə 

178258,0 
    

4864,0 

vergi, rüsum və s. ödəmələr 
üzrə    

1597,7 
   

Cəmi  486313,3 305252,1 254116,6 246445,4 93974,5 174201,4 

 
DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 

natura 

formasında 

bərpa 

mal-material 
 

115980,0 
  

11717,9 
 

yerinə 
yetirilmiş 
işlər 

      

uçota alınma 
inventar 

1429377,3 875794,1 564744,5 93839,3 127941,8 33,3 

bina, tikili 
   

263608,0 
  

debitor 

borclar 

uçota 

alınmış       

bağlanılmış 
      

kreditor 

borclar 

uçota 

alınmış       

ləğv edilmiş 
      

azaldılmış maliyyələşmə 
məbləği       

ixtisar edilmiş ştat sayı 
  

4,5 
   

intizam-
tənbeh  
tədbirləri 

işdən 
çıxarılma      

5 

şiddətli 
töhmət   

1 
   

töhmət 2 13 12 13 6 2 

ciddi 
xəbərdarlıq  

1 
    

xəbərdarlıq 
  

6 2 7 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 
Sabirabad 

Mərkəzi Rayon 
Xəstəxanası 

Cəlilabad 
Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanası 

Ucar Mərkəzi 
Rayon 

Xəstəxanası 

Goranboy 
Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanası 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Tacikistan 
Respublikasında 

Səfirliyi 

Azərbaycan 
Respublikasının 

Qırğızıstan 
Respublikasında 

Səfirliyi 

BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla  

 

əmək haqqının ödənilməsi 
üzrə  

1304,8 1208,0 8768,5 3690,0 
  

ezamiyyə xərcləri üzrə 
 

754,0 776,3 
 

3123,0 USD 
 

tikinti  xərcləri üzrə 18049,6 50050,0 20000,0 16080,0 
  

nəqliyyat xərcləri 5895,5 
 

1872,2 456,0 
  

satınalmalar üzrə 167204 152024,8 91310,0 32743,8 
  

çatışmazlıq 41242,2 35143,8 8629,0 147,0 
  

yardım və müavinətlər üzrə 
      

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
      

digər 3410,6 6240,0 
  

29826,0 USD 5872,3 USD 

ərzaq və dərman xərcləri üzrə 12858,6 4721,2 8120,2 9486,0 
  

vergi, rüsum və s. ödəmələr 
üzrə  

36,0 
  

4200,0 
 

2963,2 USD 

Cəmi  250001,3 250141,8 139476,2 66802,8 32949,0 USD 8835,5 USD 

 
DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 

natura 

formasında 

bərpa 

mal-material 

            

yerinə 
yetirilmiş 
işlər             

uçota alınma 
inventar 

8697,3 111,7 
 

139190,0 
  

bina, tikili 
      

debitor 

borclar 

uçota alınmış 1116,0 4339,2 
    

bağlanılmış 
      

kreditor 

borclar 

uçota alınmış 
      

ləğv edilmiş 
      

azaldılmış maliyyələşmə 
məbləği       

ixtisar edilmiş ştat sayı 1 
     

intizam-
tənbeh  
tədbirləri 

işdən 
çıxarılma  

1 
    

şiddətli 
töhmət  

1 
 

7 
  

töhmət 17 12 4 9 
  

ciddi 
xəbərdarlıq   

9 
  

1 

xəbərdarlıq 7 
  

3 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 
AR Bolqarıstan 

Respublikasında 
Səfirliyi 

AR Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi (geoloji-
kəşfiyyat və 
topoqrafiya-

geodeziya axtarış 
işləri) 

AR Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin 
Meşələrin İnkişafı 

Departamenti 

AR Ekologiya və   
Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin Milli 
Hidrometeorologiya 

Departamenti 

AR Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi         
(Ətraf Mühitin 
Mühafizəsi) 

Bakı şəhər    
Mənzil    

Kommunal 
Təsərrüfatı 

Departamenti 

BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla 

əmək haqqının ödənilməsi 
üzrə    

33018,5 3467,0 
 

104834,1 

ezamiyyə xərcləri üzrə 
 

45389,3 684,0 1510,0 5307,5 
 

tikinti  xərcləri üzrə 
 

1428,3 
  

559,0 252988,4 

nəqliyyat xərcləri 
 

36211,9 22439,1 7201,5 4101,3 
 

satınalmalar üzrə 
    

130,0 
 

çatışmazlıq 
  

8486,2 
  

32739,0 

yardım və müavinətlər üzrə 
      

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
      

digər 21,9 avro 6599,5 277,5 
  

246014,6 

ərzaq və dərman xərcləri 
üzrə       

vergi, rüsum və s. ödəmələr 
üzrə  

3255,5 avro 10613,2 2482,8 1253,8 
  

Cəmi  3277,3 100242,4 67388,1 13432,3 10097,8 636576,1 

DİGƏR TƏDBİRLƏR             

natura 

formasında 

bərpa 

mal-

material       

yerinə 
yetirilmiş 
işlər 

      

uçota 

alınma 

inventar 
     

16885,8 

bina, tikili 
     

13758341 

debitor 

borclar 

uçota 

alınmış      
3154,0 

bağlanılmış 
     

793974,0 

kreditor 

borclar 

uçota 

alınmış       

ləğv edilmiş 
     

94012,6 

azaldılmış maliyyələşmə 
məbləği      

820132,0 

ixtisar edilmiş ştat sayı 
     

8 

intizam-
tənbeh  
tədbirləri 

işdən 
çıxarılma   

2 1 
 

2 

şiddətli töhmət 
 

3 
   

10 

töhmət 
 

9 5 
  

5 

ciddi 
xəbərdarlıq       

xəbərdarlıq 
 

12 4 7 
 

13 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 

Qaradağ 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Sabunçu 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Abşeron 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Salyan RİH 
(mənzil-

kommunal 
təsərrüfatı) 

Şirvan RİH 
(mənzil-

kommunal 
təsərrüfatı) 

Zaqatala 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

 
BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla  

 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə  368,9 556,9 21595,8 20315,3 
  

ezamiyyə xərcləri üzrə       

tikinti  xərcləri üzrə   
190773,7 100779,2 14075,3 23330,4 

nəqliyyat xərcləri  
9240,5 39438,9 13124,4 26184,7 

 

satınalmalar üzrə 11443,1 14406,8 7433,5 
 

5037,2 
 

çatışmazlıq 31271,0 7367,0 6884,0 2500,0 12914,0 1393,6 

yardım və müavinətlər üzrə       

tədbirlərin keçirilməsi üzrə       

digər 7446,8 3624,8 31065,6 24384,0 12538,3 
 

ərzaq və dərman xərcləri üzrə       

vergi, rüsum və s. ödəmələr üzrə       
280,0 

Cəmi  50529,8 35196 297191,5 161102,9 70749,5 25004,0 

 
DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 

 

natura formasında 

bərpa 

mal-material 
83387,8 

 
60982,4 

   

yerinə yetirilmiş 
işlər       

uçota alınma 
inventar 

  
87751,0 15415,0 53576,0 220733,7 

bina, tikili 
      

debitor borclar 

uçota alınmış 
   

12250,0 
  

bağlanılmış 
    

37597,3 
 

kreditor borclar 
uçota alınmış 

      

ləğv edilmiş 
  

28242,2 9993,8 75127,8 
 

azaldılmış maliyyələşmə məbləği 25059,1 
 

28242,2 12250,0 4031,1 
 

ixtisar edilmiş ştat sayı 
      

intizam-tənbeh  
tədbirləri 

işdən çıxarılma 1 
 

1 3 
  

şiddətli töhmət 3 
 

11 
 

5 
 

töhmət 
    

14 
 

ciddi xəbərdarlıq 
      

xəbərdarlıq 1 9 
 

2 1 2 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 

Goranboy 
RİH (mənzil-
kommunal 
təsərrüfatı) 

Ağcabədi RİH 
(mənzil-

kommunal 
təsərrüfatı) 

Hacıqabul RİH 
(mənzil-

kommunal 
təsərrüfatı) 

Masallı RİH 
(mənzil-

kommunal 
təsərrüfatı) 

Biləsuvar RİH 
(investisiya) 

 
BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla  

 
 
 
 
 
 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə  1001,0 15036,5 288,0 99,0 
 

ezamiyyə xərcləri üzrə 
     

tikinti  xərcləri üzrə 38108,9 15478,4 30407,3 26529,8 81675,6 

nəqliyyat xərcləri 8381,3 13612,8 10643,2 7957,9 
 

satınalmalar üzrə 10401,4 6000,2 1981,5 
  

çatışmazlıq 902,0 3301,2 
 

5345,8 
 

yardım və müavinətlər üzrə 
     

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
     

digər 1678,0 2749,5 5859,4 39298 
 

ərzaq və dərman xərcləri üzrə 
     

vergi, rüsum və s. ödəmələr üzrə  971,6 789,9 924,0 520,1 
 

Cəmi  61444,2 56968,5 50103,4 79750,6 81675,6 

 
DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 
 

natura 

formasında 

bərpa 

mal-material 
    

115790,2 

yerinə yetirilmiş işlər 
   

37485,0 71604,0 

uçota 

alınma 

inventar 
  

62008,0 113105,0 
 

bina, tikili 
     

debitor 

borclar 

uçota alınmış 
     

bağlanılmış 
     

kreditor 

borclar 

uçota alınmış 
    

24000,0 

ləğv edilmiş 1728,0 
   

30805,5 

azaldılmış maliyyələşmə məbləği 
     

ixtisar edilmiş ştat sayı 
     

intizam-
tənbeh  
tədbirləri 

işdən çıxarılma 
   

1 2 

şiddətli töhmət 
 

5 2 
  

töhmət 1 
 

4 
 

1 

ciddi xəbərdarlıq 
     

xəbərdarlıq 2 3 5 1 1 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 
Cəlilabad RİH 
(investisiya) 

Tovuz RİH 
(investisiya) 

Siyəzən RİH 
(investisiya) 

Quba RİH 
(investisiya) 

Oğuz  RİH 
(investisiya) 

 
BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla  

 
 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə  
     

ezamiyyə xərcləri üzrə 
     

tikinti  xərcləri üzrə 476697,5 31956,0 
 

9621,8 
 

nəqliyyat xərcləri 
     

satınalmalar üzrə 
     

çatışmazlıq 
     

yardım və müavinətlər üzrə 
     

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
     

digər 
     

ərzaq və dərman xərcləri üzrə 
     

vergi, rüsum və s. ödəmələr üzrə  
     

Cəmi  476697,5 31956,0 
 

9621,8 
  

DİGƏR TƏDBİRLƏR 

  
 

natura 

formasında 

bərpa 

mal-material 
23463,0 39349,0 

   

yerinə yetirilmiş 
işlər 

1996671,0 376409,0 6579,0 32616,4 47323,9 

uçota alınma 
inventar 

     

bina, tikili 
     

debitor borclar 
uçota alınmış 

   
4244169,0 

 

bağlanılmış 
     

kreditor borclar 
uçota alınmış 

     

ləğv edilmiş 
     

azaldılmış maliyyələşmə məbləği 
  

172124,9 
  

ixtisar edilmiş ştat sayı 
     

intizam-tənbeh  
tədbirləri 

işdən çıxarılma 
     

şiddətli töhmət 
     

töhmət 2 2 
   

ciddi xəbərdarlıq 
     

xəbərdarlıq 
 

2 
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Həyata keçirilmiş tədbirlər 
Azərbaycan 
Hava Yolları 

QSC 

Bakımetropoliteni  
QSC 

Azəravtoyol 
ASC 

Aqrolizinq 
ASC 

Məcburi 
Köçkünlərin 

Sosial İnkişaf 
Fondu 

 
BƏRPA EDİLMİŞ VƏSAİTLƏR (yaranma mənbələri üzrə), manatla  

 
 

 

 

 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə  
 

    

ezamiyyə xərcləri üzrə 
 

    

tikinti  xərcləri üzrə 
 

100796,8 150620,2 
  

nəqliyyat xərcləri 
 

    

satınalmalar üzrə 
 

  
4871,7 

 

çatışmazlıq 
 

  
18460,4 

 

yardım və müavinətlər üzrə 
 

    

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 
 

    

digər 
 

99850,0 
  

195139,9 

ərzaq və dərman xərcləri üzrə 
 

    

vergi, rüsum və s. ödəmələr üzrə  2475000,0 106000,0 
   

Cəmi  2475000,0 306646,8 150620,2 23332,1 195139,9 

 
DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 

 

 

 
 

DİGƏR TƏDBİRLƏR 

 
 

natura 

formasında 

bərpa 

mal-material 

 

  

19280,8  
manat             

810,4 avro             
10789,4 

dollar 
 yerinə yetirilmiş 

işlər 
 

   

 
uçota alınma 

Inventar 

 

 
39662,0 

 

 bina, tikili 

 
 

179299000,0 
 

 

debitor borclar 
uçota alınmış 

 

  
12800,0 

avro 

 bağlanılmış 

 
   

 
kreditor borclar 

uçota alınmış 

 

   

 ləğv edilmiş 

 
   

 azaldılmış maliyyələşmə məbləği   
 

   

ixtisar edilmiş ştat sayı   
 

   

intizam-tənbeh  
tədbirləri 

işdən çıxarılma 

 

6 
  

 şiddətli töhmət 

 

2 
  

 töhmət 

 

6 
  

 ciddi xəbərdarlıq 

 
   

 xəbərdarlıq 

 
 

20 
 

 
 Cədvəl 4-ə əlavə olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin 

fəaliyyətini əhatə edən analitik təhlil işinin nəticəsi olaraq  səhmdar cəmiyyətlər 

tərəfindən ödənilməli olan dividentlər üzrə ümumilikdə 1150,9 min manat məbləğində 

qalıq borcun ödənilməsi təmin edilmişdir.  
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Eyni zamanda, qeyd edək ki, İmişli rayon Təhsil Şöbəsi, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, İçərişəhər DTMMİ, Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanası, 

Abşeron rayon İH, Goranboy Mərkəzi rayon Xəstəxanası və AMEA-nın İşlər İdarəsi 

üzrə ümumilikdə 1951,3 min manat məbləğində artıq hesablanmış amortizasiya 

məbləğinə müvafiq düzəlişlər edilmiş, Bakı və Şirvan şəhərləri, Sabunçu, Abşeron, 

Zaqatala, Goranboy, Ağcabədi və Masallı rayonları üzrə mənzil fondunun 357,7 min 

manat məbləğində az hesablanmış gəlirləri uçota alınmış, Bakı şəhər MKTD və 

Abşeron rayon İH üzrə mənzil fondunun 684,3 min manat məbləğində çox 

hesablanmış zərəri müvafiq qaydada azaldılmışdır.  

Nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq 21480,8 min manat məbləğində əsaslı təmir 

xərclərinin müvafiq qaydada tanınması təmin edilmiş, 15269,8 min manat məbləğində 

başa çatdırılmış obyektlər aidiyyəti qurumların balansına verilmişdir. 

"Bakımetropoliteni" QSC-də aparılmış audit üzrə vergi qanunvericiliyinin tələbləri 

pozulmaqla əlavə dəyər vergisi və ödəmə mənbəyində vergilər üzrə azaldılmış 

ümumilikdə 805,2 min manat vergi məbləği dəqiqləşdirilmiş vergi bəyannamələrinin 

təqdim edilməsi ilə dövlət büdcəsinə hesablanılmış,  Şəmkir rayon Təhsil Şöbəsində 

aparılmış audit üzrə isə əsas vəsaitlərin alınması zamanı birbaşa xərcə silinmiş 263,6 

min manat ƏDV məbləği müvafiq qaydada uçota bərpa olunmuşdur.  

DSMF-in Şəki və Lənkəran şəhərləri, Suraxanı və Ağcabədi rayon 

şöbələrində aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq sosial sığorta nömrələrinin 

verilməməsi və ya verilmiş sosial sığorta nömrələrinin fərdi uçot bazasına işlənilməməsi 

səbəbindən yığım hesabına toplanılmış 209,3 min manat məbləğində vəsait müvafiq 

hesabatlara bərpa edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatda 

Azərbaycan Respublikasının İtaliya Respublikasındakı səfirliyi tərəfindən 1488,0 

min avro və Misir Ərəb Respublikasındakı səfirliyi tərəfindən 18,7 min ABŞ dolları 

məbləğində dövlət rüsumları üzrə qalıq vəsaitinin dövlət büdcəsinə köçürülməsinin 

tapşırıldığı qeyd edilmişdir. Hesabat tərtib edilən dövrə həmin vəsaitlərin dövlət 

büdcəsinə köçürülməsi ilə bağlı Hesablama Palatasına məlumat daxil olmamış, 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Misir Ərəb Respublikasındakı səfirliyində auditin aparılması məqsədəmüvafiq hesab 

edilmişdir.  Eyni zamanda bildirilmişdir ki, Nazirlik üzrə təhtəlhesab şəxs, depozit 

məbləğləri və müxtəlif debitor və kreditorlar üzrə hesablaşmalardan yaranan qalıqların 

bağlanılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.   

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatda 4 saylı Ərazi Vergilər İdarəsi üzrə 2 hüquqi şəxsə 90,7 min manat 

məbləğində əlavə mənfəət vergisi hesablanıldığı, həmçinin, bir hüquqi şəxslə bağlı 

aparılmış səyyar vergi yoxlamasının nəticələri barədə materialların Vergilər Nazirliyi 

yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai araşdırılması Departamenti tərəfindən məhkəməyə 

təqdim edildiyi bildirilmişdir. 

Hesabat ilində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları üzrə aparılmış nəzarət tədbirinin 

nəticəsi olaraq sifarişçi-podratçı təşkilatlar tərəfindən Siyəzən rayon İH üzrə  143,5 min 

manat və Quba rayonu İH üzrə 4244,2 min manat məbləğində işlərin 2017-ci ilin 

birinci yarısında başa çatdırılacağı ilə bağlı göndərilmiş öhdəlik məktubu Hesablama 

Palatasına daxil olmuşdur.  
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Hesabat ilində iki qurumda aparılmış auditin nəticəsi olaraq vergi qanunvericiliyinin 

tələblərinin pozulması halı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə 

müraciət edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyində həyata keçirilmiş nəzarət tədbiri zamanı fəaliyyətini dayandırmış hüquqi və 

fiziki şəxslərə mal-material alınması və xidmət göstərilməsi üzrə 37,8 min manat 

məbləğində vəsaitin xərcə silinməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və 

fiziki şəxslərə nağd qaydada 528,7 min manat məbləğində mədaxil qəbzlərinin təsdiq 

edilmiş formaya uyğun olmaması faktları ilə bağlı edilmiş müraciətə cavab olaraq 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən kameral qaydada əlavə vergilər hesablanıldığı və vergi 

ödəyicilərinin şəxsi hesab vərəqələrinə işlənilməsinin təmin olunduğu bildirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsində aparılmış tədbirin nəticəsi olaraq Hesablama Palatası Komitənin Mənzil 

İstismar Departamenti tərəfindən məcburi köçkünlərin müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün 

2014-cü ildə 7 müqavilə əsasında 5 fiziki şəxsdən 19026,3 min manat dəyərində 308 

ədəd mənzil alınması əməliyyatlarının vergi qanunvericiliyinə uyğunluğunun 

araşdırılması barədə Vergilər Nazirliyinə müraciət etmişdir. Müraciətə cavab olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq həmin şəxslərə kameral 

vergi yoxlaması ilə vergilərin hesablanıldığı, həmin vergi məbləğlərinin nəzərdə tutulmuş 

müddətdə dövlət büdcəsinə ödənilməməsi səbəbindən həmin şəxslər barədə 

Azərbaycan Respublikası CM-nin 213-cü maddəsi ilə cinayət işinə başlanıldığı və ibtidai 

istintaq aparıldığı bildirilmişdir. 

Ötən illərdə aparılmış nəzarət tədbirləri üzrə qurumlar tərəfindən 2016-cı ildə 

müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatların alınması təmin edilmişdir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Tələbə Qəbulu 

üzrə Dövlət Komitəsi, " Azərsu" və  "Azərkosmos" ASC, Bakı şəhər Mədəniyyət və 

Turizm İdarəsi, Azərbaycan Respublikasının NATO təşkilatında nümayəndəliyi, 

Masallı və Tovuz rayonları Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzləri tərəfindən 35,5 min 

manat, 14,6 min avro, 33,1 min ABŞ dolları məbləğində vəsait dövlət büdcəsinə, 103,9 

min manat məbləğində mal-material natura şəklində bərpa edilmiş, 42,0 min manat 

məbləğində debitor borcun bağlanılması təmin edilmişdir.  

Həmçinin DSMF-in Xətai, Ağstafa, Masallı və Cəlilabad rayon şöbələrində 

aparılmış tədbirlərlə bağlı işlərin davamı olaraq hesabat ilində bu şöbələr tərəfindən 

40,3 min manat artıq ödənilmiş pensiya məbləği, 37,0 min manat məbləğində əlavə 

hesablanılmış məcburi dövlət sosial sığorta haqqı müvafiq qaydada DSMF-in büdcəsinə 

ödənilmişdir.  

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-də 2015-də aparılmış nəzarət tədbirinin nəticəsi 

olaraq həmin ildə 3200,0 min manat, hesabat ilində isə, Hesabatın tərtib edildiyi tarixə,  

2475,0 min manat məbləğində vəsait dövlət büdcəsinə ödənilmişdir.  

Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, Hesablama Palatasının 2016-cı ildə həyata keçirdiyi 

maliyyə-büdcə nəzarəti fəaliyyətinin və əvvəlki illərdə başa çatmış tədbirlərin davamı 

olaraq ümumilikdə  11256,4 min manat, 75,0 min ABŞ dolları, 17,8 min avro 

məbləğində vəsaitin dövlət büdcəsinə bərpası təmin edilmişdir (Şəkil 4). 
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Şəkil 4. 2014-2016-ci illərdə bərpa edilmiş vəsaitlər  

 

  
Auditlərin nəticələri əsasında həmçinin qeyd edilməlidir ki, audit olunan qurumlar 

üzrə icra prosesində olan satınalma müqaviləsinin  qiyməti ümumilikdə 3881,5 min 

manat məbləğində azaldılmış, nəticədə həmin məbləğdə artıq maliyyələşmənin 

qarşısı alınmışdır. Həmçinin 3605,7 min manat məbləğində maliyyələşmə 

məbləğinin azaldılması təmin edilmiş, 5829,0 min manat məbləğində debitor borc 

uçota alınmışdır.   

Həyata keçirilmiş tədbirlərin bir istiqaməti görülməmiş işlərin başa çatdırılması ilə 

əlaqədardır. Hesabat ilində qurumlar tərəfindən 4070,4 min manat məbləğində 

görülməmiş işlərin başa çatdırıldırılmasının və 193088,6 min manat məbləğində 

işlərin müvafiq qaydada uçota alınmasının təmin edildiyi bildirilmişdir.    

 
Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən nəzarət tədbirinin nəticəsi 

olaraq görülmüş işlər  

2016

• 11256,4 min manat

• 75,0 min ABŞ dolları

• 17,8 min avro 

2015
• 10286,7 min manat

• 60,2 min avro

2014

• 8683,9 min manat

• 7,5 min ABŞ dolları

• 47,1 min avro
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Cəlilabad rayon İH-ə ayrılmış vəsaitlərin icrası ilə bağlı Cəlilabad-Astanlı-Cəngan-Soltankənd 

avtomobil yolunun tikintisi üzrə görülmüş işlər 
 

Nəzarət tədbirlərin nəticəsi olaraq görülmüş işlərin bir hissəsi də təhvil verilməmiş 

inventar və avadanlıqların təhvil verilməsi ilə bağlıdır. Hesabat ilində 625,3 min manat 

dəyərində təhvil verilməmiş inventar və avadanlıq təhvil verilmiş və 5672,9 min 

manat inventar və avadanlıq uçota alınmışdır. Həmçinin 230,2 min manat dəyərində 

artıqgəlmənin uçota alınması təmin edilmişdir.  

 Biləsuvar rayon İH-də aparılmış tədbirin nəticəsi üzrə təhvil verilmiş inventar və avadanlıqlar  
 

DSMF-in  Şəki, Lənkəran, Suraxanı və Ağcabədi şöbələri tərəfindən müvafiq 

olaraq 34,8 min manat, 67,8 min manat, 29,2 min manat və 72,9 min manat, cəmi 204,7 
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min manat, ötən illər üzrə tədbirlərin davamı nəticəsində bərpa edilmiş vəsait də nəzərə 

alınmaqla Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinə 282,0 min manat məbləğində 

vəsait bərpa edilmişdir.  

 Qeyd edək ki, bəzi qurumlar üzrə yol verilmiş nöqsanlar tam şəkildə aradan 

qaldırılmamışdır. Həmin nöqsanların müəyyən hissəsinin aradan qaldırılması müəyyən 

vaxt tələb edir və bu, əsasən artıq ödənilmiş pensiya və müavinətlərlə bağlıdır. Belə ki, 

mövcud qanunvericilik bu istiqamətdə vəsaitin hissə-hissə bərpası mexanizmini 

müəyyən etmişdir.  

 Bəzi qurumlar üzrə isə, müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması 

məqsədilə zəruri tədbirlər tam həyata keçirilməmişdir. Hesabat ilində “Bank 

Technique” ASC-də qalan bank hesablarından çıxarış sənədlərinə əsasən ümumilikdə 

7562449,4 manat məbləğində, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 

və “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tələbləri gözlənilmədən metro stansiyalarının tikintisi ilə əlaqədar layihə 

altına düşən əmlakların mülkiyyətçilərinə kompensasiyalar təyinatı ilə dövlət büdcəsi 

hesabına köçürülmüş 5999160,0 manat məbləğində vəsaitin maliyyə hesabatlarında pul 

vəsaitlərinin tərkibində göstərilməsi “Bakı Metropoliteni” QSC tərəfindən təmin 

edilməmişdir. Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyətində və tabeliyində olan 

idarə, müəssisə və təşkilatlarda keçirilmiş auditlə nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə 

əmək haqqının hesablanılmasında qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməyərək 

Avtonəqliyyat və Mexanizasiya Dəstəsi tərəfindən işçinin istirahət günləri işə çıxmasına 

əsas göstərilmədən bütün sürücülərə hesabat ilinin bütün istirahət (bazar) günləri üçün 

əmək haqqı hesablanılmış və nəticədə sürücülərə 2014-cü ilin may-dekabr aylarında 

4447,8 manat, 2015-ci ildə 8884,5 manat, 2016-cı ilin 1-ci yarısında isə 4885,7 manat, 

ümumilikdə 18218,0 manat artıq əmək haqqı ödənişinə yol verilsə də, həmin vəsaitin 

müvafiq qaydada bərpası təmin edilməmişdir. Qeyd edək ki, 2016-cı ilin sentyabr-

dekabr ayları üzrə 368,4 manatının büdcəyə köçürülməsi və qalan vəsaitin hissə-hissə 

dövlət büdcəsinə bərpa ediləcəyi barədə məktub Hesablama Palatasına daxil olmuşdur.

 Azərbaycan Respublikası Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi tərəfindən təbii qazla təmin olunmuş və soba yanacağı verilmiş məcburi 

köçkünlərin siyahılarında adları təkrarlanan 943 məcburi köçkün ailəsinə verilmiş soba 

yanacağının 89760,0 manat dəyəri, həmçinin Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində 4 

mərtəbəli binanın əsaslı təmiri obyekti üzrə artıq ödənilmiş 21639,4 manat və yerinə 

yetirilməmiş işlər üzrə ödənilmiş 48726,0 manat, ümumilikdə 70365,4 manat 

məbləğindən qalan 5365,4 manat vəsait dövlət büdcəsinə bərpa edilməmiş, həmçinin 

“Azəristiliktəchizat” ASC tərəfindən istilik enerjisi xidmətləri haqqının hesablanması 

zamanı isidilən sahə kimi yaşayış sahəsi deyil, ümumi sahənin götürülməsi səbəbindən 

artıq ödənilmiş 169421,1 manat məbləğində vəsait növbəti hesablaşmalar zamanı 

nəzərə alınmamışdır.  

Nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq audit olunan qurumlar tərəfindən bir sıra 

inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilmiş, o cümlədən 33 nəfər işdən azad edilmiş, 51 

nəfərə şiddətli töhmət, 220 nəfər töhmət verilmiş, 18 nəfərə ciddi xəbərdarlıq, 115 

nəfərə xəbərdarlıq edilmişdir. Eyni zamanda, Qaradağ və Hacıqabul İH üzrə auditlərin 

nəticəsi kimi hər birində bir nəfər olmaqla 2 vəzifəli şəxs aşağı vəzifəyə keçirilmişdir. 

Görülmüş intizam-tənbeh tədbirləri sırasında, həmçinin Azərbaycan Respublikası 
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Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi  tərəfindən 4 vəzifəli 

əməkdaşın vəzifə maaşının azaldıldığı bildirilmişdir.    

Eyni zamanda, vurğulanmalıdır ki, qurumlar tərəfindən  nöqsanlara yol vermiş 

vəzifəli şəxslərə münasibətdə zəruri intizam-tənbeh tədbirləri görülməmiş,  həmçinin bu 

tədbirlərin preventiv xarakter daşıması nəzərə alınaraq tətbiq edilən tədbirlər kifayət 

qədər  sərt olmamışdır. Hesablama Palatası nöqsanlara yol vermiş vəzifəli şəxslərlə 

bağlı intizam-tənbeh tədbirlərinin görülməməsini müəyyən edilmiş nöqsanların 

gələcəkdə təkrarlanması ehtimalını azaltmadığını hesab edir. 
 

2.6. Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin 

fəaliyyəti 
 

Ümumi məlumatlar. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan 

MR üzrə İdarəsinin 2016-cı ildə fəaliyyəti haqqında hesabat "Hesablama Palatası 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci və Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsi haqqında” 

Əsasnamənin 21-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

Hesabat İdarənin 2016-cı ilin İş planı ilə nəzərdə tutulmuş və həyata keçirilmiş 

nəzarət tədbirlərinin icrası vəziyyətini, görülmüş işləri əhatə edir. 

Hesablama Palatasının Kollegiyasının 16 dekabr 2015-ci il tarixli Q-179 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş 2016-cı il üçün İş planının 1.3-cü bəndində Naxçıvan MR-nın 

2016-cı il büdcəsinin xərclərinə maliyyə-büdcə nəzarəti tədbirləri çərçivəsində 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan MR üzrə İdarəsinin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş funksiyalarının icrası məqsədilə tədbirlər öz əksini 

tapmışdır. 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan MR üzrə 

İdarəsinə dövlət təşkilatlarından 3 telefonoqram, 15-i elektron olmaqla 71 məktub daxil 

olmuş, 5-i elektron olmaqla 61 məktub dövlət təşkilatlarına göndərilmişdir. 

İdarənin nəzarət tədbirləri. 2016-cı ildə İdarə tərəfindən Naxçıvan Tibb 

Kollecində, Naxçıvan MR Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzində, Naxçıvan MR Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətində, 

Naxçıvan Musiqi Kollecində, Naxçıvan Şəhər 5 nömrəli Mənzil İstismar İdarəsində, 

Naxçıvan MR Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Naxçıvan MR Meşə Təsərrüfatı 

İdarəsində, Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsində, Naxçıvan MR Dövlət Baytarlıq 

Xidmətinin Baytarlıq Laboratoriyasında və Naxçıvan MR Dövlət Baytarlıq Xidmətinin 

Elmi-tədqiqat Baytarlıq Mərkəzində olmaqla cəmi 9 təşkilatda audit keçirilmişdir. 

İdarə tərəfindən 2016-cı ildə həyata keçirilmiş audit 7970,9 min manat 

məbləğində vəsaiti əhatə etmişdir. 

Hesabat ilində 1 təşkilatda ilk dəfə olaraq İdarə tərəfindən audit həyata 

keçirilmişdir. 

2016-cı ildə İdarə tərəfindən xərclərlə bağlı həyata keçirilmiş auditin büdcə 

xərclərinin funksional təsnifatı üzrə strukturu aşağıdakı kimi olmuşdur: 

"Ümumi dövlət xidmətləri" bölməsi üzrə 3 tədbir;  

"Təhsil" bölməsi üzrə 2 tədbir;  

"Səhiyyə" bölməsi üzrə 1 tədbir;  

"Mənzil və kommunal təsərrüfatı bölməsi üzrə 1 tədbir;  
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"Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafızəsi" bölməsi üzrə 2 tədbir. 

2016-cı ildə İdarə tərəfindən aparılan audit nəticəsində 3 təşkilatda tarif səhvi 

nəticəsində 12 nəfərə 2840,78 manat artıq əmək haqqı ödənildiyi müəyyən edilmişdir. 

Audit zamanı aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq 

təşkilatlara məktub göndərilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə və 

Maliyyə Nazirliyinə müvafiq məlumat təqdim edilmişdir. 

Görülmüş tədbirlər nəticəsində artıq ödənilmiş 2840,78 manat əmək haqqı 

büdcəyə bərpa edilmişdir. 

2016-cı ildə İdarə tərəfindən İş planında göstərilən 10 təşkilat üzrə analitik təhlil 

işləri aparılmışdır. 

2016-cı ildə İdarə tərəfindən xərclərlə bağlı aparılmış analitik təhlillərin büdcə 

xərclərinin funksional təsnifatı üzrə strukturu aşağıdakı kimi olmuşdur. 

"Ümumi dövlət xidmətləri" bölməsi üzrə 5;  

"Təhsil" bölməsi üzrə 1;  

"Səhiyyə" bölməsi üzrə 1; 

"Sosial müdafiə və Sosial təminat" bölməsi üzrə 1;  

"Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi" bölməsi üzrə 2. 

Aparılmış analitik təhlillərin nəticələrinə dair müvafiq rəylər tərtib olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası 

üzrə İdarəsinin 2016-cı ildə fəaliyyəti ilə bağlı Hesabatın Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

III BÖLMƏ. HESABLAMA PALATASININ EKSPERT-ANALİTİK 

FƏALİYYƏTİ 

 

Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Hesablama Palatasının büdcə 

prosesində və ümumilikdə büdcə vəsaitlərinin səmərəli və effektiv idarə olunmasında 

fəal iştirakının, habelə ona nəzarətin təmin edilməsi mexanizmlərindən biri ekspert-

analitik fəaliyyətin həyata keçirilməsidir.  

Hesablama Palatasının ekspert-analitik fəaliyyətinə, əsasən, dövlət büdcəsi və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihəsi və dövlət büdcəsinin icrası ilə 

bağlı hesabat və qanun layihələrinə rəylərin hazırlanması, həmçinin analitik təhlil 

formasına keçirilən nəzarət tədbirləri aiddir.  

Hesabata, yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı, Hesablama Palatasının büdcə 

qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlə 

Kabinetinə təqdim etdiyi təklifləri və hesabat ilində büdcə vəsaitlərinin icrası ilə bağlı 

qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarının təhlilinin icmal nəticələri 

və “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda edilmiş 

dəyişikliklərin maliyyə intizamının təkmilləşdirilməsi və Hesablama Palatasının 

fəaliyyəti üçün institusional üstünlüklərinə dair məlumat da daxil edilmişdir.  

 

3.1. Dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının layihələri, dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabat və qanun layihələrinə Rəylərin qısa icmalı  

 

Hesablama Palatasının ekspert-analitik fəaliyyətinin bir hissəsi kimi dövlət 

büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) büdcələrinin 

layihələrinə, dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatlara və müvafiq qanun 

layihələrinə hazırladığı rəylərdə əsas diqqət daha çox büdcə layihələrində nəzərdə 

tutulan gəlir və xərc parametrlərinə təsir edən amillərin və makroiqtisadi şəraitin təhlil 

olunmasına, büdcə ilində həyata keçiriləcək büdcə, vergi və sosial siyasətin ümumi 

iqtisadi siyasətə və strateji inkişaf hədəflərinə uyğunluğunun araşdırılmasına, büdcə 

öhdəliklərinin dünyada baş verən iqtisadi proseslərə adekvatlığına, dövlət büdcəsinin 

icrası zamanı əldə olunmuş nəticələrin büdcə layihəsindəki məqsədlərə müvafiqliyinə, 

habelə bu nəticələrin ölkənin iqtisadi və sosial sahələrdəki inkişaf göstəricilərinə təsirinin 

təhlilinə və s. məsələlərə yönəldilir. 

Hesablama Palatasının qanunvericiliklə müəyyən olunmuş funksiyalarının 

icrasına uyğun olaraq 2016-cı ildə ekspert-analitik fəaliyyət üzrə 5 rəy müvafiq qaydada 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə göndərilmiş və qanun layihələrinin 

müzakirəsi zamanı Hesablama Palatasının sədri tərəfindən təqdim olunmuşdur. Həmin 

rəylərin Palatanın rəsmi internet səhifəsində tam şəkildə yerləşdirildiyini nəzərə alaraq 

bu rəylər üzrə əsas nəticələr və müxtəlif istiqamətləri əhatə edən təkliflər icmal şəkildə 

təqdim olunur.  

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının Rəyinin5 qısa icmalı. 

                                                           
5 http://sai.gov.az/upload/files/rey.pdf 
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Hesablama Palatasının Rəyi mövcud qanunvericiliyin və metodiki sənədlərin 

tələblərinə uyğun hazırlanmış və Hesablama Palatasının Kollegiyası tərəfindən təsdiq 

edilərək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmişdir. “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun 

layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi Milli Məclisin 23 fevral 

2016-ci il tarixində keçirilmiş plenar iclasında təqdim olunmuş və nəzərə alınmışdır.  

Rəydə təqdim edilmiş təkliflər demək olar ki, dövlət büdcəsi xərclərindən səmərəli 

istifadə və şəffaflığın artırılması ilə bağlı olmuşdur. 

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı il 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının Rəyinin6 qısa icmalı. 

Rəy Hesablama Palatası Kollegiyasının 16 fevral 2016-cı il tarixli Q-20 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilərək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim 

edilmişdir. Rəydə əsas diqqət Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifə və funksiyalarının həyata 

keçirilməsi üçün 2016-cı ildə dürüstləşdirilmiş vəsaitlərin gəlir və xərc istiqamətləri 

üzrə proqnozlaşdırılması və nəzərdə tutulan tədbirlərin sosial-iqtisadi inkişaf 

məqsədləri arasında uyğunluğunun təhlilinə yönəldilmişdir. 

Rəydə dəyişikliklərin edilməsi zərurəti vətəndaşların sosial müdafiə tədbirlərinin 

gücləndirilməsi məqsədilə 2016-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq həm əmək qabiliyyətli, 

həm də əmək qabiliyyətsiz vətəndaşların gəlirlərinin artırılması məqsədilə hökumət 

tərəfindən büdcə təşkilatlarında çalışan işçilərin əmək haqlarının, əmək pensiyalarının 

artırılması, əmək qabiliyyətli əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətlərində 

əlavə tədbirlərin görülməsi və bütün bu tədbirlərin bilavasitə əmək haqlarının və əmək 

pensiyalarının məbləğindən, işsizlik və işlə təmin edilmənin səviyyəsindən asılı olan 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı il üçün büdcəsinə yenidən baxılması, onun 

gəlirlərinin və xərclərinin əmək haqlarının və əmək pensiyalarının artım səviyyəsinə 

uyğunlaşdırılması ilə şərtləndirilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

illik hesabata Hesablama Palatasının Rəyinin7 qısa icmalı. 

Rəy özündə büdcənin icrasını xarakterizə edən makroiqtisadi şərait və büdcə 

parametrlərinin təhlilini, büdcə gəlirlərinin müəyyən edilmiş proqnozlarının vergi və digər 

gəlir mənbələri, tədiyə və mülkiyyət növləri üzrə vəziyyətini, dövlət büdcəsi xərclərinin 

ayrı-ayrı xərc istiqamətləri, habelə təsdiq edilmiş proqram və layihələr üzrə vəsaitlərdən 

istifadə vəziyyətini, dövlət borcunun mövcud durumunu, dövlət borclanma limitinə riayət 

olunmasını, büdcə kəsiri və onun maliyyələşdirilməsi mənbələrini əks etdirir. Həmçinin, 

Hesablama Palatasının büdcənin icrası ilə bağlı illik hesabata Rəyində dövlət 

büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı büdcədən maliyyələşən təşkilatların illik 

xərclər smetasının icrasının təhlili üzrə nəticələr də əks olunmuşdur. Belə ki, 2015-ci il 

dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata dair hazırlanmış Rəydə 113 belə qurum 

üzrə vəsaitlərin icrası ilə bağlı məlumatlar təhlil edilmiş və nəticələr verilmişdir. 

                                                           
6 http://sai.gov.az/upload/files/r-%202016%20DSMFbh(2).pdf 
7 http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA-2015.pdf 
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Rəy Hesablama Palatası Kollegiyasının 17 may 2016-cı il tarixli Q-50 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilərək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim olunmuş və 

Milli Məclisin 31 may 2016-ci il tarixində keçirilmiş plenar iclasında nəzərə alınmışdır. 

Rəydə təhlil prosesində əldə edilmiş nəticələr, həmçinin həmin nəticələrə 

əsaslanan və dövlət maliyyə inzibatçılığının daha da gücləndirilməsi istiqamətində 

təkliflər əks olunmuşdur. 

Nəticələr bölməsində 57 nəticə qeyd edilmişdir ki, bunun 23-ü büdcə xərcləri, 22-

si büdcə gəlirləri, 6-sı dövlət borcu, 5-i büdcə kəsiri, 1-i isə makro göstəricilər üzrə əks 

etdirilmişdir. 

Rəydə ümumilikdə müxtəlif istiqamətlər üzrə 40-dan çox təklif və tövsiyə təqdim 

edilmişdir ki, dövlət büdcəsi xərclərindən səmərəli istifadə, şəffaflığın və hesabatlılığın 

artırılması ilə bağlı təkliflər daha çox üstünlük təşkil etmişdir (Şəkil 5).  
 

Şəkil 5. Rəydə təqdim edilmiş təkliflərin istiqamətlər üzrə bölgüsü, faizlə 

 
 

 

Təqdim edilmiş təkliflərdən bəzilərini aşağıdakı şəkildə göstərmək olar: 

1. Dövlət maliyyə inzibatçılığının və hesabatlılığın gücləndirilməsi, həmçinin 

şəffaflığın artırılması məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 20-ci maddəsinə dövlət büdcəsinin xərclərinin inzibati təsnifatı üzrə icrası 

ilə bağlı müddəanın əlavə olunması təklif edilir.  

2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 20-ci 

maddəsinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin gəlirlərinin maddələr səviyyəsində və 

gəlirlərin icrasının təmin edən qurumlar üzrə icra göstəricilərinin, həmçinin dövlət 

büdcəsi xərclərinin icrası məbləğinin funksional təsnifatın paraqraflar səviyyəsində 

təqdim olunması məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

3. Hesabatlılığın və şəffaflığın yüksəldilməsi məqsədilə büdcə ilinin hər hansı 

təqvim gününə faktiki büdcə daxilolmalarının nəzərdə tutulduğundan artıq olması, kassa 

icrası xəzinədarlıq tərəfindən aparılan büdcədənkənar fondların və məqsədli hesabların 

(depozit və tapşırıq hesabları) qalıqlarının vahid xəzinə hesabında cəmləşdirilməsi 
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maliyyə-kredit bazarının inkişaf 
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makro-fiskal çərçivənin 
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hesabına yaranan qalıqların (sərbəst qalıq) müvafiq illər üzrə dövlət büdcəsi haqqında 

qanunlarının tələblərinə uyğun olaraq büdcə kəsirinin maliyyələşmə mənbəyi kimi qeyd 

olunduğunu və hesabat ilində xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 

yaranan müsbət fərqin sərbəst qalığın tərkibində olmaqla yanaşı büdcənin gəlirlərinə aid 

edilməsini nəzərə alaraq sərbəst qalıqda olan vəsaitin büdcə kəsirinin bağlanılmasına 

yönəldilməsi təmin edildikdən sonra qalan vəsaitin növbəti büdcə ilinin gəlirlərinə aid 

edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

4. Yerli gəlirlərin proqnozlaşdırılması və icrası vəziyyətinin, kənarlaşmaların 

səbəblərinin və digər əlaqəli halların şəhər və rayonlar səviyyəsində detallı təhlilinin 

aparılması üçün yerli gəlirlərin ayrı-ayrı tədiyyə növləri (vergi və digər icbari ödənişlər) 

üzrə tərkibi barədə məlumatların da dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilən 

sənədlər toplusuna daxil edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir; 

5. Vergi inzibatçılığının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün mühüm meyar 

olan vergilərin könüllü bəyanetmə və ödəmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq 

üçün vergi inzibatçılığının proqnoz hədəflərin reallaşdırılması üzərindəki təzyiqlərinin 

yumşaldılması və vergi intizamının təmin olunması üzərində gücləndirilməsi 

məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

6. “Alınmış büdcə ssudaları üzrə alınan faizlər“ üzrə daxilolmaların dövlət 

büdcəsində sair daxilolmalar kimi deyil, ayrıca mədaxil mənbəyi kimi göstərilməsini 

məqsədəuyğun hesab edirik.  

7. Hesabatlılığın yüksəldilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə “Dövlət 

zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmaların 

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun vəsaitinin idarə olunması, 

uçotunun aparılması və istifadəsi Qaydaları”nın 2.6. bəndi ilə nəzərdə tutulduğu kimi, 

dövlət büdcəsinin gəlir və xərc hissələrində ayrıca göstərilməsini və Təminat Fondunun 

formalaşması mənbəyinə aid edilməsini, eyni zamanda, həmin Qaydaların 5.2.-ci 

bəndinə uyğun olaraq, Fondun vəsaitlərinin istifadəsi barədə məlumatların dövlət 

büdcəsinin icrasına dair illik hesabata daxil edilməsini hesabatlılığın gücləndirilməsi və 

şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

8. Şəffaflıq və hesabatlılığın artırılması məqsədilə büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmalar üzrə gəlirlərin funksional istiqamətlər və qurumlar üzrə 

konkretləşdirilərək Vahid Büdcə Təsnifatı ilə müəyyən edilməsi məqsədəmüvafiq hesab 

olunur.  

9. Dövlət büdcəsindən büdcə ssudası formasında vəsaitlərin ayrılmasını 

tənzimləyən (vəsaitin ayrılması üçün əsaslar, Dövlət İnvestisiya Proqramı ilə 

uzlaşdırma, istifadə istiqamətləri, hesabatlılıq, icraya nəzarət mexanizmləri və s.) analoji 

normativ sənədin qəbul olunmasını və dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun icrası ilə bağlı 

Hesablama Palatasına təqdim edilən məlumatlarda bu vəsaitlərdən büdcə ssudasının 

qaytarılmasına yönəldilmiş məbləğlər haqqında məlumatların ayrıca qeyd olunmasını 

məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

10. Məqsədli maliyyələşmələr istisna olmaqla digər hallarda ilin sonunda istifadə 

olunmayan vəsaitin “Depozit və tapşırıqlar”a köçürülməsi hallarının mövcud büdcə 

qanunvericiliyində konkret müəyyənləşdirilməsini, bu üsulla növbəti ilə keçirilən vəsaitin 

əvvəlki ilin deyil, növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərclərində nəzərə alınmasını 

məqsədəmüvafiq hesab edirik.  
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11. Dövlət büdcəsinin müxtəlif mənbələri üzrə kommersiya fəaliyyəti göstərən 

dövlət müəssisələrinə ayrılmış vəsaitlər hesabına alınmış (və ya quraşdırılmış) əsas 

vəsaitlərə Vergi Məcəlləsinin 114.3-cü maddəsi ilə müəyyən olunmuş illik amortizasiya 

normalarının dövlət büdcəsindən subsidiya alınması məqsədi üçün zərər 

hesablanılarkən nəzərə alınmaması təklif edilir.  

12. Dövlət borcu portfelinin əhəmiyyətli dərəcədə artımını nəzərə alaraq borc 

məqsədlərini qiymətləndirməyə imkan verən, tərkib risklərini özündə birləşdirən və 

borca xidmət göstərilməsi və geri ödənilməsi üzrə gələcək xərclərin dayanıqlı olmasını 

təmin edən borc strategiyasının hazırlanmasının məqsədəuyğunluğunu bildiririk. 

13. Dövlət borcunun idarə olunmasında kreditlərə xidmət xərclərinin həmin icraçı 

təşkilatlar vasitəsilə həyata keçirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin o, cümlədən hər 

bir kredit xəttinə fərdi yanaşmaqla onun gəlir və xərc dövriyyəsi nəzərə alınmaqla, 

borcun qaytarılmasının müvafiq müddət üzrə tənzimlənməsini, dövrü olaraq valyuta 

risklərinin qiymətləndirilməsini, vaxtında müvafiq müdaxilələrin edilməsini və borc 

dayanıqlığı göstəricilərinin real qiymətləndirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

14. Daxili dövlət borcu üzrə dövlət istiqrazlarının yerləşməsindən daxilolmalar 

büdcə kəsirinin maliyyələşməsi strukturuna aid olduğundan onun əsas borc ödənişinin 

geri qaytarılmasının büdcənin mədaxilinin azalması hesabına həyata keçirilməsini 

məqsədəuyğun hesab edirik. 

15. Büdcə ili ərzində cəlb ediləcək dövlət borcunun yuxarı həddinin (limitinin) 

müəyyən edilməsinə dair zəruri olan meyarlar (məsələn, borcun qeyri-neft ÜDM-ə 

nisbəti, borcun mal və xidmətlərin ixracının həcminə nisbəti və s.) üzrə konkret hədlərin 

müəyyənləşdirilməsi məqsədəmüvafiq hesab olunur.  

 “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının Rəyinin8 qısa icmalı. 

Rəy Hesablama Palatası Kollegiyasının 23 noyabr 2016-cı il tarixli Q-154 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilərək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim olunmuş və 

Milli Məclisin 6 dekabr 2016-cı il tarixində keçirilmiş plenar iclasında nəzərə alınmışdır. 

Rəyin hazırlanması zamanı 2017-ci il “Büdcə zərfi”nə daxil olan sənəd və 

materialların, habelə, təqdim edilmiş ümumi büdcə layihəsinin “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun tərtib olunmasına, dövlət 

büdcəsinin əsas parametrlərini şərtləndirən makroiqtisadi mühitin araşdırılmasına, 

layihədə nəzərdə tutulan dövlət büdcəsinin gəlir və xərc göstəricilərinin strateji 

sənədlərə və prioritet vəzifələrə uyğunluğunun təhlilinə, habelə ölkənin iqtisadi və sosial 

inkişaf konsepsiyasında müəyyən olunmuş məqsəd və hədəflər nəzərə alınmaqla 

büdcənin strukturunun, eləcə də, kəsirin maliyyələşmə mənbələrinin təhlilinə xüsusi 

diqqət yetirilmişdir.  

Rəyin hazırlanması zamanı yuxarıda qeyd edilmiş mənbələr üzrə məlumatlardan 

istifadə etməklə statistik təhlil metodları, o cümlədən, müqayisəli təhlil, meyllərin təhlili, 

retrospektiv yanaşma və s. tətbiq edilmişdir. 

Rəydə makroiqtisadi şərait, dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri, dövlət borcu, 

həmçinin, icmal büdcə üzrə aparılmış təhlillər əsasında Hesablama Palatasının nəticə 

və tövsiyələri verilmişdir. Nəticələr 49 bənddən ibarət olmuşdur ki, bunun da 28-i büdcə 

                                                           
8 http://sai.gov.az/upload/files/r_LAYIH%C6%8F-2017-R%C6%8FY-FINAL.pdf 
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xərcləri, 13-ü gəlirlər, 2-si dövlət borcu, 3-ü büdcə kəsiri, 3-ü isə makro göstəricilər üzrə 

verilmişdir. 

Təqdim edilmiş təkliflərin müxtəlif istiqamətlər üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir 

(Şəkil 6). 

 
Şəkil 6. Təkliflərin istiqamətlər üzrə bölgüsü, faizlə 

 
Rəydə mətn boyu verilmiş təkliflərdən əlavə tövsiyələr bölməsində aşağıdakılar 

verilmişdir. 

1. Ətraflı təhlillərin aparılması, həmçinin ayrılmış büdcə vəsaitlərinin icrasının 

nəticəliliyinin qiymətləndirilməsinə şərait yaradılması məqsədilə “Büdcə zərfi”nə daxil 

edilmiş sənədlərin, o cümlədən təqdim edilmiş müvafiq izahatların məlumatlılıq 

səviyyəsinin artırılmasını, həmçinin yığım əmsalının, bir sətirlə verilən xərclərin (əsaslı 

vəsait qoyuluşu, beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlər və s.) ilkin bölgüsünün, 

yeni, kəskin azalma və kəskin artımla nəzərdə tutulmuş xərclərlə bağlı məlumatların, 

vahid xəzinə hesabının ilin əvvəlinə qalığının (sərbəst qalıq) istifadəsi, o cümlədən, 

banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə məlumatların, Dövlət Zəmanəti ilə Alınan 

Borcların Təminat Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı məlumatların, icra edilən və 

qəbul edilməsi gözlənilən dövlət proqramları üzrə müvafiq məlumatların növbəti illərin 

“Büdcə zərf”nə daxil edilməsini; 

2. Büdcənin planlaşdırma metodikasının qəbul edilmiş metodologiya və 

beynəlxalq təcrübəyə uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsini; 

3. Vergi güzəştləri və azadolmaların monitorinqinin aparılmasının və 

nəticələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin vergi siyasətinin 2017-2020-ci illəri 

əhatə edən prioritetlərinə daxil edilməsini nəzərə alaraq növbəti ilin dövlət büdcəsinin 

icrası ilə əlaqədar təqdim olunan sənədlərdə vergilərdən azad olunan məbləğlər barədə 

də müvafiq məlumatların əks etdirilməsini; 

makro-fiskal çərçivənin 
möhkəmləndirilməsi

7%
büdcə qanunverciliyinin 

təkmilləşdirilməsi
13%

dövlət büdcəsi 
gəlirlərinin 

hesablanılması və 
toplanmasında 
inzibatçılığın və 

fəaliyyətin 
gücləndirilməsi

19%

dövlət büdcəsi 
xərclərindən səmərəli 
istifadə, şəfafflığın və 

hesabatlılığın artırılması
40%

dövlət borcuna xidmətlə 
bağlı işlərin 

təkmilləşdirilməsi
13%

maliyyə bazarının 
inkişaf etdirilməsi

8%
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4. Cari il ərzində Vergi Məcəlləsinə edilmiş və 01 yanvar 2017-ci il tarixdən 

qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulan əlavə və dəyişiklikləri nəzərə alaraq “Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanun layihəsinin 2-ci maddəsində “Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi” sözlərinin “Torpaq 

vergisi” sözləri ilə əvəz olunması, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nda düzəlişlərin 

aparılması məsələsinə baxılmasını;  

5. Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən dövlət torpaqlarının icarəyə 

verilməsi barədə bağlanmış müqavilələrdə torpaq vergisinin dövlət büdcəsinə 

hesablanması və ödənilməsinin icarəyə götürən şəxsin öhdəliklərinə aid edilməməsi 

hallarının qarşısının alınması ilə potensial torpaq vergisi məbləğlərinin dövlət büdcəsinə 

cəlb olunması üçün dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsi zamanı torpaq vergisinin 

bilavasitə dövlət torpaqlarını icarəyə götürən şəxslər (hüquqi və ya fiziki) tərəfindən 

hesablanmasını və ödənilməsini nəzərdə tutan müddəaların qanunvericilik aktlarında 

əks etdirilməsini; 

6. Elektron qaimənin tətbiqi prosesinin eyni zamanda ÜDM-in təxminən 60,0%-

ni təşkil edən xidmətlərin istehsalı, tikinti, turizm, nəqliyyat, informasiya və rabitə 

sahələrini də vahid sistem olaraq əhatə edilməsini;  

7.  “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

idxal olunan yanacağa yol vergisi üzrə proqnoz xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri 

sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisinin tərkibində göstərilmişdir ki, bu daxilolmaların 

da vergitutma bazasının ayrı-ayrı mənbələr hesabına formalaşdığını nəzərə alaraq 

ayrılıqda göstərilməsini; 

8. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 

transfertlərin büdcə qaydaları əsasında həyata keçirilməsini;  

9. Büdcə təşkilatı kimi fəaliyyət göstərən Səhmdar Cəmiyyətlərin hüquqi 

statusuna yenidən baxılması və bu statusun vergi öhdəlikləri ilə tənzimlənməsini; 

10. Cari xərclərin qeyri-neft gəlirləri hesabına ödənilməsi ilə bağlı tədbirlərin 

davam etdirilməsini; 

11. Səhiyyə müəssisələrində mövcud ştat vahidlərindən, həmçinin ayrılmış əmək 

haqqı fondundan səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə büdcə ilində çarpayı günlərinin 

icrasından asılı olaraq vakant ştatların əlavə yük kimi işçilərə həvalə olunmasına və eyni 

zamanda həmin məqsədlərə nəzərdə tutulmuş əmək haqqı fondundan istifadə 

məsələsinə yenidən baxılmasını və bu kimi halların tənzimlənməsi məqsədilə müvafiq 

normativ sənədin hazırlanmasını;  

12. İnvestisiya layihələri üzrə xərc-gəlir təhlilinin aparılması üzrə meyarların 

müəyyən edilməsi, xərc-gəlir təhlilinin aparılması qaydalarını özündə əks etdirən 

təlimatın hazırlanması və hər il müvafiq layihələrin xərc-gəlir təhlilinin aparılmasını; 

13. Hal-hazırda mövcud olan Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi sisteminin 

yenidən nəzərdən keçirilməsi və ölkənin spesifik əhəmiyyətli sahələrinin növbəti illərin 

proqramlarında nəzərə alınmasını; 

14. Dövlət əmlakının sığortalanması ilə bağlı ayrılmış vəsaitin səmərəli 

istifadəsini təmin etmək məqsədilə daha qədim, uzunömürlü, tarixi- memarlıq 

baxımından əhəmiyyətli olan, həmçinin daha çox riskə məruz qalma ehtimalı olan 

(seysmik cəhətdən aktiv regionlarda, sel sularının ziyan vura biləcəyi ərazilərdə və s.) 
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bina və tikililərin ilk növbədə sığortalanmasını, eyni zamanda, büdcə vəsaitlərinin 

səmərəli və nəticəli istifadəsini təmin etmək üçün daşınmaz əmlakın sığortalanmasının 

ölkədə fəaliyyət göstərən və müvafiq əməliyyatların aparılması üçün lisenziyası olan 

şirkətləri cəlb olunması və mövcud satınalma metodları tətbiq edilməsini;  

15. Borc yükünün məqbul və idarəolunan səviyyədə saxlanılması məqsədilə 

dövlət zəmanəti ilə kredit almış icraçı təşkilatların maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinə, 

habelə borc siyasətinə vaxtında təsir mexanizmlərin hazırlanmasını və icra edilməsini, 

habelə borc dayanıqlılığının proqnozlaşdırılmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini; 

16. Şərti öhdəliklərin borcun dayanıqlılığına və fiskal dayanıqlılığına mühüm 

təsirini nəzərə alaraq borcun davamlılıq təhlilinə daxil edilməsini və şərti öhdəliklərin 

daim nəzarətdə saxlanılması və səmərəli idarə edilməsi məqsədilə tənzimləyici 

qaydaların hazırlanmasını;  

17. Təminat Fondundan verilmiş vəsaitlər üzrə təkrar müqavilələrin bağlanması 

və onlara müvafiq ödəniş qrafiki tərtib etməklə Fonda bərpası istiqamətində zəruri işlərin 

gücləndirilməsi və qeyd olunan mənbənin dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində ayrıca 

mədaxil mənbəyi kimi (Təminat Fondunun formalaşmasının mədaxil mənbələri) 

göstərilməsini; 

18. Büdcə münasibətlərinin yenidən formalaşdırılması, maliyyə inzibatçılığının 

gücləndirilməsi, hesabatlılığın artırılması, büdcə vəsaitlərinin nəticəlilik və qənaətliliyinin 

yüksəldilməsi, maliyyə nəzarəti mexanizminin effektivliyinin təmin edilməsi məqsədilə 

büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsini.  

 “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun layihəsinə Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının Rəyinin9 qısa icmalı. 

Rəy Fondun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifə və funksiyalarının həyata 

keçirilməsi üçün 2017-ci ildə gəlir və xərc istiqamətləri üzrə proqnozlaşdırılmış 

məbləğlərin əsaslılığı və nəzərdə tutulan tədbirlərin sosial-iqtisadi inkişafın məqsədləri 

ilə uyğunluğunun araşdırılması və təhlili əsasında hazırlanmışdır. Rəy digər dövlət 

qurumlarından Hesablama Palatasına təqdim edilmiş hesabatlar və məlumatlardan, 

Hesablama Palatasının müvafiq analitik məlumat bazasından və Hesablama 

Palatasının Fondun rayon (şəhər) şöbələrində həyata keçirdiyi nəzarət tədbirlərinin 

nəticələrindən istifadə edilməklə və müxtəlif təhlil metodları tətbiq olunmaqla 

hazırlanmışdır. 

Rəydə yekun olaraq Fondun gəlir və xərcləri üzrə ümumilikdə 38 nəticə əks 

olunmuşdur. Bundan əlavə, nəticələrə əsaslanılaraq təkliflər verilmişdir ki, bunların da 

əksəriyyəti Fondun gəlirlərinin artırılması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi ilə 

bağlı olmuşdur (Şəkil 7).  

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://sai.gov.az/upload/files/r_DSMF2016_FINAL.pdf 
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Şəkil 7. Təkliflərin istiqamətlər üzrə bölgüsü 

 
 

Rəydə ayrıca bölmə daxilində verilən təkliflər aşağdakılardan ibarət olmuşdur: 

1. “2014-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin 

islahatı Konsepsiyası”nda qeyd edilən məsələlərin və qoyulmuş vəzifələrin əhəmiyyəti 

və vacibliyi, həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsində və məsələlərin həll olunmasında 

xeyli ləngimələrin olması səbəbindən 2017-ci ildə həll istiqamətində mühüm addımların 

atılması; 

2. Hesablama Palatasının 2016-cı il üzrə müvafiq rəyində qeyd edildiyi kimi, hər 

növbəti ilin büdcə layihəsində cari ilin büdcə qalığının qeyd olunması, Fondun 

büdcəsinin gəlirlərinin daha ətraflı və tam məbləğdə əks etdirilməsi, həmçinin dövlət 

büdcəsindən transfertin məbləğində bu qalıqların nəzərə alınması; 

3. Son illərdə həyata keçirilən bir sıra tədbirləri, o cümlədən struktur islahatlarını 

nəzərə alaraq, “Dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondları büdcələrinin tərtibi, 

icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər 

Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-

cü il 12 iyul tarixli 93 nömrəli Qərarına müvafiq dəyişikliklər edilməsi, həmçinin Fondun 

büdcəsinin layihəsinə rəy verilməsi istiqamətində daha əsaslı və ətraflı təhlillərin 

aparılması və nəticədə də daha dolğun və əhatəli rəyin hazırlanması yuxarıda qeyd 

edilən məlumatların müvafiq qaydada Hesablama Palatasına təqdim olunması ilə bağlı 

müddəanın əlavə olunması; 

4. Sığortaedənlərin və sığortaolunanların sayının 2015-ci ildəkinə nisbətən 

azalması, həmçinin 2016-cı ilə nisbətən cüzi artımı fonunda büdcə təşkilatları üzrə 

daxilolmaların 16,4% səviyyəsində proqnozlaşdırılmasına əsaslanaraq büdcə təşkilatları 

üzrə proqnozlaşdırılmış artım tempinin daha əsaslı yanaşma ilə yenidən nəzərdən 

keçirilməsi; 

5. 01.01.1992-ci il tarixinə pensiya çıxmış vətəndaşların sayının azalma meylini, 

eyni zamanda sayın azalma meylinin müvafiq məbləğin azalmasını nəzərəçarpacaq 

24%

35%

12%

29%

Debitor borcların aradan qaldırılması

Fondun gəlirlərinin artırılması 
istiqamətində fəaliyyətin 
gücləndirilməsi

Qanunvericlik bazasının 
təkmilləşdirilməsi

Xərclərin proqnozlaşdırılmasının 
əsaslılığı işlərinin təkmilləşdirilməsi
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dərəcədə üstələdiyini nəzərə alaraq transfertin məbləğinin ildən-ilə artımı ilə əlaqədar 

əlavə hesablamaların aparılması;  

6. Sığortaolunan və sığortaedənlərin sayı, həmçinin dövlət büdcəsinə daxil olan 

gəlirlərin artım tempini nəzərə alaraq Fondun gəlirlərinin artırılması məqsədilə 

sığortaedənlərlə iş üzrə inzibatçılığın və onlarla hesablaşmaların aparılması 

istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi; 

7. Debitor borcların məbləği xüsusilə də qeyri-büdcə sektoru üzrə son dövrlərdə 

artım tendensiyasına malik olduğu üçün debitor borcların yaranmasının qarşısının 

alınması və ləğv edilməsi istiqamətində Fondun fəaliyyətinin gücləndirilməsi; 

8. Ləğv edilmiş Dövlət Məşğulluq və Əlillərin Sosial Müdafiə Fondlarının debitor 

borclarının aradan qaldırılması və ya restrukturizasiyası istiqamətində tədbirlərin 

görülməsi;  

9. Qeyri-büdcə sektoru üzrə mövcud potensialdan tam istifadənin təmin edilməsi, 

təsərrüfat subyektləri ilə hesablaşmaların düzgünlüyünün təmin olunması, gəlirlərin 

tərkibində qeyri-büdcə sektorunun iştirak payının artırılması istiqamətində Fondun 

fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi, bunun üçün müvafiq vergi 

orqanları ilə qarşılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi və məlumat mübadiləsinin aparılması, 

debitor borcların aradan qaldırılması istiqamətlərində Fondun fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi; 

10. Sanatoriya-kurort yollayışları üzrə Fondun gəlirlərinin tam məbləğdə 

nəzərə alınması məqsədilə sanatoriya-kurort yollayışlarının uçotunun düzgün 

aparılması, gəlirlərin düzgün hesablanması və Fondla Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyası arasında məlumat mübadiləsinin aparılması istiqamətində fəaliyyətin 

gücləndirilməsi; 

11. Sığortaolunanların sayında cüzi artımı, ötən illər üzrə müvafiq icra 

səviyyələrini nəzərə alaraq müavinətlər üzrə proqnozlaşdırılmış vəsaitin məbləğinə 

daha əsaslı yanaşma ilə yenidən baxılması. 

 

3.2. Hesabat ilində başa çatdırılmış analitik təhlil işlərinin icmal nəticələri 

  

Hesabat ilində analitik təhlil formasında 9 nəzarət tədbiri başa çatdırılmış və 

müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə əsasən nəticələri Hesablama Palatasının 

Kollegiyasında müzakirə edilərək qərar qəbul edilmişdir.  

 

 “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaitlərinin 

formalaşması və istifadəsi üzrə: 

 “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (Şirkət) vəsaitlərinin 

formalaşması və istifadəsi ilə bağlı aparılmış təhlil Şirkətin qanunvericiliyə uyğun olaraq 

fəaliyyətinin təşkili və vəsaitlərinin formalaşmasını, fəaliyyət istiqamətləri üzrə 

istifadəsini, maliyyə hesabatlarını, daxili və kənar auditin nəticələrini əhatə etmişdir. 

Ekspert-analitik fəaliyyət üzrə aparılmış təhlil nəticəsində aşağıdakılar müəyyən 

edilmişdir: 

1. Şirkətin nizamnamə kapitalının formalaşdırılmasına Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Fondunun 2006-cı il büdcəsindən 90 mln. manat yönəldilmiş, daha sonra 

Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu 
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(investisiya) xərclərindən Şirkətin Nizamnamə kapitalının artırılması üçün 70,0 milyon 

manat vəsait ayrılmışdır.  

2. 2007-2015-ci illər ərzində Şirkət 11 səhmdar cəmiyyətə səhmlər və paylar üzrə 

cəmi 88614,9 min manat məbləğində vəsait qoyuluşları etmişdir. Təhlil ilə əhatə olunan 

dövrdə (2014-2015-ci illər) müvafiq Sərəncamla müəyyən olunmuş dividendlərin, o 

cümlədən Şirkətə iştirak paylarına (səhmlərinə) görə səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən 

ödənilən 12069,7 min manat məbləğində dividendlərin də tam və ya qismən 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna ödənilməsi aparılmamışdır. 

3. Nizamnamə kapitalında Şirkətin iştirak payı olan yalnız 2 səhmdar cəmiyyət 

tərəfindən (“Səba” ASC üzrə 4927,8 min manat məbləğində və “Holcim Azərbaycan” 

ASC üzrə 7141,9 min manat məbləğində) dividentlər ödənilmiş, digər səhmdar 

cəmiyyətlər tərəfindən isə dividend ödənişləri aparılmamışdır. “SƏBA” ASC-nin 2016-cı 

ilin 01 yanvar tarixi vəziyyətinə 622,2 min manat dividend borc qalığı qalmışdır. Nəzarət 

tədbirinin nəticəsi olaraq bu qalığın 325,0 min manatının ödənilməsi təmin edilmişdir. 

4. 2015-ci ilin 31 dekabr tarixinə 40755,9 min manat məbləğində 

bölüşdürülməmiş mənfəətin qalığının bölüşdürülməsi barədə Müşahidə Şurası 

tərəfindən qərar qəbul edilməmiş, alınmış dividendlər və bölüşdürülməmiş mənfəət 

Şirkətin sərbəst istifadəsində qalmışdır. Şirkətin səhmdar cəmiyyətlərə səhmlər və 

paylar üzrə son vəsait qoyuluşu 2012-ci ilin 24 may tarixində olmuşdur.  

5. Ümumilikdə, sərəncamında kifayət qədər vəsaitin olmasına baxmayaraq 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq Şirkət əsas fəaliyyət istiqaməti üzrə 2012–ci ildən heç bir 

investisiya qoyuluşu etməmişdir.  

6. Məhz bu baxımdan Şirkət 2012-ci ildən öz vəsaitlərini daha çox rezident 

banklarda depozitlərə və istiqrazlara yerləşdirməyə üstünlük vermişdir. Lakin banklarda 

yerləşdirilmiş depozit məbləğlərinin faiz dərəcələri və alınmış istiqrazlar üzrə gəlirlik 

dərəcələri və müddətləri mövcud bazar prinsiplərinə uyğun olmamışdır. Strukturunda 

maliyyə-iqtisadi təhlil, investorlarla əlaqələr, hüquq-ekspertiza şöbələrinin olmasına 

(beynəlxalq məsləhətçilərin cəlb edilməsi daxil) baxmayaraq, investisiya yatırılmış bəzi 

səhmdar cəmiyyətlər üzrə nəticələrin iqtisadi əsaslandırımalara uyğun olmaması, 

səmərəsiz olması, iştirak paylarının (səhmlərin) satışlarının zərərlə başa vurulması, 8 

illik fəaliyyəti nəticəsində pay qoyuluşları üzrə əldə olunan dividendlərin Dövlət Neft 

Fonduna heç bir vəsaitin köçürülməməsi, vəsaitlərin mövcud bazar qiymətlərinə uyğun 

olmayan faizlərlə banklarda depozitə yerləşdirilməsi və digər məsələlər Şirkətin fəaliyyət 

istiqaməti üzrə təhlil və monitorinq işlərində, sərbəst vəsaitlərin yerləşdirilməsində, 

investisiya paylarının(səhmlərinin) qiymətləndirilməsi və satışı sahəsində zəruri 

tədbirlərin  görülməsini şərtləndirmişdir. 

7. Şirkət üzrə birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarının qüvvədə olan Milli Mühasibat 

uçotu Standartlarına uyğun hazırlanması təmin edilməmişdir. 

8. Şirkətin iştirak payı olan “Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin 

təsisçilərinin nizamnamə kapitalına edilmiş son ödənişlərlə bağlı nizamnaməsinə 

müvafiq dəyişikliklərin edilməsi və elan edilmiş dividendin Şirkətə ödənilməsi təmin 

edilməmiş, maliyyə-təsərrüfat illərini zərərlə başa vurmuş cəmiyyətlərdə monitorinqlər 

keçirilməklə müvafiq təhlillər aparılmamışdır. Nəzarət tədbirinin nəticəsi olaraq “Xəzər 

Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin təsisçilərinin nizamnamə kapitalına edilmiş son 

ödənişlərlə bağlı QSC-nin nizamnaməsində müvafiq dəyişikliklər edilmiş, müvafiq 

qaydada dövlət qeydiyyatına alınmış və bununla əlaqədar 852,9 min manat məbləğində 
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elan edilmiş (2015-2016-cı illərdə elan olunmuş dividendlər üzrə) dividendlərin 2016-cı 

ildə Şirkətə ödənilməsi təmin edilmişdir.  

9. Səhmdar cəmiyyətlərdə Şirkətə məxsus səhmlərin satışından sonra 2016-cı 

ilin 01 yanvar tarixi vəziyyətinə Şirkətin 5 səhmdar cəmiyyətlərində 58,9 mln. manat 

məbləğində səhmlər və paylar üzrə vəsait qoyuluşları mövcud olmuşdur. Həmin 

cəmiyyətlərdən yalnız biri (“Səba”ASC) tərəfindən dividend ödənişi həyata keçirilir. 

Hesablama Palatasının Kollegiyası analitik təhlilin nəticələrini müzakirə edərək 

aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində qanunvericiliyə uyğun 

zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi və görülmüş işlərə dair Hesablama Palatasına 

məlumatın təqdim edilməsi barədə Qərar qəbul etmiş və həmin Qərar icra üçün Şirkətə 

göndərilmişdir. 

Şirkət tərəfindən təqdim edilən məlumata əsasən “SƏBA” ASC-nin 2016-cı ilin 01 

yanvar tarixi vəziyyətinə olan 622,2 min manat dividend borc qalığının bir hissəsinin 

(325,0 min manat), “Xəzər Beynəlxalq İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin təsisçilərinin 

nizamnamə kapitalına edilmiş son ödənişlərlə bağlı QSC-nin nizamnaməsində müvafiq 

dəyişikliklər olunmasının, müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alınmış və bununla 

əlaqədar 852,9 min manat məbləğində elan edilmiş (2015-2016-cı illərdə elan olunmuş 

dividendlər üzrə) dividendlərin 2016-cı ildə ödənilməsinin təmin olunması ilə bağlı Şirkət 

tərəfindən Hesablama Palatasına məlumat verilmişdir. Bildirilmişdir ki, depozitə 

yerləşdirilmiş və vaxtında qaytarılmayan 6095,0 min manat məbləğində (əsas borc və 

faiz borcu) vəsaitin qaytarılması üzrə tədbirlər görülür. 

Eyni zamanda Şirkət tərəfindən Qazaxıstanın Aktau şəhərində İstehsalat və 

Logistika Mərkəzində 25% payın əldə edilməsi məqsədilə 14 aprel 2016-cı il tarixində 

Şirkət “Anadolu İnvestments” MMC şirkəti ilə müqavilə bağlanıldığı, bu məqsədlə 3,8 

mln. ABŞ dolları məbləğində investisiya yönəldildiyi, Bununla yanaşı, qeyri-neft 

sektorlarından əczaçılıq, maşınqayırma, kənd təsərrüfatı və logistika sektorlarında 

investisiya qoyuluşları istiqamətində işlərin aparılması da bildirilmişdir.  

 

Dövlət rüsumları üzrə büdcə daxilolmalarının proqnozlaşdırılması, 

hesablanması və ödənilməsi üzrə: 

Dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində dövlət rüsumu üzrə 2014-cü il üçün 123000,0 min 

manat, 2015-ci il üçün 115000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş 

proqnozlar, müvafiq olaraq 111121,6 min manat və ya 90,3% və 94743,2 min 

manat və ya 82,4% səviyyəsində icra olunmuşdur. Dövlət büdcəsinə daxil olmuş 

dövlət rüsumlarının dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin tərkibində xüsusi çəkisi 

2014-cü ildə 0,6%, 2015-ci ildə isə 0,5%, dövlət büdcəsinin Azərbaycan 

Respublikasının Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan gəlirlərinin tərkibində xüsusi 

çəkisi isə 2014-cü ildə 1,6%, 2015-ci ildə 1,3% təşkil etmişdir. 

1. 2014-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə dövlət rüsumu üzrə ümumilikdə dövlət 

büdcəsinə daxil olan vəsaitin həcmi 16378,4 min manat və ya 14,7% 

azalmışdır.2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə azalmalar dövlət rüsumu tutulan ayrı-

ayrı əməliyyatlar səviyyəsində notariat kontorları və dövlət orqanlarında notariat 

hərəkətlərinin aparılmasına görə 2204,0 min manat və ya 46,0%, Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan, 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi, habelə Azərbaycan Respublikasında 
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30 gündən artıq yaşayan əcnəbilərə qeydiyyat vəsiqəsi verilməsi, Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlığına qəbula, bərpasına və ya vətəndaşlıqdan çıxmağa görə 

3328,2 min manat və ya 11,4%, Azərbaycan Respublikasında və ya Azərbaycan 

Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul 

əməliyyatlarının aparılmasına görə 624,0 min manat və ya 6,0%, xüsusi razılıq 

(lisenziya) alınması tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) 

verilməsinə görə 2953,4 min manat və ya 32,5%, Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə və 

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və 

yarımqoşquların illik texniki baxışdan keçirilməsinə görə 1678,9 min manat və ya 7,1%, 

əmlaka mülkiyyət hüququna, o cümlədən torpağa mülkiyyət, icarə və istifadə hüququna 

dair sənədlərin verilməsi və girovun dövlət qeydiyyatına görə 3027,8 min manat və ya 

25,9%, sair dövlət rüsumu üzrə 4095,5 min manat və ya 23,1% təşkil etmişdir. 

2. Artım yalnız məhkəməyə verilən iddia ərizələrinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti 

aktlarının qeydiyyatına görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına 

görə tutulan dövlət rüsumu üzrə olmuşdur. Bu mənbədən 2015-ci ildə 2014-cü ilə 

nisbətən 1535,6 min manat və ya 34,3% çox vəsait daxil olmuşdur. 

3. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət rüsumuna cəlb olunan 

əməliyyatların ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində bölgüsü, 

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun 

olaraq təqdim edilən “Dövlət rüsumunun tutulması haqqında hesabat”lar, audit 

materialları, eləcə də digər sənədlər nəzərə alınmaqla 2014-cü və 2015-ci illər ərzində 

dövlət büdcəsinə daxil olan dövlət rüsumlarının əsasən 8 (səkkiz) mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən tutulması müəyyən edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Xarici 

İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya 

Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası 

tərəfindən ümumilikdə tutulmuş dövlət rüsumunun həcmi 2014-cü ildə 108646,4 min 

manat, 2015-ci ildə 94305,2 min manat təşkil etmişdir ki, bu da dövlət büdcəsinə daxil 

olmuş dövlət rüsumunun 97,0%-ni üstələmişdir. Həmin qurumlar üzrə dövlət 

rüsumundan daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə 14341,2 min 

manat və ya 13,2% azalmışdır. 

4. Dövlət büdcəsinə daxil olmuş dövlət rüsumlarının azalmasının əsas səbəbləri 

dövlət rüsumu tutulan əməliyyatların sayının azalması, eləcə də hesablanmış dövlət 

rüsumlarının vaxtında və tam həcmdə dövlət büdcəsinə köçürülməməsi ilə əlaqədar 

olmuşdur. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi üzrə tutulmuş dövlət rüsumlarının 

şəxsi vərəqədə faktiki olaraq ödənildiyi gündə (və ya sonrakı gündə) deyil, növbəti ay 

ərzində əks etdirilməsi nəticəsində dövlət rüsumlarının dövlət büdcəsinə 

köçürülməsində “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.5-ci 

maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddətlər gözlənilməmiş, Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər Nazirliyi üzrə tutulmuş dövlət rüsumlarının “Dövlət rüsumu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.7-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 



78 
 

hesabatlarda nəzərə alınmaması, eyni zamanda ölkə daxilində və xarici ölkələrdəki 

diplomatik nümayəndəliklərdə və konsulluqlarda aparılan konsul əməliyyatları üçün 

tutulmuş dövlət rüsumlarının dövlət büdcəsinə köçürülməsində həmin Qanunun 4.5-ci 

və 17.6-cı maddələri ilə müəyyən edilmiş müddətlərin gözlənilməməsi hallarına yol 

verilmiş, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi sistemi üzrə məhkəmə orqanları 

tərəfindən tutulmuş dövlət rüsumları üzrə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 4.7-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş 

formada hesabatlar təqdim edilməmişdir. 

5. Bununla yanaşı, “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 4.5-ci maddəsinin tələbləri gözlənilməmiş, Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Miqrasiya Xidməti üzrə hesablanmış dövlət rüsumlarının şəxsi vərəqəyə əsasən 

ödənilməməsinə görə 2015-ci ilin IV rübü üzrə hesabatın təqdim edildiyi tarixə 

(20.01.2016-cı il) 1676,7 min manat məbləğində, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Mülki Aviasiya Administrasiyası üzrə hesablanmış dövlət rüsumlarının isə aidiyyəti üzrə 

tam həcmdə köçürülməyərək şəxsi vərəqəyə əsasən 2015-ci ilin IV rübü üzrə hesabatın 

təqdim edildiyi tarixə (18.01.2016-cı il) 3431,8 min manat məbləğində qalıqlar 

yaranmışdır. 

6. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə 

tutulan hərəkətləri yerinə yetirən dövlət qurumları tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Vergilər Nazirliyinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət rüsumunun 

tutulması haqqında hesabat” formalarında dövlət rüsumunun ödənilməsindən azad 

olunmasına qanunvericiliklə yol verilən hallar üzrə məlumatlar göstərilməmişdir ki, bu da 

hesabatlılığın təhrif olunması ilə nəticələnə bilir. 

Təhlilin nəticələri üzrə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən 

bildirilmişdir ki, məktubda göstərilən hallar Nazirliyin aidiyyəti strukturları ilə müzakirə 

olunmuş, müvafiq tədbirlərin görülməsi və gələcəkdə bu sahənin nəzarətdə 

saxlanılması üçün yerli vergi orqanlarına göstəriş verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinin cavab məktubunda 

göstərilmişdir ki, göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilmiş rüsumların Vergilər Nazirliyinin 

elektron sistemində şəxsi vərəqəyə tam şəkildə işlənməməsi səbəbindən Xidmətin 

dövlət büdcəsi ilə qarşılıqlı hesablaşmalarında səhvən borc qalığı kimi öz əksini tapmış, 

elektron məlumat dövriyyəsi zamanı yaranmış uyğunsuzluqlar barədə 03 oktyabr 2016-

cı il tarixli məktubla müraciət edilmiş, fərqlərin araşdırılması yönündə işlərin aparıldığı 

cavabı alınmışdır. 12 dekabr 2016-cı il tarixdə məsələnin qısa müddət ərzində 

araşdırılması ilə bağlı Vergilər Nazirliyinə 14/236 saylı məktubla yenidən müraciət 

edilmiş, mövcud vəziyyətin ciddiliyi və maliyyə ilinin başa çatması vurğulanmış, 

uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ilə bağlı lazımi təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi 

xahiş edilmişdir. Həmçinin, məsələnin müzakirəsi ilə bağlı Vergilər Nazirliyinin müvafiq 

şöbəsinin əməkdaşları ilə görüş keçirilmiş, yaranmış problemin həll ediləcəyi 

razılaşdırılmışdır. Məktubda həmçinin göstərilmişdir ki, uyğunsuzluq aradan 

qaldırıldıqdan sonra əlavə məlumat veriləcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Hesablama Palatasına 

ünvanlandığı məktubda konsul əməliyyatları üzrə tutulan dövlət rüsumlarının dövlət 

büdcəsinə vaxtında köçürülməsi, eləcə də “Dövlət rüsumunun tutulması haqqında 

hesabat” formalarının hərəkətləri barədə müvafiq təlimatların hazırlanaraq xarici 

ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlara göndərilməsi qeyd edilmişdir.  
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən 

bildirmişdir ki, administrasiyanın təşəbbüsü ilə Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı 

Assosiasiyası (İATA) tərəfindən təsdiq edilən və mülki aviasiya sahəsində uçuşların 

təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin artırılmasına yönəldilməsi nəzərdə tutulan yığımın 

tətbiqinə 2008-ci ildə başlanılmış, yığım “LJ” kodu ilə İATA tərəfindən beynəlxalq satış 

sistemlərinə daxil edilərək bilet satışı zamanı tətbiq edilirmiş. 2009-cu ildə bu yığım 

dövlət rüsumu şəklində “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavə edilmişdir.  

Cavab məktubunda həmçinin göstərilmişdir ki, müraciətlərə baxmayaraq 

Administrasiyaya rüsum toplamaq üçün əlavə hesab açılmadığından rüsumun 

aviaşirkətlərdən yığılması və büdcəyə köçürülməsi müvəqqəti olaraq “Azərbaycan Hava 

Yolları” QSC-yə həvalə edilmişdir. 2009-2015-ci illər ərzində toplanan rüsumdan 

administrasiyanın ehtiyacları (mülki aviasiya sahəsində uçuşların təhlükəsizliyinə dövlət 

nəzarətinin artırılmasına, personalın hazırlığına və s.) üçün heç bir vəsait ayrılmamış, 

həmin müddət ərzində Administrasiya tərəfindən nəzarətin minimal səviyyədə təşkili və 

müfəttiş nəzarətini yerinə yetirən mütəxəssislərin beynəlxalq sertifikatlara yiyələnməsi 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin vəsaiti hesabına həyata keçirilmiş, texniki yardım 

şəklində xərclərini hesablayan QSC tərəfindən İATA rüsumu hesabına yığılan məbləğin 

köçürülməsini dayandırılmışdır. 

Məktuba əsasən tətbiq edildiyi müddət ərzində yığılan rüsumun müvafiq 

məqsədlərə ayrılmaması və eyni zamanda Administrasiyada tələb edilən ştat və vəsaitin 

yetərli olmaması İATA mütəxəssisləri ilə görüşlərdə dəfələrlə vurğulanmış, belə 

vəziyyətin davam edəcəyi təqdirdə rüsumun İATA tərəfindən ləğv ediləcəyi barədə 

aidiyyəti dövlət orqanlarına dəfələrlə xəbərdarlıq verilmişdir. 2015-ci ildə İKAO 

(Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı) tərəfindən keçirilmiş təkrar audit zamanı mülki 

aviasiya sahəsində beynəlxalq standartlara uyğunluq faizinin xeyli aşağı düşməsi aşkar 

edilmiş və yekun hesabatda bunun səbəblərindən biri kimi Administrasiyada maliyyə və 

ştat çatışmazlığı göstərilmiş, həmin hesabat bütün beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatları 

üçün açıq olduğundan İATA tərəfindən rüsumun ləğv edilə biləcəyi təhlükəsi barədə 

təkrar xəbərdarlıq edilmiş, 2015-ci ilin dekabr ayında isə İATA-dan rüsumun 2016-cı ilin 

01 yanvar tarixindən ləğv ediləcəyi barədə məlumat daxil olmuş və həmin tarixdən 

etibarən beynəlxalq satış sistemlərində “LJ” kodu altında rüsum mövcud olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Hesablama Palatasına ünvanladığı məktubunda 

“ödənilən dövlət rüsumlarının müvafiq hissəsinin işçilərin sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi və maddi təminatının yaxşılaşdırılması üçün agentliyin xəzinə hesabına 

köçürdüyü, qalan hissəsinin isə dövlət büdcəsinə ödənildiyi bildirilmişdir.  

 

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların 

proqnozlaşdırılması, hesablanması və ödənilməsi üzrə: 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1.6-cı 

maddəsinə büdcədənkənar əməliyyatlar - müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və 

büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsindən və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən kənarda əldə etdikləri gəlirləri və həyata 

keçirdikləri xərcləri üzrə maliyyə əməliyyatlarıdır. 
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Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar “Azərbaycan 

Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli Qərarına əsasən 

təhsil haqları, tibbi xidmətlər, hüquq mühafizə orqanlarının göstərdikləri xidmətlər, 

mədəniyyət və idman fəaliyyəti, sanitar xidmətləri, təsərrüfat müqavilələri, gömrük 

xidmətləri, yardımçı təsərrüfat xidmətləri və sair xidmətlər üzrə daxilolmalardan ibarətdir.  

Aparılmış təhlil nəticəsində aşağıdakılar müəyyən edilmişdir: 

1. Təhlilin predmetini təşkil edən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərdən 

daxilolmaların proqnoz və icra göstəriciləri 2014-cü ildə 400000,0 min manata qarşı 

207261,7 min manat, 2015-ci ildə 300000,0 min manata qarşı 199747,2 min manat 

təşkil etməklə icra səviyyəsi müvafiq olaraq 51,8% və 66,6% təşkil etmişdir. 2014-cü illə 

müqayisədə 2015-ci ildə proqnoz göstərici 100000,0 min manat və ya 25,0%, 

daxilolmanın həcmi isə 7514,5 min manat və ya 3,6% azalmışdır. 

2. Sair xidmətlər üzrə daxilolmalar 54993,6 min manat və ya 35,6%, hüquq 

mühafizə orqanlarının göstərdikləri xidmətlər üzrə daxilolmalar 46226,0 min manat və 

ya 30,6%, təhsil haqları üzrə daxilolmalar 7252,1 min manat və ya 22,5%, mədəniyyət 

və idman fəaliyyətindən daxilolmalar 3019,5 min manat və ya 47,2%, tibbi xidmətlər 

üzrə 2939,3 min manat və ya 34,1% azalmış, eyni zamanda sanitar xidmətləri üzrə 

daxilolmalar 6548,5 min manat, gömrük xidmətləri üzrə daxilolmalar 2900,0 min manat 

və ya 6,2%, yardımçı təsərrüfat xidmətləri üzrə daxilolmalar 4982,0 min manat 

artmışdır. 

3. İcra isə sair xidmətlər üzrə daxilolmalar 5350,1 min manat və ya 3,6%, gömrük 

xidmətləri üzrə daxilolmalar 2769,5 min manat və ya 7,5%, hüquq mühafizə orqanlarının 

göstərdikləri xidmətlər üzrə daxilolmalar 505,9 min manat və ya 20,0%, mədəniyyət və 

idman fəaliyyətindən daxilolmalar 94,8 min manat və ya 10,8% azalmış, eyni zamanda 

təhsil haqları üzrə daxilolmalar 1056,8 min manat və ya 7,6%, sanitar xidmətləri üzrə 

daxilolmalar 88,4 min manat və ya 9,4%, təsərrüfat müqavilələri üzrə daxilolmalar 10,8 

min manat və ya 3,7%, yardımçı təsərrüfat xidmətləri üzrə daxilolmalar 8,8 min manat 

və ya 9,0%, tibbi xidmətlər üzrə daxilolmalar 41,0 min manat və ya 1,3% artmışdır. 

4. Proqnoza qarşı icra səviyyəsi təhsil haqlarından daxilolmalar 2014-cü ildə 

43,1%, 2015-ci ildə 59,8%, tibbi xidmətlərdən daxilolmalar 2014-cü ildə 36,7%, 2015-ci 

ildə 56,5%, hüquq mühafizə orqanlarının göstərdikləri xidmətlərdən daxilolmalar 2014-

cü ildə 1,7%, 2015-ci ildə 1,9%, mədəniyyət və idman fəaliyyətindən daxilolmalar 2014-

cü ildə 13,8%, 2015-ci ildə 23,3%, sanitar xidmətlərindən daxilolmalar 2015-ci ildə 

15,7%, yardımçı təsərrüfat xidmətlərindən daxilolmalar 2015-ci ildə 2,1%, gömrük 

xidmətlərindən daxilolmalar 2014-cü ildə 78,0%, 2015-ci ildə 68,0%, sair xidmətlərdən 

daxilolmalar isə 2014-cü ildə 96,2%, 2015-ci ildə 143,9% təşkil etmişdir. 

5. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilən büdcədənkənar daxilolmaların 

tərkibində sair xidmətlər üzrə daxilolmalardan başqa digər istiqamətdə proqnozların 

icrası səviyyəsində illər üzrə əhəmiyyətli kəsirlər müşahidə olunmuşdur. Həmin kəsirlər 

bir sıra daxilolmalarda davamlı hal almışdır ki, bu da istər proqnozlaşdırma, istərsə də 

icra mərhələlərində əhəmiyyətli fərqlərin yaranması ilə nəticələnmişdir. 

6. 2017-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında və 2015-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası 

haqqında Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarında dövlət büdcəsinin 

büdcədənkənar gəlirləri ümumilikdə “Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən 

daxilolmalar” adlı bənd altında əks etdirilir. Təhlillə əhatə olunan bir sıra dövlət 
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qurumlarının (büdcə təşkilatlarının), o cümlədən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin və Azərbaycan Respublikasının Vergilər 

Nazirliyinin büdcədənkənar daxilolmaları isə ödənişli xidmətlərin həyata keçirilməsindən 

deyil, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar 

aşkar olunmuş qanunvericiliyin pozulması halları üzrə hüquqi və fiziki şəxslərə 

məsuliyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsindən daxilolmalar (cərimələr və maliyyə 

sanksiyaları) hesabına formalaşır. 

7. Müvafiq qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq büdcədənkənar əməliyyatlar 

aparan ayrı-ayrı büdcə təşkilatlarının səlahiyyətləri nəzərə alınmaqla büdcə 

təşkilatlarının büdcədənkənar daxilolmalarının (büdcə gəlirlərinin 142310 nömrəli 

təsnifat kodu) əsasən 6 (altı) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı üzrə təmin olunduğu 

müəyyən edilmişdir. Təhlillə əhatə olunan Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 

Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, dövlət təhsil (Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyi) sistemində fəaliyyət göstərən büdcə təşkilatları, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və dövlət səhiyyə (Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyi) sistemində fəaliyyət göstərən büdcə təşkilatları üzrə büdcədənkənar 

daxilolmaların həcmi 2014-cü ildə 178349,6 min manat, 2015-ci ildə isə 179217,1 min 

manat təşkil etmişdir ki, bu da ölkə üzrə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar 

daxilolmalarının təxminən 90,0%-ni təşkil etmişdir. Həmin qurumlar üzrə ümumilikdə 

büdcədənkənar daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ildə 867,5 min 

manat və ya 0,5% artmışdır. 

8. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi 

üzrə ödənilmiş cərimələr 2014-cü ildə 67987372,0 manat, 2015-ci ildə 73452509,0 

manat təşkil etmişdir ki, bu da ümumilikdə ölkə üzrə büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar daxilolmalarının müvafiq olaraq 32,8%-nə və 36,8%-nə bərabərdir. 

2015-ci ildə ödənilmiş cərimələrin məbləği 2014-cü illə müqayisədə 5465137,0 manat 

və ya 8,0% artmışdır. Ödənilən vəsaitlərin 2014-cü ildə 14,5%-i və ya 9877820,0 

manatı, 2015-ci ildə isə 19,5%-i və ya 14301254,0 manatı əvvəlki illərdə qəbul edilmiş 

qərarlar üzrə ödənilən cərimələrdən ibarət olmuşdur. 2015-ci ildə əvvəlki illərdə qəbul 

edilmiş qərarlar üzrə ödənilən cərimə məbləğləri 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 

4423434,0 manat və ya 44,8% çox olmuşdur. 

9. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin nəzdində ümumi sahəsi 52363 m² olan 17 

duracaq, o cümlədən Bakı şəhərində 13, Abşeron rayonunda 2, Sumqayıt və Gəncə 

şəhərlərinin hər birində 1 duracaq fəaliyyət göstərmişdir. Nəqliyyat vasitələrinin 

duracaqda saxlanmasına görə daxilolmalar 2014-cü ildə 67995,0 manat, 2015-ci ildə 

84229,5 manat təşkil etməklə 16234,5 manat və ya 23,9% artmışdır. Nəqliyyat 

vasitələrinin təxliyə avtomobilləri (evakuator) vasitəsilə duracaqlara gətirilməsindən daxil 

olan vəsait isə 2014-cü ildə 47900,0 manat, 2015-ci ildə 42080,0 manat təşkil etməklə 

5820,0 manat və ya 12,2% azalmışdır. 

10. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə büdcədənkənar 

əməliyyatlardan daxilolmaların həcmi 2014-cü ildə 45042622,8 manat, 2015-ci ildə 

46365930,3 manat təşkil etmişdir ki, bu da ümumilikdə ölkə üzrə büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar daxilolmalarının müvafiq olaraq 21,7%-nə və 23,2%-nə bərabərdir. 

2015-ci ildə büdcədənkənar daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə 1323307,5 



82 
 

manat və ya 2,9% artmışdır. Gömrük Komitəsinin strukturu üzrə büdcədənkənar 

daxilolmaların 2014-cü ildə 43603281,6 manatı və ya 96,8%-i, 2015-ci ildə isə 

45263274,2 manatı və ya 97,6%-i gömrük rəsmiləşdirilməsi çərçivəsində həyata 

keçirilən əməliyyatlar üzrə xidmət haqlarından müvafiq olaraq 1439341,2 manatı və ya 

3,2%-i və 1102656,2 manatı və ya 2,4%-i isə digər müxtəlif mənbələrdən daxil 

olmuşdur. 2014-cü və 2015-ci illərdə Komitənin struktur vahidləri səviyyəsində 

büdcədənkənar daxilolmaların müvafiq olaraq 25625060,3 manatı və ya 56,9%-i və 

25617657,3 manatı və ya 55,3%-i Bakı Baş Gömrük İdarəsinin, 4677963,0 manatı və ya 

10,4%-i və 5100000,0 manatı və ya 11,0%-i Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük 

İdarəsinin, 3341555,0 manatı və ya 7,4%-i və 2999365,0 manatı və ya 6,5%-i 

Avtonəqliyyat Baş Gömrük İdarəsinin, 2129938,0 manatı və ya 4,7%-i və 2410212,7 

manatı və ya 5,2%-i Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsinin, 1676738,0 manatı və ya 3,7%-i 

və 1960455,0 manatı və ya 4,2%-i Xudafərin Gömrük İdarəsinin, 1395828,9 manatı və 

ya 3,1%-i və 1959812,7 manatı və ya 4,2%-i Xaçmaz Gömrük İdarəsinin, 6195539,6 

manatı və ya 13,8%-i və 6318427,6 manatı və ya 13,6%-i isə digər idarələrin payına 

düşmüşdür. 

11. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi üzrə büdcədənkənar 

daxilolmaların həcmi 2014-cü ildə 40604400,0 manat, 2015-ci ildə 31057620,0 manat 

təşkil etmişdir ki, bu da ümumilikdə ölkə üzrə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar 

daxilolmalarının müvafiq olaraq 19,6%-nə və 15,5%-nə bərabərdir. 2015-ci ildə 

büdcədənkənar daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə 9546780,0 manat və ya 

23,5% azalmışdır. 

12. Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi üzrə büdcədənkənar daxilolmaların həcmi 2014-cü ildə 9475054,8 

manat, 2015-ci ildə 9764111,4 manat təşkil etmişdir ki, bu da ümumilikdə ölkə üzrə 

büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar daxilolmalarının müvafiq olaraq 4,6%-nə və 4,9%-

nə bərabərdir. 2015-ci ildə büdcədənkənar daxilolmaların həcmi 2014-cü illə 

müqayisədə 289056,5 manat və ya 3,1% artmışdır. 

13. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sistemində 2014-cü və 2015-ci 

illər ərzində büdcədənkənar daxilolmaları olan 127 büdcə təşkilatı mövcud olmuşdur. 

Orta ixtisas təhsili müəssisələrindən, peşə məktəblərindən, elmi tədqiqat institutlarından 

və digər qurumlardan ibarət olan həmin büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar 

daxilolmalarının həcmi ümumilikdə 2014-cü ildə 12456955,5 manat, 2015-ci ildə 

15198705,2 manat məbləğində təşkil etmişdir ki, bu da ölkə üzrə büdcə təşkilatlarının 

büdcədənkənar daxilolmalarının müvafiq olaraq 6,0%-nə və 7,6%-nə bərabərdir. 2015-

ci ildə büdcədənkənar daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə 2741749,7 manat 

və ya 22,0% artmışdır. Büdcədənkənar daxilolmaların 2014-cü ildə 10624454,2 manatı 

və ya 85,3%-i orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, 709739,2 manatı və ya 5,7%-i peşə 

məktəblərinin, 558065,5 manatı və ya 4,5%-i elmi tədqiqat institutlarının, 564696,6 

manatı və ya 4,5%-i isə digər qurumların, 2015-ci ildə11066901,3 manatı və ya 72,8%-i 

orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, 792515,4 manatı və ya 5,2%-i peşə məktəblərinin, 

421673,6 manatı və ya 2,8%-i elmi-tədqiqat institutlarının, 2917614,9 manatı və ya 

19,2%-i digər qurumların payına düşmüşdür. 

14. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi sistemində 2014-cü və 2015-ci 

illər ərzində büdcədənkənar daxilolmaları olan 38 büdcə təşkilatı mövcud olmuşdur. 

Orta ixtisas təhsili müəssisələrindən, gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərindən, 
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dezinfeksiya stansiyalarından, elmi tədqiqat institutlarından və digər qurumlardan ibarət 

olan həmin büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar daxilolmalarının həcmi ümumilikdə 

2014-cü ildə 2783112,9 manat, 2015-ci ildə 3378331,9 manat təşkil etmişdir ki, bu da 

ölkə üzrə büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar daxilolmalarının müvafiq olaraq 1,3%-nə 

və 1,7%-nə bərabərdir. 2015-ci ildə büdcədənkənar daxilolmaların həcmi 2014-cü illə 

müqayisədə 595219,0 manat və ya 21,4% artmışdır. Büdcədənkənar daxilolmaların 

2014-cü ildə 1058289,8 manatı və ya 38,0%-i orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, 

489930,3 min manatı və ya 17,6%-i gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin, 300723,1 

manatı və ya 10,8%-i dezinfeksiya stansiyalarının, 223726,0 min manatı və ya 8,0%-i 

elmi-tədqiqat institutlarının, 710443,7 manatı və ya 25,5%-i digər qurumların, 2015-ci 

ildə 1446672,7 manatı və ya 42,8%-i orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, 603558,6 

manatı və ya 17,9%-i gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin, 329658,8 manatı və ya 

9,8%-i dezinfeksiya stansiyalarının, 224677,8 manatı və ya 6,7%-i elmi tədqiqat 

institutlarının, 773764,1 manatı və ya 22,9%-i digər qurumların payına düşmüşdür. 

15. Cari təhlil nəticəsində büdcə təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada büdcədənkənar 

vəsaitlər üzrə debitor və kreditor borcların mühasibat yazılışlarının maliyyə 

hesabatlarında və əlavələrində əks etdirilməməsi halları müəyyən edilmişdir. Belə hal 

orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə də mövcud olmuşdur. Debitor və kreditor borclar 

üzrə mühasibat yazılışlarının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun maliyyə hesabatlarında 

əks etdirilməməsi həmin büdcə təşkilatlarının hesabatlılığında təhriflərə yol verilməsi ilə 

yanaşı şəffaflığın da təmin olunmadığını göstərir. 

16. Təhlillə müəyyən edilmişdir ki, təhsil haqları üzrə debitor borcun məbləği orta 

ixtisas təhsil müəssisələrindən sonradan sorğular əsasında alınmış məlumatlardakı 

debitor borcun məbləğindən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci üzrə 01.01.2015-ci il 

tarixə 319873,0 manat, 01.01.2016-cı il tarixə 407080,0 manat, 2 №-li Bakı Baza Tibb 

Kolleci üzrə isə 01.01.2015-ci il tarixə 105030,0 manat, 01.01.2016-cı il tarixə 185464,9 

manat məbləğində çoxdur. 

17. Bundan əlavə, 2014-cü və 2015-ci illərdə büdcədənkənar vəsaitlər üzrə 

debitor borcların az göstərilməsi ödənişli əsaslarla təhsil alan ümumi tələbə 

kontingentinin müvafiq olaraq Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Texniki 

Kolleci üzrə 29,1%-nin və 40,2%-nin, Mingəçevir Turizm Kolleci üzrə isə 31,5%-nin və 

34,5%-nin xaric olunması ilə əlaqələndirilir ki, bu da qeyri-real görünür. Bu hal real 

vəziyyətin ilkin sənədlər əsasında araşdırılmasını zəruri edir. 

Təhlilin nəticələri üzrə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin cavab 

məktubunda göstərilmişdir ki, vergi qanunvericiliyinin icrasına nəzarət sahəsində vahid 

yanaşmanın formalaşdırılması məqsədilə dövlət vergi orqanları tərəfindən xidməti 

vəzifələrinin icrası zamanı ƏDV qeydiyyatında olmayan şəxslər tərəfindən qiymətləri ƏDV 

daxil olmaqla təsdiq edilmiş xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı əməliyyatlardan Vergi 

Məcəlləsinin 159.8-ci maddəsinə uyğun olaraq ƏDV-nin hesablanması və ödənilməsi ilə 

bağlı Vergilər Nazirliyinin aparatının struktur vahidlərinin, Nazirlik yanında 

departamentlərin, ərazi vergilər departamentlərinin və idarələrinin baş direktorları və 

direktorlarına, rayon vergilər şöbələrinin rəhbərlərinə göstəriş məktubu (23.02.2017-ci il 

tarixli 1717030002875400 nömrəli) göndərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən Hesablama Palatasına 

bildirilmişdir ki, Nazirliyin tabeliyində olan ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 
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rəhbərlərinə maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada büdcədənkənar vəsaitlər (xüsusilə təhsil haqları) üzrə debitor 

və kreditor borcların mühasibat yazılışlarının maliyyə hesabatlarında və (və ya) 

əlavələrində əks etdirilməsinin təmin olunması istiqamətində tədbirlərin görülməsi ilə 

bağlı tapşırıq verilmişdir. 

Eyni zamanda, cavab məktublarında Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi təhsil sahəsində büdcədənkənar fəaliyyət göstərən büdcə təşkilatlarının təhsil 

haqları üzrə debitor və kreditor borcları barədə məlumatların maliyyə hesabatlarında və 

(və ya) əlavələrində əks etdirilməsi üçün həmin təşkilatlara müvafiq tapşırıqların 

verilməsini, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi isə büdcə 

təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada büdcədənkənar vəsaitlər üzrə debitor və kreditor borcların 

mühasibat yazılışlarının maliyyə hesabatlarında və əlavələrində əks etdirilməsinin təmin 

edilməsini və bu məsələnin gələcəkdə də mühasibat uçotunun aparılmasında rəhbər 

tutularaq tətbiq olunacağını göstərmişdir. 

 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin ərzaqla təminatı xərcləri üzrə: 

Hesabat ilində rayon (şəhər) məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin ərzaqla təminatı 

xərclərinə dair aparılmış analitik tədbir 20 rayon və şəhərdən alınmış məlumatlar 

əsasında aparılmışdır. Əldə edilmiş nəticələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Respublika üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə uşaqların cəlb olunma 

faizi 2013-cü ildə 10,4% (məktəbəqədər yaşlı uşaqların sayı 1058,7 min nəfər, 

məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə cəlb olunan uşaqların sayı 109,6 min nəfər), 2014-cü 

ildə 9,6% (məktəbəqədər yaşlı uşaqların sayı 1107,9 min nəfər, məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinə cəlb olunan uşaqların sayı 106,1 min nəfər), 2015-ci ildə isə 9,8% 

(məktəbəqədər yaşlı uşaqların sayı 1151,5 min nəfər, məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinə cəlb olunan uşaqların sayı 113,1 min nəfər), şəhər yerlərində müvafiq 

olaraq 21,8%, 19,2%və 21,5%,kənd yerlərində isə 8,1%, və 7,5% və 7,1% təşkil 

etmişdir.  

2. Təhlil aparılmış 20 rayon və şəhər üzrə məktəbəqədər yaşlı uşaqların 2013-cü 

ildə 10,3%-i və ya 268724 nəfər məktəbəqədər yaşlı uşaqdan 27653 nəfəri, 2014-cü 

ildə 10,0%-i və ya 277078 nəfər məktəbəqədər yaşlı uşaqdan 27854 nəfəri, 2015-ci ildə 

10,0%-i və ya 280820 nəfər məktəbəqədər yaşlı uşaqdan 28018 nəfəri məktəbəqədər 

təhsil müəssisələrinə cəlb olunmuş, ayrı-ayrı şəhər və rayonlar üzrə isə uşaqların cəlb 

olunma faizi 7,0%-dən 40,0%-dək fərqli olmuşdur. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların 

məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə cəlb olunma faizi təhlil aparılmış illərdə şəhərlər 

üzrə müvafiq olaraq 15,2%, 14,7% və 14,7%, rayonlar üzrə isə 9,2%, 9,0%, 8,9% 

olmuşdur. 

3. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin mövcud potensialından 2013-cü ildə 

91,7% (30160 uşaq yerinə qarşı 27653 uşaq), 2014-cü ildə 91,6% (30400 uşaq yerinə 

qarşı 27854 uşaq), 2015-ci ildə 92,0% (30460 uşaq yerinə qarşı 28018 uşaq) istifadə 

edilmiş, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin mövcud potensialından istifadə faizi rayon 

və şəhərlər üzrə 65,9%-dən 99,8%-dək fərqli olmuşdur. Mövcud potensialdan istifadə 

faizi təhlil aparılmış şəhərlər üzrə müvafiq olaraq 87,2%, 87,0% və 87,3%, rayonlar üzrə 

93,5%, 93,5% və 93,8% olmuş, bu göstərici Bakı şəhəri üzrə 01.01.2016-cı il tarixə 

92,3% təşkil etmişdir. 
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4. Təhlillə əhatə olunan dövrdə təhlil aparılmış bir çox rayonlar üzrə 

məktəbəqədər uşaq müəssisələrində uşaq yerlərinin sayında dəyişiklik olmamış, lakin 

Ağcabədi rayonunda 150 yerlik, Goranboy rayonunda 55 yerlik, Xaçmaz rayonunda 55 

yerlik yeni məktəbəqədər təhsil müəssisəsi tikilərək istifadəyə verilmiş, Balakən 

rayonunun Katex kənd 1 saylı uşaq bağçasında isə uşaq yerlərinin sayı 40 vahid (35-

dən 75-ə) artırılmışdır. 

5. Təhlillə əhatə olunan illərdə uşaq günlərinin icrası rayonlara nisbətən 

şəhərlərdə yüksək olmaqla şəhərlər üzrə 93,8%, 93,8%, 95,3%, rayonlar üzrə isə 

müvafiq olaraq 90,3%, 90,4% və 90,2% təşkil etmişdir. 

6. Təhlil aparılmış 20 rayon və şəhər üzrə məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin 

ərzaq xərci 2013-cü ildə 6924,7 min manata qarşı 6689,8 min manat və ya 96,6%, 

2014-cü ildə 7380,2 min manata qarşı 7092,8 min manat və ya 96,1%, 2015-ci ildə isə 

7621,7 min manata qarşı 7464,4 min manat və ya 97,9% icra olunmuşdur. Ərzaq 

xərcinin icrası təhlil aparılmış şəhərlər üzrə müvafiq olaraq 99,2%, 100,0% və 99,9%, 

rayonlar üzrə isə 95,6%, 94,6% və 97,3% olmuşdur. Bir uşaq gününə düşən ərzaq xərci 

2013-2015-ci illərdə müvafiq olaraq 0,92 manat, 0,98 manat və 1,0 manat, o cümlədən 

təhlil aparılmış şəhərlər üzrə 0,91 manat, 0,96 manat, 0,95 manat, rayonlar üzrə 0,93 

manat, 0,99 manat və 1,02 manat olmuşdur. Rayonların (şəhərlərin) yerli xərclərində 

məktəbəqədər uşaq müəssisələri üçün ərzaq xərcinin uşaq günlərinin sayına uyğun 

proqnozlaşdırılmaması nəticəsində 1 uşaq gününə düşən ərzaq xərci 2013-cü ildə 0,60 

manatdan (Goranboy rayonu) 1,38 manatadək (Balakən rayonu), 2014-cü ildə 0,61 

manatdan (Goranboy rayonu) 1,53 manatadək (Xaçmaz rayonu), 2015-ci ildə 0,60 

manatdan (Goranboy rayonu) 2,48 manatadək (Xaçmaz rayonu) fərqli olmuşdur. Bir 

uşaq gününə proqnozlaşdırılmış və faktiki ərzaq xərci Bakı şəhəri üzrə müvafiq olaraq 

2014-cü ildə 3,6 və 3,8 manat, 2015-ci ildə 3,5 və 3,8 manat təşkil etmişdir. 

7. Xaçmaz rayonunda 2014-cü ildə 55 yerlik 1 məktəbəqədər uşaq 

müəssisəsinin açılması nəticəsində uşaq yerlərinin sayı 6,25% artsa da, ərzaq xərci 

2013-cü ilə nisbətən 2014-cü ildə 11,6%, 2015-ci ildə isə 252341,9 manat və ya 82,5% 

artırılmışdır ki, bunun da nəticəsində 2015-ci ildə 1 uşaq gününə proqnozlaşdırılan və 

faktiki ərzaq xərci 2,5 və 2,6 manat təşkil etmişdir. 2013-cü illə müqayisədə isə bu 

göstəricilər müvafiq olaraq 1,03 və 1,08 manat çoxdur.  

8. Yerli xərclərdə nəzərdə tutulmuş ərzaq xərcinin məktəbəqədər uşaq 

müəssisələri arasında uşaq günü sayına uyğun bölüşdürülməməsi nəticəsində bir uşaq 

gününə düşən ərzaq xərci rayon (şəhər) ərazisində yerləşən ayrı-ayrı məktəbəqədər 

uşaq müəssisələri üzrə də fərqli olmuşdur. Belə ki, təhlil aparılan illərdə İmişli rayonu 

üzrə 1 uşaq gününə düşən ərzaq xərci 1,2 manat olduğu halda, həmin rayonun 

Muradallı kənd uşaq bağçası üzrə 2013-2014-cü illərdə 1,4 manat, 2015-ci ildə 1,0 

manat, Şahverdili kənd uşaq bağçası üzrə 2013 və 2015-ci illərdə 1,7 manat, 2014-cü 

ildə 1,4 manat, Buludlu kənd uşaq bağçası üzrə 2013-cü ildə 1,0 manat olmuşdur. 

9. Uşaq günlərinin icrasının proqnozlaşdırıldığından az olması nəticəsində icra 

zamanı 1 uşaq gününə düşən ərzaq xərci 1 uşaq günü üçün proqnozlaşdırılmış ərzaq 

xərcindən şəhərlər üzrə 2013-cü ildə 0,05 manat, 2014-cü ildə 0,06 manat, 2015-ci ildə 

0,04 manat, rayonlar üzrə müvafiq olaraq 0,05 manat, 0,05 manat, 0,08 manat artıq 

olmuşdur. 

10. Bir sıra rayonlar üzrə məktəbəqədər uşaq müəssisələrində uşaq yerlərinin 

sayında artım, ərzaq xərci proqnozunda azalma olmasa da, 2014-cü ilə nisbətən 2015-
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ci ildə uşaq günlərinin icrasının yüksək olması nəticəsində bir uşaq gününə düşən faktiki 

ərzaq xərci azalmışdır. Belə ki, Kürdəmir rayonu üzrə 2014-cü ilə nisbətən 2015-ci ildə 

uşaq günlərinin icrası 1,4 dəfə artmış, 1 uşaq gününə düşən faktiki ərzaq xərci 0,03 

manat azalmışdır. Bu göstəricilər müvafiq olaraq İmişli rayonu üzrə 6,0% və 0,09 manat, 

Yevlax şəhəri üzrə 7,9% və 0,15 manat və sair təşkil etmişdir. 

  

 Rayon (şəhər) xəstəxanalarında mövcud çarpayılardan istifadənin 

səmərəliliyinin, çarpayı günlərinin icrasının, ərzaq məhsullarının, dərman və sarğı 

ləvazimatlarının alınması üçün vəsaitin proqnozlaşdırılması və icrasının, rayon 

(şəhər) səhiyyə müəssisələrinin struktur vahidlərinin ərzaq və dərman vasitələri 

ilə təmin edilməsi üzrə: 

 Aparılmış analitik təhlil 20 rayon və şəhər səhiyyə müəssisələrindən alınmış 

məlumatları əhatə etmişdir. Təhlil üzrə əldə olunmuş nəticələri aşağıdakı kimi 

qruplaşdıra bilərik: 

1. Respublikanın rayon (şəhər) səhiyyə müəssisələrində Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Azərbaycanda əhalinin tibbi kadrlar və xəstəxana 

çarpayıları ilə təminatının normativlərinin təsdiq edilməsi barədə” 31.10.2008-ci il tarixli 

151 nömrəli əmrinə uyğun aparılmış islahatlar nəticəsində Respublikanın şəhər və 

rayonları üzrə 2010-cu ilin əvvəlinə 240 xəstəxana ixtisar edilərək onların sayı 756-dan 

516-ya endirilmiş, çarpayıların sayı 67400 çarpayıdan 45800 çarpayıya çatdırılaraq 

21600 ədəd azaldılmışdır.  

2. 2011-2014-cü illərdə səhiyyə müəssisə və təşkilatlarında aparılmış 

struktur islahatlar nəticəsində müəssisələrin sayında artım müşahidə olunmuşdur. Belə 

ki, 2011-ci ildə 7, 2012-ci ildə 16, 2013-cü ildə 14, 2014-cü ildə 13 yeni səhiyyə 

müəssisəsi yaradılaraq 2015-ci ilin əvvəlinə səhiyyə müəssisələrinin sayı 566-ya, həmin 

illərdə çarpayıların sayı isə 600 ədəd artırılaraq 46400-ə çatdırılmışdır. 

3. Aparılmış islahatlara qədər çarpayıların ixtisaslaşdırılması baxımından, 

ümumi çarpayı sayının tərkibində terapevtik çarpayıların sayı 27,4% və ya 18500 

çarpayı, cərrahi çarpayıların sayı 17,4% və ya 17400 çarpayı, infeksion çarpayıların 

sayı 6,5% və ya 4400 çarpayı, ruhi-əsəb xəstəlikləri üzrə çarpayıların sayı 5,9% və ya 

4000 çarpayı təşkil etmişdir. Lakin islahatlardan sonra terapevtik çarpayıların sayının 

41,1% və ya 7600 çarpayı, cərrahi çarpayıların sayının 27,8% və ya 3200 çarpayı, 

infeksion çarpayıların sayının 25,0% və ya 1100 çarpayı, ruhi-əsəb xəstəlikləri üzrə 

çarpayıların sayının 12,5% və ya 500 çarpayı azalmasına baxmayaraq, ümumi çarpayı 

sayının tərkibində cərrahi çarpayıların xüsusi çəkisi 0,9%, infeksion çarpayıların xüsusi 

çəkisi 0,7%, ruhi-əsəb xəstəlikləri üzrə çarpayıların xüsusi çəkisi 1,7% artmışdır. Bir 

çarpayının il ərzində işləmə günü 2010-cu ildə 187, 2011-ci ildə 201, 2012-ci ildə 176, 

2013-cü ildə 168, 2014-cü 251 gün olmuşdur. 

4. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasına 20 rayon (şəhər) səhiyyə 

müəssisəsindən 2013-2015-ci illərdə çarpayı günlərinin, “dərman preparatlarının və 

sarğı ləvazimatlarının alınması”, “ərzaq məhsullarının alınması” paraqrafları üzrə 

xərclərin proqnozlaşdırılması və icrası barədə daxil olmuş məlumatların təhlili 

nəticəsində müəyyən olundu ki, aparılmış islahatlar nəticəsində xəstəxanalarda 

çarpayıların sayının azaldılmasına baxmayaraq, mövcud çarpayı fondundan tam 

səmərəli istifadə edilmir ki, bu da əsasən rayon və şəhər xəstəxanalarında çarpayıların 

sayının tələbatdan artıq olması ilə əlaqədardır. 
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5. Çarpayı sayının tələbatdan artıq olması öz növbəsində çarpayı günü 

göstəricisinin aşağı olması ilə nəticələnir ki, bu da Mərkəzi Rayon Xəstəxanaları üzrə 

çarpayıların illik işləmə günlərinin vahid metodiki tövsiyəyə istinad edilmədən fərqli 

proqnozlaşdırılmasına səbəb olur. Bu da xəstəxanalarda stasionar bölmələrin işləmə 

gücünün düzgün müəyyən edilməsində çətinliklər yaratmaqla yanaşı, çarpayılardan 

istifadənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində optimal yanaşmaların həyata 

keçirilməsinə imkan vermir. 

6. Daxil olmuş məlumatların təhlili göstərir ki, ayrı-ayrı səhiyyə müəssisələrində 

bir çarpayının işləmə gününün müxtəlif götürülməsi nəticəsində çarpayı günlərinin icra 

göstəricisi 2013-2015-ci illərdə Balakən rayonu üzrə 51,0%, 44,1%, 40,6%, Neftçala 

rayonu üzrə 31,3%, 28,0%, 20,1%, Masallı rayonu üzrə 29,5%, 27,5%, 28,6%, Saatlı 

rayonu üzrə 16,5%, 17,4%, 18,4%artıq göstərilmişdir. 

7. Çarpayı günlərinin proqnozlaşdırılması zamanı əksər hallarda mərkəzi rayon, 

şəhər və kənd xəstəxanaları üçün bir çarpayının illik işləmə günü eyni götürülsə də, 

Neftçala rayonunun şəhər xəstəxanalarında 2013-2014-cü illərdə 186 gün, 2015-ci ildə 

206 gün, kənd xəstəxanalarında 2013-cü ildə 293 gün, 2014-cü ildə 313 gün, 2015-ci 

ildə isə 330 gün, Şəki şəhərinin səhiyyə müəssisələrində Mərkəzi Şəhər Xəstəxanası 

üzrə 2013-cü ildə 243 gün, 2014-cü ildə 340 gün, 2015-ci ildə 300 gün, kənd 

xəstəxanalarında 2013-cü ildə 365 gün, 2014-cü ildə 340 gün, 2015-ci ildə isə 306 gün, 

Uşaq xəstəxanasında 2013-cü ildə 124 gün, 2014-cü ildə 87 gün, 2015-ci ildə isə 114 

gün, Psixiatriya xəstəxanasında 2013-cü ildə 363 gün, 2014-cü ildə 339 gün, 2015-ci 

ildə isə 339 gün, Ağ ciyər xəstəlikləri xəstəxanasında 2013-cü ildə 247 gün, 2014-cü 

ildə 320 gün, 2015-ci ildə isə 321 gün, Perinatal Mərkəzdə 2013-cü ildə 309 gün, 2014- 

2015-ci illərdə isə 310 gün proqnozlaşdırılmışdır.  

8. Çarpayı sayının tələbatdan artıq olması çarpayı günlərinin icra səviyyəsinin 

aşağı düşməsi ilə bərabər, stasionarlarda iş yükünün azalması və vakant ştatların 

əmələ gəlməsi ilə nəticələnir. Səhiyyə müəssisələrində çarpayı günlərinin icra 

göstəricilərinin 35,6%-80,6% arasında olmasına baxmayaraq, vakant ştatlar mövcud 

tibb işçiləri arasında bölüşdürülərək əmək haqqı fondunun səmərəsiz istifadəsinə səbəb 

olur. Belə ki, çarpayı günlərinin icrası Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında 2011-ci 

ildə 67,0%, 2012-ci ildə 55,8%, 2013-cü ildə 52,1% olduğu halda vakant olan 30 ştat 

vahidi, Göygöl Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında 2012-ci ildə 80,3%, 2013-cü ildə 78,2%, 

2014-cü ildə 79,3% olduğu halda vakant olan 70,0 ştat vahidi, Quba Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanasında 2012-ci ildə 63,3%, 2013-ci ildə 64,5%, 2014-cü ildə 55,2% olduğu 

halda vakant olan 168,0 ştat vahidi, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında 2012-ci 

ildə 36,6%, 2013-cü ildə 35,6%, 2014-cü ildə 35,6% olduğu halda vakant olan 16,0 ştat 

vahidi, Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında 2013-cü ildə 49,9%, 2014-cü ildə 

80,6% olduğu halda vakant olan 52,5 ştat vahidi, Qazax Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanasında 2012-ci ildə 79,7%, 2013-cü ildə 74,7%, 2014-cü ildə 74,9% olduğu 

halda vakant olan 39,0 ştat vahidi, Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında 2012-ci 

ildə 61,9%, 2013-cü ildə 69,7%, 2014-cü ildə 67,9% olduğu halda vakant olan 21,0 ştat 

vahidi, Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında 2013-cü ildə 43,2%, 2014-cü ildə 

51,6% olduğu halda vakant olan 192,0 ştat vahidi tibb heyəti arasında bölüşdürülmüş və 

vakant ştatlar üçün proqnozlaşdırılmış əmək haqqı büdcə ilində istifadə edilmişdir. 

9. Rayonlar üzrə müəyyənləşdirilmiş çarpayı saylarının şəhər və kənd 

xəstəxanaları, və eləcə də Mərkəzi Rayon Xəstəxanalarının stasionar şöbələri arasında 
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bölüşdürülməsi zamanı da tələbat nəzərə alınmamışdır. Belə ki, 2013-2015-ci illərdə bir 

çarpayının illik işləmə günü Neftçala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının terapiya şöbəsində 

müvafiq olaraq 359, 339, 315, Xolqaraqaşlı kənd sahə xəstəxanasında 329, 327, 333 

gün olduğu halda bu göstərici reanimasiya şöbəsi üzrə 87, 73, 64, yoluxucu xəstəliklər 

şöbəsi üzrə 51, 118, 85, uşaq xəstəlikləri şöbəsi üzrə 107, 132,83 gün olmuşdur. 2013-

2015-ci illərdə bir çarpayının illik işləmə günü Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 

cərrahiyyə şöbəsi üzrə 202, 184, 164, terapiya şöbəsi üzrə 168, 182, 215, 

otolorinqologiya şöbəsi üzrə 174, 156, 261 gün olduğu halda, bu göstərici yoluxucu 

xəstəliklər şöbəsi üzrə 39, 75, 54, reanimasiya şöbəsi üzrə 41, 95, 78 gün təşkil 

etmişdir. 2013-2015-ci illərdə bir çarpayının illik işləmə günü Balakən Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanasının terapiya şöbəsi üzrə 364, 372, 395, doğum şöbəsi üzrə 272, 229, 308, 

cərrahiyyə şöbəsi üzrə 268, 243, 199, uşaq şöbəsi üzrə 275, 236, 197 gün təşkil etdiyi 

halda, bu göstərici yoluxucu xəstəliklər şöbəsi üzrə 31, 32, 9, reanimasiya şöbəsi üzrə 

58, 27, 62 gün olmuşdur.  

10. Mərkəzi Rayon Xəstəxanaları tərəfindən 2013-2015-cı illərdə “dərman 

preparatlarının və sarğı ləvazimatlarının alınması” və “ərzaq məhsullarının alınması” 

paraqrafları üzrə xərclərin proqnozlaşdırılması və icrasına dair təqdim olunmuş 

məlumatların təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əksər hallarda çarpayı günlərinin 

icrasının proqnoza nisbətən az olmasına baxmayaraq dərman və ərzaq xərci 

mütənasiblik gözlənilmədən tam icra edilmiş və ya bir çarpayı gününə düşən faktiki xərc 

proqnozlaşdırılmış xərcdən artıq olmuşdur. Belə ki, 2013-cü ildə Sabirabad Mərkəzi 

Rayon Xəstəxanasında dərman xərci 3,22 manat proqnoza qarşı faktiki 4,56 manat və 

ya 1,34 manat artıq, ərzaq xərci 2,46 manat proqnoza qarşı faktiki 3,46 manat və ya 1,0 

manat artıq, Ağcabədi Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında dərman xərci 2,54 manat 

proqnoza qarşı faktiki 4,17 manat və ya 1,63 manat artıq, ərzaq xərci 1,95 manat 

proqnoza qarşı faktiki 3,04 manat və ya 1,1 manat, Masallı Mərkəzi Rayon 

Xəstəxanasında dərman xərci 2,27 manat proqnoza qarşı faktiki 3,53 manat və ya 1,26 

manat artıq, ərzaq xərci 1,55 manat proqnoza qarşı faktiki 2,62 manat və ya 1,07 manat 

artıq olmuşdur. Təhlil aparılan sonrakı illərdə də göstəricilər fərqli olmuşdur. 

11. Rayonlar üzrə dərman və ərzaq xərclərinin proqnoz göstəricilərinin çarpayı 

günləri ilə müqayisəli təhlili nəticəsində bir sıra uyğunsuzluqlar müəyyən edilmişdir. Belə 

ki, 2013-cü ildə bir çarpayı gününə düşən ərzaq xərci Ağcabədi rayonu üzrə 1,82 

manat, Goranboy rayonu üzrə 0,61 manat, Sabirabad rayonu üzrə 2,46 manat, 

Kürdəmir rayonu üzrə 1,34 manat, Balakən rayonu üzrə0,73 manat, Ağsu rayonu üzrə 

0,61 manat, Neftçala rayonu üzrə 1,96 manat, Masallı rayonu üzrə 1,29 manat, Xaçmaz 

rayonu üzrə 0,99 manat, Şəki şəhəri üzrə 1,42 manat, Şəmkir rayonu üzrə 4,37 manat, 

Tərtər rayonu üzrə 0,92 manat olmuşdur. Təhlili aparılmış sonrakı illərdə də bir çarpayı 

gününə düşən ərzaq xərci rayonlar üzrə müxtəlif olmuşdur. 

12. Dərman xərci proqnozlaşdırılarkən rayonlar üzrə çarpayıların və çarpayı 

günlərinin nəzərə alınmaması nəticəsində bir çarpayı gününə düşən dərman xərci də 

müxtəlif olmuşdur. Belə ki, 2013-cü ildə bu göstərici Ağcabədi rayonu üzrə 1,87 manat, 

Goranboy rayonu üzrə 0,87 manat, Sabirabad rayonu üzrə 2,30 manat, Kürdəmir 

rayonu üzrə 0,6 manat, Ağsu rayonu üzrə 0,32 manat, Neftçala rayonu üzrə 1,01 

manat, Masallı rayonu üzrə 1,32 manat, Xaçmaz rayonu üzrə 0,52 manat, Şəki şəhəri 

üzrə 0,45 manat, Şəmkir rayonu üzrə 6,97 manat, Tərtər rayonu üzrə 0,90 manat 
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olmuşdur. Təhlili aparılmış sonrakı illərdə də bir çarpayı gününə düşən dərman xərci 

rayonlar üzrə müxtəlif olmuşdur. 

Eyni zamanda, “Səhiyyə” bölməsi üzrə rayon və şəhərlər üçün nəzərdə tutulmuş 

dərman və ərzaq xərclərinin struktur bölmələri arasında bölüşdürülməsi və icrası 

zamanı da müvafiq uyğunsuzluqlara yol verilmiş, xərclərin çarpayı günlərinin sayına 

müvafiq olaraq mütənasib bölgüsü təmin edilməmişdir.  

Analitik təhlilin nəticələri müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə göndərilmişdir. Səhiyyə Nazirliyinin cavab 

məktubunda islahatların 49 rayon və şəhərdə başa çatdırılaraq 30600 çarpayının ixtisar 

edildiyi və islahatların digər rayon və şəhərlərdə davam etdiyi, yeni ərzaq normativlərinin 

hazırlandığı, respublikanın səhiyyə müəssisələrinin dərman və sarğı vasitələri ilə 

təminatının 2015-ci ildən, ərzaq təminatının isə 2017-ci ildən mərkəzləşdirilmiş qaydada 

həyata keçirildiyi bildirilmişdir. 

 

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

dövlət büdcəsinin “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf 

mühitin mühafizəsi” bölməsindən maliyyələşən suvarma sistemləri idarələrinin 

fəaliyyəti və suvarma suyunun Sudan İstifadəedənlər Birliklərinə (SİB-lərə) və su 

istehlakçılarına satışı üzrə: 

 “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlət 

büdcəsinin “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi” bölməsindən maliyyələşən suvarma sistemləri idarələrinin (SSİ) fəaliyyəti və 

suvarma suyunun Sudan İstifadəedənlər Birliklərinə (SİB-lərə) və su istehlakçılarına 

satışı vəziyyətinə dair ekspert-analitik fəaliyyət üzrə aşağıdakılar müəyyən edilmişdir: 

1. SİB-lər tərəfindən suvarma suyunun satış qiymətinin müəyyənləşdirilməsi bir 

çox hallarda əsaslı olmamış, Suvarma sistemləri idarələri tərəfindən SİB-lərin tətbiq 

etdikləri suyun qiymətinin (Suvarma Xidmət Haqqı – SXH) əsaslılığına lazımi nəzarət 

təmin olunmamış, “Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tələblərinə görə SİB-lərin fəaliyyətinə nəzarət Cəmiyyətə həvalə olunsa da, 

bu nəzarət yalnız SİB-lərin Suvarma sistemləri idarələrindən aldıqları suyun pulunun 

tam ödənilməsi ilə bağlı olmuşdur.  

2. Cəmiyyətin təqdim etdiyi məlumatda “Meliorasiya və irriqasiya haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əsasən SİB-lərin öz növbəsində 

üzvlərinə və üzvü olmayan şəxslərə verdiyi suya görə haqları Azərbaycan 

Respublikasının Tarif (qiymət) Şurasının müəyyən etdiyi su tarifləri, habelə istifadəsində 

olan irriqasiya və meliorasiya sistemlərinin saxlanmasına, istismarının 

yaxşılaşdırılmasına və inkişafına tələb olunan xərclər nəzərə alınmaqla müəyyən 

edildiyi halda bəzi rayonların, o cümlədən Lənkəran, Ağcabədi, Füzuli, Şabran, 

Beyləqan, Tərtər, Oğuz, Biləsuvar, İsmayıllı, Şəmkir, Yevlax, Salyan, Laçın, Xızı, 

Cəlilabad, Şamaxı, Masallı, Astara suvarma sistemləri idarələrindən su alan SİB-lərin 

nəzarət tədbiri ilə əhatə olunan bütün dövrlər üzrə planlaşdırılan xərclər smetasında 

təsərrüfatdaxili suvarma sistemlərinin istismarı və saxlanılması ilə bağlı xərc nəzərdə 

tutulmamış və bu məsələyə nəzarət olunmamışdır.  

3. Bununla yanaşı, 2014-cü ildə 28 digər rayonun suvarma sistemləri 

idarələrindən su alan SİB-lərin təsərrüfatdaxili suvarma sistemlərinin istismarı və 

saxlanılması ilə bağlı illik planlaşdırılan xərclər smetasında 964764,2 manat nəzərdə 
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tutulduğu halda, həmin xərclərdən 359144,67 manat (37,2%), 2015-ci ildə 28 rayon SİB-

i üzrə 875323,15 manat müvafiq xərc nəzərdə tutulduğu halda 331726,54 manat 

(37,9%), 2016-cı ildə isə 29 rayonun SİB-ləri üzrə 883859,2 manat xərc planlaşdırıldığı 

halda ilin birinci yarısında 168556,64 manat (19,1%) icra olmuşdur.  

4. Suvarma sistemləri idarələri və SİB-lər tərəfindən suvarma suyu üzrə əlavə 

itkilərin qarşısının alınması və itkilərin azaldılması təmin olunmamış, Cəmiyyətin 

suvarma sistemləri idarələrinin büdcə layihəsinə təqdim etdikləri proqnoz məbləğləri 

dəqiq hesablamalar aparılmadan tərtib edilmiş, bir çox SSİ-lər üzrə proqnozlaşdırılmış 

artıq vəsait il ərzində, xüsusilə ilin son aylarında Cəmiyyət tərəfindən dürüstləşdirmə 

verilərək digər SSİ-lər üzrə proqnozlaşdırılmış və icra olunmuş, dürüstləşdirmə 

çərçivəsində bəzi SSİ-lər üzrə büdcə layihəsinə təqdim olunmuş proqnoz 

məbləğlərindən artıq vəsait proqnozlaşdırılaraq icra edilmiş və qənaət prinsiplərinə tam 

əməl edilməmişdir. 

5. Cəmiyyətin Füzuli və Zərdab SSİ-ləri tərəfindən il ərzində istehlak etdiyi 

elektrik enerjisinin dəyərindən əlavə 2014-cü ilin dekabr ayında müvafiq olaraq 

207110,99 manat və 73370,0 manat məbləğində elektrik enerjisi üzrə debitor borc 

yaradılmışdır. Ekspert-analitik təhlillə əhatə olunan dövrdə 1000 m3 suvarma suyunun 

nasos stansiyaları vasitəsilə mənbədən götürülməsinə və subartezian quyularından 

çıxarılmasına görə elektrik enerjisinin xərci respublika üzrə orta göstəricidən artıq 

olmuş, 2016-cı ilin birinci yarısında elektrik enerjisinin orta xərci əvvəlki illərin illik orta 

xərcindən 2,0 dəfəyə yaxın az olmuşdur ki, bu da SSİ-lər tərəfindən elektrik enerjisi 

xərcinin əsasən ilin ikinci yarısında istifadəsindən irəli gəlmişdir. 

6. Cəmiyyətin Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu tərəfindən 

hazırlanmış və Cəmiyyətin Elmi-Texniki Şurası tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında suvarılan torpaq sahələrində su istehlakının çatışmazlıq təminatı 75% 

olan illərdə rayonlar və bitkilər üzrə korrektə edilmiş suvarma rejimləri”nə görə ilin son 

ayında və növbəti ilin ilk aylarında üzüm bağlarının arat suvarılması nəzərdə tutulmuş, 

lakin üzüm bağlarının arat suvarılması elmi cəhətdən özünü doğrultmadığı üçün 

praktikada belə üsuldan istifadə edilməmişdir. 

7. Ötən 10 il ərzində SİB-lərin fəaliyyətinin formalaşdırılması sahəsində 

islahatların nəzərdə tutulan səviyyədə həyata keçirilməməsi və SİB-lərin fəaliyyətinə 

birbaşa nəzarətin zəif olması qarşıya qoyulmuş məqsədə tam çatmağa imkan 

verməmiş, SSİ-lərin təmir xərclərinin azaldılmasına şərait yaradılmamış, həmçinin 

Dünya Bankından kreditlər cəlb edilməklə “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” 

ASC tərəfindən həyata keçirilmiş “Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin İnkişafına Dəstək” 

Layihəsi çərçivəsində Birliklərin ərazisində təsərrüfatdaxili şəbəkələrində müvafiq təmir-

bərpa aparılmasına baxmayaraq həmin sistemlər SSİ-lər tərəfindən Birliklərin 

istifadəsinə verilməmişdir. 

8. SSİ-lər üzrə cari təmir xərclərinin proqnozlaşdırılmasında əvvəlki illərdə 

suvarma kanallarının lildən təmizlənməsi bəzi hallarda nəzərə alınmamış, kanalların 

texniki parametrləri dəqiq hesablanmadan təxmini hesablamalar əsasında aparılmış, 

kanalların lildən təmizlənməsinin həddi əvvəlcədən müəyyən edilməmişdir. 

9. Respublikada SİB-lər üzrə suvarma suyunun uçotunun dəqiq aparılmadığı, 

istifadəsində olan təsərrüfatdaxili suvarma kanallarının əsaslı və cari təmirinə vəsait 

yönəldilmədiyi, qeyri-kommersiya qurumunun xüsusi forması kimi SİB-lərin maddi-

texniki bazasının zəif olduğu, suvarma xidmət haqqının yığım mexanizmində 
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problemlərin mövcudluğu, uçot-hesabat işlərinin düzgün təşkil edilmədiyi, onların 

davamlı fəaliyyəti üçün “Meliorasiya və irriqasiya haqqında” Qanunda nəzərdə tutulmuş 

ehtiyat fondlarının yaradılmadığı və s. müəyyən edilmiş, SİB-lərin SXH-nın yığım 

mexanizmindəki çatışmazlıqlar yığım səviyyəsinin az olmasına səbəb olmuşdur. 

10. Təsərrüfatdaxili suvarma kanallarının SİB-lərin istifadəsinə tam şəkildə 

verilməməsi dövlət büdcəsindən bu sahəyə yönəldilən vəsaitlərə qənaət edilməməsi, o 

cümlədən Cəmiyyətin Texnoloji İstehsalat Komplektləşdirmə İdarəsinin büdcə vəsaiti 

hesabına aldığı əsas vəsaitlərin, xüsusilə maşın və mexanizmlərin əvəzsiz SSİ-lərə 

verilməsi, SSİ-lərin təmir, yanacaq və əmək haqqı xərclərinin artırılması ilə 

nəticələnmişdir. 

Hesablama Palatasının Kollegiyası təhlilin nəticələrini müzakirə edərək aşkar 

olunmuş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində qanunvericiliyə 

uyğun zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi və görülmüş işlərə dair Hesablama 

Palatasına məlumatın təqdim edilməsi barədə Qərar qəbul etmiş və həmin Qərar icra 

üçün Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 

göndərilmişdir. 

Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatda Kollegiya Qərarının ASC-də 

ətraflı müzakirə olunduğu və müvafiq tədbirlərin görüldüyü, həmçinin gələcəkdə bu 

istiqamətdə qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl olunmasına nəzarətin təmin ediləcəyi 

bildirilmişdir. Məlumatda həmçinin qeyd edilmişdir ki, “Meliorasiya və irriqasiya 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq Sudan 

İstifadəedənlər Birliklərinin fəaliyyətinə nəzarətin gücləndirilməsi, Birliklərin uçot hesabat 

sənədlərinin təkmilləşdirilməsi, suvarma xidmət haqlarının düzgün müəyyən edilməsi və 

onun yığım səviyyəsinin yüksəldilməsi, Birliklərin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi, 

göstərilən xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin artırılması, ehtiyat fondunun 

yaradılması, istifadə olunan suyun uçotunun düzgün aparılması, su itkilərinin 

azaldılması və sudan istifadə ilə bağlı su istifadəçiləri ilə ətraflı izahat aparılması barədə 

aidiyyəti üzrə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. 

 Respublikanın regionları üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma rejimlərinin 

Cəmiyyətə tabeli Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm İstehsalat Birliyi 

tərəfindən cari ildə yenidən işlənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

 Suvarma Sistemləri İdarələrinə Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin xidmət 

göstərdiyi ərazidə yerləşən meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin Birliklərin müraciəti 

əsasında sistemlərin mürəkkəbliyi, Birliyin onları saxlamaq və istismar etmək imkanları 

nəzərə alınmaqla, tədricən, tam və ya hissə-hissə mövcud qaydalara uyğun olaraq 

Birliklərin istifadəsinə verilməsi barədə tapşırıq verilmişdir. 

 Səhmdar Cəmiyyəti suvarma sistemlərindən sənaye, kommunal-məişət və 

digər məqsədlər üçün verilən sudan istifadənin tariflərinə baxılması barədə təkliflərini 

İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etmişdir. 

 Analitik təhlillə müəyyən edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılması, təkliflərin 

və verilmiş tapşırıqların icrası Cəmiyyət tərəfindən ciddi nəzarətə götürülmüşdür. 

 

         Dövlət İnvestisiya Proqramının icrası üzrə: 

Dövlət İnvestisiya Proqramının (DİP) tərtib olunmasının tənzimlənməsi üzrə 

normativ-hüquqi aktlara, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və beynəlxalq maliyyə-

kredit təşkilatlarının məlumat və hesabatlarına istinad edərək, 2015-ci il üzrə Dövlət 



92 
 

İnvestisiya Proqramının dövlətin investisiya siyasətinə və prioritetlərinə uyğunluğu, 

ayrılmış vəsaitlərin ölkənin regionları üzrə optimal bölgüsü, vəsaitlərin sahələr üzrə 

bölgüsü, dövlət investisiya layihələri üzrə aparılan maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının 

mühasibat uçotunda əks olunması vəziyyəti, dövlət investisiyalarının makroiqtisadi 

təsirləri, DİP-in tərtibi və icra üzrə beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdır. Aşağıdakılar 

müəyyən edilmişdir: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli, 239 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının 

tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”na əsasən layihələrin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizası məqsədilə iki ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən Təlimatın hazırlanması və 

layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizasının müvafiq təlimat əsasında 

aparılması tapşırılmış, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən müvafiq 

Təlimatın layihəsi hazırlanmışdır. Həmçinin, Qaydalarda sifarişçi təşkilatlar, İqtisadiyyat 

və Maliyyə nazirlikləri tərəfindən layihələrin icrasının monitorinqinin həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulan müddəalar olsa da, layihələrin qiymətləndirməsi ilə bağlı müddəalar öz 

əksini tapmamışdır.  

2. 2015-ci ildə müxtəlif maliyyə mənbələrindən dövlət investisiya layihələrinin 

həyata keçirilməsi üçün ümumilikdə nəzərdə tutulan 13415151,8 min manat vəsaitə 

qarşı 8923134,7 min manat (66,52%) vəsait istifadə olunmuşdur. İstifadə olunmuş 

vəsait dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına 4994234,2 min manat (56,0%), Dövlət 

zəmanətli xarici kreditlər hesabına 798722,3 min manat (8,9%), Mərkəzi Bankın dövlət 

zəmanətli kreditləri hesabına 1175945,3 min manat (13,1%), ARDNF-in vəsaitləri 

hesabına 1029000,0 min manat (11,5%) və Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondları, qrant və 

s. hesabına 934232,9 min manat (10,5%) təşkil etmişdir. 

3. 2015-ci ilin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına 2015-2018-ci illər üçün 

Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə prioritet istiqamətlər kimi müəyyən olunun sənaye 

sahələri üzrə investisiyalar 40999,9 min manat (1,1%), ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində mühüm rol oynayan kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə 49999,9 min manat 

(1,4%), təhsil sektoru üzrə 171633,3 min manat (4,7%) və "Kapital Bazarının 

Müasirləşdirilməsi" layihəsi üzrə 250,0 min manat (0,0%-dən cüzi çox) təşkil etmişdir. 

Qeyd olunur ki, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına təhsil sektoruna ayrılmış 

vəsaitlər təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, təmir-tikinti, 

yenidənqurma və genişləndirmə işləri üzrə layihələri əhatə etmiş, kadr potensialının 

gücləndirilməsi ilə bağlı layihələr nəzərdə tutulmamışdır. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə 

verilmiş dövlət zəmanəti əsasında 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı tərəfindən bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi üçün 16 sifarişçi təşkilata 

3141500,0 min manat məbləğində kredit xətti açılmışdır. Digər sifarişçi təşkilatlarla 

müqayisədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə nəzərdə tutulmuş vəsait 

(1891500,0 min manat) ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olmaqla 60,2% təşkil etmişdir. 

5. 2015-ci ildə Dövlət Neft Fondunun hesabına nəzərdə tutulmuş 1392600,0 

min manat vəsaitin 1029800, 0 min manatı (73,9%-i) istifadə olunmuşdur. Təqdim 

olunmuş hesabatlara görə Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin 

maliyyələşədirilməsinə nəzərdə tutulan 111,5 mln. manat vəsaitə qarşı icra 55,2 faiz 

səviyyəsində olmuşdur. Layihə üzrə Fondun büdcəsində nəzərdə tutulan vəsaitin 44,8 
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faiz icra olunmaması il ərzində tikinti ərazisində hava şəraitinin əsasən sərt keçməsi, 

sahə üzrə relyefin bərk olması və Gürcüstan Hökuməti tərəfindən nəzərdə tutulan 

torpaq sahələri üzrə karxanaların vaxtında ayrılmaması kimi amillərlə əlaqələndirilir.  

6. Eyni zamanda, 2015-ci il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan Bakı şəhəri üzrə 

ayrılmış vəsait 1771246,9 min manat (48,4%) təşkil etməklə ən yüksək xüsusi çəkiyə 

malik olmuş və bu göstərici regionlararası layihələr də daxil olmaqla digər regionlar üzrə 

cəmi ayrılmış vəsaitdən (815138,0 min manat) 2,2 dəfə çox olmuşdur. Ayrılmış vəsaitin 

xüsusi çəkisi Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 3,7%, Aran iqtisadi rayonu üzrə 3,0% 

və Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 2,4% olmaqla digər iqtisadi rayonlarla 

müqayisədə daha yüksək olmuşdur. Bunun əksi olaraq, müvafiq göstərici Dağlıq Şirvan 

iqtisadi rayonu üzrə 0,2% və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 0,1% təşkil etmişdir.  

7. Dövlət investisiya layihələri üzrə aparılan maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının 

mühasibat uçotunda əks olunması vəziyyətinin təhlili zamanı bir sıra nöqsanlara yol 

verildiyi müəyyən olunmuşdur. Belə ki, bir sıra hallarda Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin 

2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası üzrə illik hesabatında dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

üzrə göstərilən məbləğlərin Agentliyin yerli bölmələri ilə bu vəsaiti istifadə edən sifarişçi 

təşkilatlar arasında tərtib edilmiş üzləşmə aktlarında əks olunan məbləğləri fərqli 

olmuşdur. Eyni zamanda təqdim olunmuş hesabatlara əsasən 2015-ci ildə sifarişçi 

təşkilatlar tərəfindən (19 sifarişçi üzrə) debitor borclarının yaranmasına yol verilmişdir. 

Debitor borcların 70,1 faizi hüquq-mühafizə orqanlarının icra etdiyi dövlət investisiya 

layihələrini əhatə edir. 

8. Müvafiq il üçün dövlət büdcəsi haqqında qanunda nəzərdə tutulmadığı halda 

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sifarişçi təşkilat və obyektlərə büdcə ssudası adı ilə vəsait 

ayrılmış və növbəti ilin büdcə vəsaiti hesabına bağlanılması hallarına yol verilmişdir. 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun icrasına dair təqdim olunan hesabatda Dövlət 

İnvestisiya Proqramında nəzərdə tutulan layihələrə 2015-ci ildə istifadəsi göstərilən 

məbləğin 40 faizdən çox hissəsi (15 sifarişçi təşkilat üzrə) 2014-ci ildə həmin təşkilatlara 

büdcə ssudası adı ilə verilmiş məbləğlərin örtülməsinə yönəldilmişdir. Qalan vəsaitin 20 

faizə qədəri podratçı təşkilatların hesabında (19 sifarişçi üzrə) debitor borc kimi 

saxlanılmış, 5 faizə qədəri isə hesabat ilində istifadə olunmayaraq sifarişçi təşkilatların 

(16 təşkilat) depozit hesablarına köçürülmüş, nəticədə 2015-ci ildə layihələrə faktiki 

olaraq dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan istifadəyə dair təqdim olunan hesabatda 

göstərilən vəsaitin 40 faizə qədəri hesabat ilində istifadə olunmuşdur.  

9. Həmçinin, audit zamanı sifarişçilər (yerli icra hakimiyyətləri) tərəfindən təqdim 

olunan maliyyə hesabatlarında əks olunan göstəricilər ilə Dövlət Statistika Komitəsi 

tərəfindən nəşr olunan statistik göstəricilər arasında fərqlərin olduğu və əsaslı kapitala 

yönəldilən büdcə vəsaitləri üzrə aparılan maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının nəticələrinin 

hesabatlarında əks etdirilmədiyi hallara da rast gəlinmişdir.  

10. Bir sıra təşkilatlar tərəfindən Büdcə təşkilatları üçün Milli Mühasibat uçotu 

Standartların tələbinə uyğun dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan və 

ehtiyat fondlarından əsaslı kapitala yönəldilən vəsait hesabına yaranmış aktiv və 

öhdəliklər, eləcə də bir sıra tikintisi başa çatmamış obyektlərə sərf olunan vəsaitin 

məbləği maliyyə hesabatlarında tam əks olunmamışdır. 

 



94 
 

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il üzrə dövlət büdcəsinin tərkibində 

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun daxilolmalarının hesablanması, 

ödənilməsi və istifadəsi üzrə: 

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında, o 

cümlədən regionlarda sahibkarlığın daha geniş yayılmasında və əhalinin yaşayış 

şəraitinin yaxşılaşdırılmasında müasir tipli yolların əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu 

sahədə görülən işlərin sürətləndirilməsini, avtomobil yolları şəbəkəsinin səmərəli 

istismarını və qənaətbəxş vəziyyətdə saxlanılmasını təmin etmək məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 oktyabr 2006-cı il tarixli 1729 nömrəli 

Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin tərkibində 

"Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılmışdır. 

Fondun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 oktyabr 2006-cı il 

tarixli 1729 nömrəli Sərəncamı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 

yanvar 2007-ci il tarixli 13 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş ““Avtomobil yolları" Məqsədli 

Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli 

əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları" ilə 

tənzimlənir. 

 “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun daxilolmalarının hesablanılması, 

ödənilməsi və istifadəsinə dair ekspert-analitik təhlil nəticəsində aşağıdakılar müəyyən 

edilmişdir: 

1. 2015-ci ildə Fondun daxilolmaları proqnozlaşdırılarkən yol vergisi üzrə 

proqnozlaşdırılan 67600,0 min manat vəsaitə qarşı icra 79752,0 min manat və ya 

12152,0 min manat (18,0%), İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən 

gömrük rüsumu üzrə isə proqnozlaşdırılan 52600,0 min manat vəsaitə qarşı icra 

81809,1 min manat və ya 29209,1 min manat (55,5%) çox olmuşdur ki, bu da 

daxilolmaların proqnozlaşdırılması prosesində potensialın tam nəzərə alınmaması ilə 

əlaqədardır.  

2. 2015-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına əsasən yük və 

sərnişin daşımalarının ötən illərlə müqayisədə çox olmasına baxmayaraq mülkiyyətində 

və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata 

keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi üzrə 10000,0 min manat 

proqnoza qarşı 3912,4 min manat və ya 39,1%, idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq 

edilən aksizlər üzrə 56500,0 min manat proqnoza qarşı 25090,9 min manat və ya 

44,4%, Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını 

tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu üzrə 13500,0 min manat 

proqnoza qarşı 9676,8 min manat və ya 71,7%, nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən 

motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi 

üçün tutulan dövlət rüsumu üzrə 14500,0 min manat proqnoza qarşı 12331,1 min manat 

və ya 85,0% icra olmuşdur ki, bu da qeyd edilən sahələrdə proqnozun düzgün 

verilməməsi və sadələşdirilmiş vergi üzrə yığım səviyyəsinin aşağı olması ilə əlaqədar 

olmuşdur. 

3. 2015-ci ildə Fondun təsdiq edilmiş xərclər smetasında 290000,0 min manat 

vəsaitin 2834,6 min manatı “Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin aparat 

xərclərinə, 287165,4 min manatı isə yerli qurumlara nəzərdə tutulduğu halda ASC -

nin aparat xərclərinə 2989,6 min manat və ya smeta xərclərindən 155,0 min manat 

çox, yerli qurumların saxlanılmasına isə 287010,4 min manat və ya smeta 
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xərclərindən 155,0 min manat az xərc edilmişdir. Yerli qurumlar üzrə smeta 

xərclərinin faktiki xərclərdən az olmasının səbəbi Aparat tərəfindən yerli qurumlar 

üzrə təsdiq edilmiş smetada yolların saxlanılması və istismarı üzrə bəzi xərclərdən 

azaldılması və təyinatının dəyişdirilərək 155,0 min manat məbləğində aparat üçün 

digər maşın və avadanlıqların alınması üçün xərc edilməsi hesabına olmuşdur. 

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 yanvar tarixli 13 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin 

ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil 

yollarının saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları”na görə Fondun vəsaiti 

respublika və yerli əhəmiyyətli yolların saxlanması və istismarı üçün nəzərdə 

tutulmasına uyğun olaraq dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata və Yerli Xəzinə 

Orqanı tərəfindən təqdim edilmiş üzləşdirmə aktına əsasən Yerli qurumlar üzrə xərc 

edilmiş vəsait cari təmir xərc maddəsindən aparılsa da, Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyi ilə Nəqliyyat Nazirliyinin təsdiq etdiyi xərclər smetasına əsasən bu 

xərclərin təyinatı yolların əsaslı təmiri xərci kimi təsdiq edilmişdir.  

5. Yerli İcra Hakimiyyətləri Orqanlarında aparılan audit ilə şəhər və rayonlarda 

yolların əsaslı təmiri işləri zamanı Yol İstismar İdarələri tərəfindən podrat müqavilələr 

əsasında işlərin yerinə yetirilməsi hallarının olduğu və Yİİ-lər tərəfindən balanslarında 

olan bütün dövlət əmlakı istismar edilərək podrat müqavilələrlə işlər yerinə yetirildiyi 

halda həmin dövr üzrə Fonddan da onların saxlanılmasına vəsaitlər ayrılaraq xərc 

edilmiş, Bakı şəhərində olan yeraltı və yerüstü keçidlərin saxlanılması xərcləri 

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondundan maliyyələşdirilməli olduğu halda, dövlət 

büdcəsinin “Nəqliyyat və Rabitə” bölməsindən də bu işlərə “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələbləri pozularaq satınalma 

prosedurları həyata keçirilmədən ASC ilə kənar təşkilat arasında bağlanmış birbaşa 

müqavilə əsasında vəsait xərc edilmişdir. 

6. ASC tərəfindən “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə 

ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının 

saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları”nın 3.8-ci bəndinin tələbləri 

gözlənilmədən Fondun hesabında ilin sonuna qalan vəsait növbəti ildə onun gəlirlərinə 

daxil edilməli olduğu halda bu vəsaitə mal alınması rəsmiləşdirilərək anbar qalığında 

saxlanılmış və növbəti ilin smeta xərcləri proqnozlaşdırılarkən nəzərə alınmamış, mal-

material alışı məqsədi ilə “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tələbləri pozularaq satınalma prosedurları keçirilmədən içraçılarla birbaşa 

müqavilələr bağlanılaraq 196558,1 min manat məbləğində Fondun vəsaiti xərc 

edilmişdir. 

7. ASC tərəfindən təqdim olunan məlumatlara əsasən 8023,1 min manat 

məbləğində vəsait DSMF-yə ödənilmişdir ki, bu da 34638,8 min manat məbləğində 

əmək haqqının 22%-dən (7620,5 manat) 402,6 min manat çox olmuş, lakin bu vəsait 

debitor borc kimi uçotda öz əksini tapmamış, qaydalara əsasən ilin sonunda 

xərclənməyən vəsait növbəti ilin gəlirlərinə daxil edilməli olduğu halda 577,8 min manat 

məbləğində Fondun vəsaiti müxtəlif müəssisələrin hesabına köçürülmüş və ASC 

tərəfindən müxtəlif müəssisələr üzrə debitor borcları yaradılmışdır ki, onların da bərpası 

hesabat dövrünün sonuna təmin edilməmişdir.  

8. “Azəravtoyol” ASC tərəfindən Milli mühasibat uçotu standartlarına keçid təmin 

edilsə də tabeli idarələrdə mühasibat uçotu köhnə təlimata uyğun aparılmışdır. 
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Hesablama Palatasının Kollegiyası təhlilin nəticələrini müzakirə edərək aşkar 

olunmuş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində qanunvericiliyə 

uyğun zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi və görülmüş işlərə dair Hesablama 

Palatasına məlumatın təqdim edilməsi barədə Qərar qəbul etmiş və həmin Qərar icra 

üçün “Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə göndərilmişdir. 

Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatda Kollegiya Qərarının ASC-də 

ətraflı müzakirə olunduğu və müvafiq tədbirlərin görüldüyü, həmçinin gələcəkdə bu 

istiqamətdə qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl olunmasına nəzarətin təmin ediləcəyi 

bildirilmişdir. Məlumatda həmçinin qeyd edilmişdir ki, Kollegiya qərarının icrası ilə 

əlaqədar yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin saxlanılması yerli qurumlar vasitəsilə 

həyata keçirilməsi təmin edilmişdir. “Azəravtoyol” ASC tərəfindən respublika üzrə 

ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının ümumi 

uzunluğu ilə işçi heyətinin sayı arasında optimal nisbətin təmin edilməsi, Fondun 

vəsaitlərinin yolların (qurğuların) saxlanılmasına və təmirinə xərc edilməklə funksional 

fəaliyyətin yerinə yetirilməsi və xərclərin artırılmasına yol verilməməsi istiqamətində işlər 

görüləcəkdir. Fondun vəsaitlərinin idarəetməyə yönəldilən hissəsinin azaldılması, 

təkrarçılığa yol verilməməsi, vahid yol sisteminin hissələrə bölünməsi səbəbindən 

yollara qeyri-bərabər səviyyədə xidmət göstərilməməsi, artıq ştat vahidlərinin 

saxlanılmaması məqsədilə strukturun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər Cəmiyyət 

rəhbərliyinin diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. 

Yerinə yetirilmiş yol təmir işləri üzrə hesabatların düzgün tərtib edilməsi, 

hesabatların smetaya və qüsur aktlarına uyğunluğunu təmin etmək, təmir olunan 

ərazilərdə aparılan frezləmə nəticəsində əldə edilən asfalt qırığının bitumlanmış 

qırmadaş kimi qiymətləndirilməsi, söküntünün əldə edilən materialların qanunvericiliyə 

uyğun mədaxil edilməsi üçün müvafiq idarə, şöbə və tabelikdə olan qurumlara ciddi 

göstəriş verilmişdir. Tabeli qurumlar tərəfindən yerinə yetirilmiş işlərə görə təqdim 

olunan hesabatların düzgün tərtib edilməsinə, yerinə yetirilmiş iş və xidmətlərin 

kəmiyyət və keyfiyyət uyğunluğu normalarına əməl edilməsinə nəzarət gücləndirilmişdir 

və artıq xərclərə yol verilməsinin qarşısı alınmışdır. Zərurət olmadığı halda Fondun 

vəsaitinin müxtəlif müəssisələrin hesabına köçürülməsi və müxtəlif müəssisələr üzrə 

yaranmış debitor borcların azaldılması üçün aidiyyəti qurumlara göstərişlər verilmişdir. 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üzrə 2016-cı ilin sonuna yaranmış borc Cəmiyyətin illik 

yekun balansında öz əksini tapmışdır. Cəmiyyətdə “Mühasibat uçotu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq Milli mühasibat uçotu 

standartlarına keçidi təmin edilmişdir. Tabelikdə olan qurumalar tərəfindən Milli 

mühasibat uçotu standartlarına keçidin təmin olunması sahəsində müvafiq işlər 

aparılmış və hal-hazırda bu işlər uğurla davam etdirilir. 

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun daxilolmalarının hesablanması, 

ödənilməsi və istifadəsinə dair ekspert-analitik fəaliyyəti üzrə təhlil nəticəsində aşkar 

edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq idarə və şöbələrə, eyni zamanda 

tabelikdə olan qurum rəhbərlərinə ciddi tapşırıq verilmişdir. 

 

Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi üzrə özəlləşdirmədən 

daxilolmalar üzrə: 

Nəzarət tədbiri özəlləşdirilən dövlət əmlakının növləri və ayrı-ayrı özəlləşdirmə 

(satış) üsulları üzrə özəlləşdirmədən, o cümlədən özəlləşdirilmiş müəssisə və 
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obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin satışından 2014-2015-ci illərdə daxilolmaları 

əhatə etmiş və  aşağıdakılar müəyyən edilmişdir: 

1. 2014-cü il dövlət büdcəsində özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə ümumi 

proqnoz yerinə yetirilsə də, özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq 

sahələrinin birbaşa satışından daxilolmalar üzrə proqnoz göstərici 2238,9 min manat az 

icra olunmuşdur. 2015-ci il dövlət büdcəsində özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə 

proqnoz 4910,8 min manat və ya 16,9% az icra edilmişdir ki, bu da özəlləşdirilmiş 

müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin birbaşa satışından daxilolmalarla 

yanaşı investisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin 

(səhmlərin, hissələrin) satışından daxilolmalar üzrə də proqnoz göstəriciyə nail 

olunmaması ilə bağlı olmuşdur. 

2. Eyni zamanda, özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə qalıqlar, o cümlədən 

ödəmə vaxtı çatmış borclar 2014-cü ildə 431,7 min manat, 2015-ci ildə 149,9 min manat 

azalsa da, 01.01.2016-cı il tarixə 2068,5 min manat məbləğində mövcud olmuş, dövlət 

büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi üzrə özəlləşdirmədən daxilolmalara dair verilən 

müvafiq büdcə təkliflərinin əsaslılığının artırılması istiqamətində tam zəruri tədbirlər 

görülməmiş, müvafiq özəlləşdirmə (satış) üsulları üzrə təsdiq edilən proqnoz 

göstəricilərin, o cümlədən investisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən 

müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin), özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi 

torpaq sahələrinin satışı üzrə görülmüş tədbirlər, eləcə də hüquqi şəxslərin 

istifadəsindəki dövlət mülkiyyətində olan torpaqların vəziyyətinin araşdırılması, 

tələbatdan artıq və ya istifadə olunmayan torpaq sahələrinin səmərəli istifadəsinin və ya 

özəlləşdirilməsinin təmin edilməsinə yönəldilmiş tədbirlər yetərli olmamışdır. 

3. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 8.2-ci bəndi və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 3.0.70-ci bəndi ilə Komitənin dövlət əmlakının idarə 

edilməsi ilə bağlı funksiya və vəzifələri lazımi səviyyədə yerinə yetirilməmiş, dövlətin 

payı olan hüquqi şəxslərdə (səhmdar cəmiyyətlərində, birgə müəssisələrdə) 

qanunvericiliklə dövlət büdcəsinə çatacaq dividendlərin hesablanması və tam məbləğdə 

ödənilməsi təmin edilməmiş, bu sahədə zəruri tədbirlər görülməmişdir. 

4. Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə haqqında illik 

xüsusi hesabatın dövlət müəssisələri və orqanları tərəfindən mövcud təlimata uyğun 

bütün göstəricilər və məlumatlar üzrə tərtib və təqdim edilməsi üzrə müvafiq tədbirlər 

görülməmiş, o cümlədən fəaliyyət istiqamətləri üzrə monitorinqlər, müşahidələr və 

araşdırmalar aparılması, həmin hesabatlardakı məlumat və göstəricilərin təhlili və 

icmallaşdırılması tam təmin edilməmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim 

edilmiş məlumatda nəzarət tədbirinin nəticələri ilə bağlı Komitədə Hesablama 

Palatasının Kollegiya Qərarının ətraflı müzakirə olunduğu, Qərarın icrası ilə bağlı 

müvafiq tədbirlərin görüldüyü, gələcəkdə də bu istiqamətdə qanunvericiliyin və aidiyyəti 

qaydaların tələblərinə ciddi əməl olunmasına nəzarətin təmin ediləcəyi bildirilmişdir. 

Təqdim edilən məlumata əsasən 2016-cı ilin 14 sentyabr-27 dekabr tarixi ərzində 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə keçirilmiş 14 hərraca 981 dövlət müəssisəsi 

çıxarılmış və bundan 294 ədədi satılmışdır. Eyni zamanda satılmayan əmlakların təkrar 

hərraca çıxarılması məqsədi ilə işlərin davam etdirildiyi də bildirilmişdir. 
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 Məlumatda özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin vaxtı çatmış borclarının 

ödənilməsinin təmin edilməsi istiqamətində mütəmadi işlərin görüldüyü və 01.01.2016-cı 

il tarixə mövcud olan 2068,5 min manat borcdan 15.12.2016-cı il tarixə cəmi 261,8 min 

manat borc qalığının qaldığı və bu borcunda ödənilməsi üçün tədbirlərin aparıldığı 

bildirilir. “Torpaqların Elektron Uçotu İnformasiya Sistemi”nin hazırlanması ilə bağlı 

2015-ci ilin sentyabr ayında tenderin keçirildiyi, satınalma müqaviləsinin imzalandığı və 

hazırda müqavilənin icrası istiqamətində zəruri işlərin həyata keçirildiyi bildirilir. 

2015-ci ilin yekunlarına görə daşınmaz əmlakın dövlət registrində qeydiyyatda 

olan 5686 dövlət orqanından 5351-i tərəfindən (93,5%-i) hesabatın Komitəyə təqdim 

olunması təmin olunmuşdur. 

Özəlləşdirmə prosesində yaradılmış və səhmləri bütövlüklə və ya qismən dövlətə 

məxsus səhmdar cəmiyyətlərin sayı 01.01.2016-cı il tarixə 196 təşkil etmişdirsə 2016-cı 

il ərzində özəlləşdirmə nəticəsində onların sayı 157 olmuşdur. 

2014-cü il ərzində mənfəətlə işləyən səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən dövlət 

büdcəsinə 50,3 min manat, 2015-ci il ərzində 40,03 min manat, 2016-cı il ərzində isə 

41,5 min manat dividend ödənilməsi təmin edilmişdir. 2015-ci il ərzində dividend ödəyən 

səhmdar cəmiyyətlərin sayı 19 ədəd təşkil etmişdir. 

 

3.3. Hesablama Palatasının büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

fəaliyyəti 

 

Maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi və səmərəliliyinin yüksəldilməsi bütün 

dövrlərdə dövlət vəsaitlərinin qənaətli və nəticəli istifadəsinin təmin edilməsində mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə son dövrlərdə ölkə başçısı tərəfindən müxtəlif iclas və 

konfranslarda bu sahədə fəaliyyətin daha da təkmilləşdirilməsi dəfələrlə qeyd edilmişdir.  

Həmçinin qeyd etməliyik ki, maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsinin 

istiqamətlərindən biri qanunvericiliyin, xüsusilə büdcə prosesini tənzimləyən normativ 

sənədlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərin verilməsidir. Bu baxımdan, 

Hesablama Palatası artıq neçə ildir ki, normativ-hüquqi aktlarda nəzarət fəaliyyətinin 

nəticəsi olaraq müəyyən edilmiş boşluqlar və çatışmazlıqların aradan qaldırılması, eyni 

zamanda, qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflərini Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim etməkdədir. Bu, həmçinin korrupsiya əleyhinə 

mübarizə istiqamətində də önəmli tədbirlərdəndir.  

2016-cı ildə də təsdiq edilmiş İş Planına uyğun olaraq həyata keçirdiyi fəaliyyətinin 

nəticəsi kimi Hesablama Palatası yuxarıda qeyd olunmuş istiqamətlərdə bir sıra 

təkliflərini formalaşdırmış və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim 

etmişdir. Həmin təkliflər aşağıdakılardır:  

1. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində dövlət vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və 

buna görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi barədə müddəaların olmasına baxmayaraq 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində bu terminin anlayışı dəqiq təsbit 

edilməmiş, təyinat dəyişikliyinin halları konkret müəyyən edilməmişdir. Bu vəziyyət 

maliyyə intizamının pozulması faktlarına sistemli yanaşmanı təmin etməkdə nəzarəti 

həyata keçirən qurumların fəaliyyətində müəyyən çətinliklər yaratmaqla yanaşı, bəzi 

hallarda nəzarət obyektləri ilə də fikir müxtəlifliyinin yaranmasına səbəb olur. 
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“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.3.-cü 

maddəsinə görə dövlət büdcəsindən maliyyələşən büdcə təşkilatlarının rəhbərləri onlara 

tabe təşkilatlarda gəlir və xərclərin müəyyən edilmiş qaydada uçotunun aparılmaması 

və vəsaitin təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinə və “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 

uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Azərbaycanda məqsədli büdcə fondları və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə edilməməsi barədə 

2016-cı ildə “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna müvafiq maddələr əlavə edilmişdir. 

Qanunun 5.3-cü maddəsinə görə məqsədli büdcə fondlarının vəsaiti təyinatı üzrə 

istifadə olunmalıdır və onların başqa məqsədlər üçün xərclənməsinə yol verilmir. Həmin 

vəsaitin təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.  

2016-cı ilin may ayında qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən 

Cinayət Məcəlləsinə “Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya 

büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə” adlı 308-1-

ci maddə əlavə edilmişdir. 

Nəzarət tədbirləri zamanı büdcə vəsaitinin istifadəçiləri tərəfindən vəsaitin alınması 

nəzərdə tutulan hüquqi sənədlərdə (təsdiq edilmiş büdcə, mal alış sənədi, büdcə 

təxsisatının verilməsi barədə bildiriş, gəlir və xərclər smetası və s.) göstərilən 

məqsədlərdən fərqli istiqamətlərə istifadəsi edilməsi üzrə aşağıdakı hallara rast gəlinir. 

- Funksional, iqtisadi və inzibati təsnifata uyğun olaraq konkret məqsədə 

xərclənməsi təsdiq edilmiş vəsaitlərin (qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna 

olmaqla) büdcə təsnifatının digər istiqamətinə, bölməsinə, yarımbölməsinə, paraqrafına, 

maddəsinə, yarımmaddəsinə ayrılması və istifadəsi; 

- Vəsaitlərin müvafiq maliyyə ili üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə planda və 

xərclər smetasında nəzərdə tutulmayan istiqamətlərə xərclənməsi; 

- Başqa mənbələrdən (o cümlədən müxtəlif səviyyəli büdcələrdən) maliyyələşməli 

olan xərclərin büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi; 

- Büdcədənkənar vəsaitlər hesabına maliyyələşməli olan xərclərin büdcə vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilməsi; 

- Vəsaitlərin büdcə təşkilatının fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan iş və xidmətlərə, 

başqa hüquqi şəxslərin xərclərinin ödənilməsinə istifadəsi; 

- Vəsaitlərin kənar (digər) istehlakçıların kommunal ödənişlərinə yönəldilməsi 

(məsələn, büdcə təşkilatının balansında olan binada icarə hüquqi əsasında yerləşən 

təşkilatın əvəzinə kommunal və digər xərclərin ödənilməsi); 

- Vəsaitlərin layihə-smeta sənədlərində nəzərdə tutulmayan xərclərin 

ödənilməsinə, o cümlədən maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmayan və titul siyahısına 

daxil edilməyən tikinti və obyektlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi; 

- Subsidiya və subvensiyaların verilmə şərtlərində nəzərdə tutulmayan məqsədlərə 

vəsaitin yönəldilməsi; 

- Məqsədli büdcə fondlarının, ehtiyat fondların və büdcədənkənar vəsaitlərin 

büdcənin digər bölmələrindən maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan məqsədli 

proqramların və xərclərin ödənilməsinə yönəldilməsi; 

- Təsdiq edilmiş normalardan artıq xərcləmələr; 
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- Büdcə vəsaiti hesabına alınan materiallardakı çatışmazlıq və s. 

Yuxarıda qeyd edilən hallar nəzərə alınmaqla (təyinat dəyişikliyinə aid 

olanlar) “Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədənkənar 

dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə” anlayışının 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində dəqiq təsbit edilməsi 

məqsədəuyğundur; 

2. Aparılmış nəzarət tədbirləri göstərir ki, müəyyən edilmiş bir sıra nöqsanların 

yaranması, xüsusilə vəsaitin təyinatının dəyişdirilməsi daha çox proqnozlaşdırma 

prosesindən asılıdır. Büdcənin gəlir və xərclərinin icrası ilə yanaşı proqnozlaşdırılması 

işlərinin təkmilləşdirilməsi bu istiqamətdə əhəmiyyətli addım olmaqla qeyd edilmiş 

halların qarşısının alınmasına xidmət etmiş olar. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 

Vahid Büdcə Təsnifatının təkmilləşdirilməsindən birbaşa asılıdır və bu təsnifatın 

beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş Dövlət Maliyyə Statistikası Təlimatının tələblərinə 

uyğun hazırlanması zəruridir.  

 Hesablama Palatası bu məqsədlə aşağıdakıları təklif edir: 

- konkret qurumlar üzrə (məxsusi xərc maddələri olaraq 251121 "Bakı 

Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən subsidiyalar" və 251122 

"Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə verilən subsidiyalar") 

yarımmaddələrin Vahid Büdcə Təsnifatından çıxarılmasını; 

- birdəfəlik təyinatlı xərclərin daha konkret xərc istiqamətləri ilə 

əvəzlənməsi və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətindən çıxarılmasını; 

- “əsas bölmələrlə aid edilməyən xidmətlər” bölməsinin strukturunun 

məqsədli büdcə və ehtiyat fondları maddələri çıxılmaqla konkret 

maliyyələşməsinin digər bölmələrdə yerləşdirilməsinı; 

- informasiya texnologiyaları ilə bağlı iqtisadi təsnifatda xüsusi maddənin 

verilməsini; 

-  225413 “Digər alışlar və xidmətlər” yarım maddəsinin təsnifatdan 

çıxarılmasını; 

- 282100 “Sair xərclər” paraqrafında nəzərdə tutulmuş xərclərin daha detallı 

təsnifləşdirilməsini.  

3. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 28 

sentyabr tarixli 178 nömrəli Qərarı ilə aeroport xidmətləri, aeroportların uçuş zolaqları 

və qurğuların istismarı, hava gəmilərinə aviasiya və aeronaviqasiya xidmətləri, aviasiya 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi xidmətləri, eləcə də uçuşların təhlükəsizliyini təmin 

etmək məqsədilə hava gəmilərinə göstərilən texniki xidmətlər “Qiymətləri (tarifləri) 

dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısı”na aid edilmişdir. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 19 iyul 

tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təbii inhisar subyektlərinin siyahısı”na aid 

edilən ümumilikdə 141 müəssisə və təşkilatın sırasına aeroport xidmətləri, eləcə də 

hava gəmilərinə aviasiya xidmətləri və aeroport xidmətləri göstərən qurumlar da daxil 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən kənar dövlət maliyyə 

nəzarəti çərçivəsində “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində 

aparılmış audit zamanı hava gəmilərinə aviasiya xidmətləri və aeroport xidmətləri 

göstərən müəssisələrin aeroport ərazisində təqdim etdikləri müxtəlif məzmunlu 
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xidmətlərin (işlərin) qiymətlərinin illər (aylar) üzrə artması, nəticə etibarı ilə həmin 

istiqamətlər üzrə xərclərin ümumi gəlirdən çıxılan xərclərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil 

etməsi, həmin təsərrüfat əməliyyatlarının “Azal” QSC-nin balansında olan aktivlərdən 

(torpaq sahələrindən, binalardan, tikintilərdən və qurğulardan) istifadə olunmaqla həyata 

keçirilməsinin qarşılıqlı hesablaşmalarda nəzərə alınmaması müəyyən edilmişdir. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, dövlət vəsaitlərinin daha səmərəli 

istifadəsinin təmin olunması məqsədilə aeroport ərazisində göstərilən xidmətlərin 

(işlərin) differensiallaşdırılaraq qiymətlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 

yuxarı hədlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

4. “Tütün və tütün məmulatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən tütün - yarpağı emal olunduqdan sonra tütün məmulatının istehsalında əsas 

xammal kimi istifadə edilən birillik texniki bitki, tütün məmulatı isə - tütün yarpağından 

çəkmək üçün hazırlanmış, tərkibində nikotin, tütün qatranı və digər maddələr olan və 

nikotinə aludəlik yaradan məhsuldur (siqaretlər, papiroslar, siqarlar, siqarillalar və çubuq 

tütünü). 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə (190.1-ci 

maddə) hazır məhsul olan konyak və şərabla yanaşı konyak və şərab materiallarının da 

aksizlərə cəlb olunması (o cümlədən, idxalda) nəzərdə tutulmuşdur. Göstərilənləri, 

eyni zamanda ölkəyə hər il min tondan çox tütün xammalının idxal olunmasını 

nəzərə alaraq, aksizlərə yalnız tütün məmulatlarının deyil, eyni zamanda emal 

prosesinin nəticəsi kimi tütün xammalının da aid edilməsi məqsədəmüvafiq hesab 

edilir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, tütün xammalının aksizlərə cəlb olunması sosial əhəmiyyət 

kəsb etməyən qiymət artımına səbəb olaraq qeyri-neft sektorundan dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin həcminə müsbət təsir göstərməklə yanaşı həmin məhsulların istehlakına da 

məhdudlaşdırıcı effektini göstərə bilər. 

5. Məlum olduğu kimi, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 

dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 dekabr 2004-cü il tarixli 

Qanunu ilə Vergi Məcəlləsinin 197.1.1-ci və 197.1.2-ci (müəssisələrin balansında olan 

avtonəqliyyat vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyektidir) maddələrinə dəyişiklik 

edilərək yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki 

şəxslərə məxsus avtomobil və özüyeriyən təkərli texnika və müəssisələrin balansında 

olan avtonəqliyyat vasitələri əmlak vergisinin vergitutma obyektləri siyahısından 

çıxarılmış, 199.4.3-cü maddəsində dəyişiklik edilərək vergiyə cəlb olunan əmlakın 

dəyərinin Vergi Məcəlləsinin 211.1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq yol vergisinə cəlb 

olunan avtonəqliyyat vasitələrinin dəyəri qədər azaldılması müəyyən edilmişdir. Yəni, 

qeyd olunan dəyişikliklərdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisində şəxslərin 

mülkiyyətində və istifadəsində olan, yol vergisinə cəlb olunan avtonəqliyyat vasitələri 

əmlak vergisindən azad edilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli Qanunu ilə Məcəllənin 210-cu 

maddəsinə dəyişiklik edilərək Azərbaycan Respublikasının ərazisində şəxslərin 

mülkiyyətində və istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin vergitutma 

obyektləri siyahısından çıxarılmış, 199.4.3-cü maddəsi isə yeni redaksiyada verilərək 

əvvəllər yol vergisinə cəlb olunan və əmlak vergisindən azad olunan avtonəqliyyat 

vasitələri həm yol vergisindən, həm də əmlak vergisindən azad edilmişdir. 
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 Qeyd etmək lazımdır ki, Vergi Məcəlləsinin 210-cu maddəsinə edilmiş dəyişikliklə 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən və 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilən avtomobil benzini və dizel yanacağı 

yol vergisinin vergitutma obyekti kimi müəyyən edilmişdir. Bu dəyişiklik həmin 

məhsulların pərakəndə satış qiymətlərinə təsir göstərməmişdir (dövlət tərəfindən 

tənzimlənən həmin qiymətlər artırılmamışdır) ki, bu da ölkə üzrə hesablanan və dövlət 

büdcəsinə ödənilən yol vergisinin istehlakçılar üçün vergi yükü olmadığını deməyə əsas 

verir. 

 Göstərilənləri və nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçilərinin aztəminatlı 

təbəqəyə aid edilmədiyini, eləcə də bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun inkişaf 

edən ölkələrin təkmil təcrübəsini nəzərə alaraq, müəssisələrin balansında olan 

avtonəqliyyat vasitələrinin, həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən 

asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələrinin əmlak 

vergisinin vergitutma obyektlərinə aid edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

Eyni zamanda, əhalinin müəyyən təbəqəsi üzrə müvafiq sosial ehtiyacların dövlət 

tərəfindən qarşılanması siyasəti çərçivəsində kiçik mühərrik həcmli nəqliyyat 

vasitələri üzrə əmlak vergisindən azadolmaların və güzəştlərin də nəzərdə 

tutulması təklif edilir. 

6. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında, o 

cümlədən regionlarda sahibkarlığın daha geniş yayılmasında və əhalinin yaşayış 

şəraitinin yaxşılaşdırılmasında müasir tipli yolların əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bu 

sahədə görülən işlərin sürətləndirilməsini, avtomobil yolları şəbəkəsinin səmərəli 

istismarını və qənaətbəxş vəziyyətdə saxlanılmasını təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 oktyabr 2006-cı il tarixli 1729 nömrəli 

Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin tərkibində 

"Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondu yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2007-ci il tarixli 13 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondunun 

vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli 

avtomobil yollarının saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları"nda Fondun 

vəsaitlərinin respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanılması və 

istismarına, həmçinin saxlanma və istismarla bağlı digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə 

yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

“Avtomobil yolları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 

avtomobil yollarının saxlanılması - yolun müvafiq layihəyə uyğun olaraq istifadəçilərin 

tələblərinə cavab verməsini təmin etmək məqsədi ilə bütün il boyu yola və yol 

qurğularına xidmət göstərilməsi, onların müayinəsi, yoxlanması və mühafizəsi 

tədbirlərinin məcmusudur. 

Son zamanlar yaranmış zərurətlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə ayrı-ayrı rayonlarda yol tikintisi, əsaslı təmiri və 

yenidən qurulması ilə bağlı "Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondundan vəsaitlər 

ayrılır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2007-ci il tarixli 13 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Avtomobil yolları" Məqsədli Büdcə Fondunun 

vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli 

avtomobil yollarının saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları"nda isə 
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Fondun vəsaitinin istifadə istiqamətlərində yol tikintisi və əsaslı təmiri nəzərdə 

tutulmamışdır.  

“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondu üzrə 2015-ci ildə 290000,0 min manat, 

2016 və 2017-ci illərin hər biri üçün 261000,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

2015-ci və 2016-cı illərdə “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitləri 

avtomobil yollarının saxlanması və istismarı üçün “Cari təmir” (221320) xərc maddəsi 

üzrə nəzərdə tutulduğu halda 2017-ci ilin büdcəsində bu xərclər “Yolların əsaslı təmiri” 

(282250) xərc maddəsi üzrə nəzərdə tutulmuşdur. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq adı çəkilən Qaydalarda Fondun vəsaitinin 

yolların cari təmiri, saxlanılması və istismarı ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin sərəncamları əsasında yolların tikintisi, əsaslı təmiri və 

yenidənqurulmasına yönəldilməsi barədə əlavə və dəyişikliyin edilməsi 

məqsədəmüvafiqdir. 

7. “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin tərkibində “Avtomobil 

yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2006-cı il 12 oktyabr tarixli 1729 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2014-cü il tarixli 943 nömrəli 

Sərəncamı ilə “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitlərinin formalaşma 

mənbələrinə “dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” daxil edilsə də, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2007-ci il tarixli 13 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində 

ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması və 

istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları”nda Fondun vəsaitlərinin formalaşma 

mənbələrində “dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” yarımbəndi nəzərdə tutulmamışdır. 

Odur ki, “Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində 

ümumi istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının 

saxlanması və istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları”nın Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2014-cü il tarixli 943 nömrəli Sərəncamına 

uyğunlaşdırılması üçün Qaydalarda Fondun vəsaitlərinin formalaşma 

mənbələrinə “dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” yarımbəndinin əlavə edilməsi 

məqsədəuyğundur. 

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 12 mart tarixli 109 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsi”ndə 

azkontingentli ibtidai siniflərdən komplekt siniflərin yaradılması nəzərdə tutulmuş və 

komplektləşmənin aparılması qaydası aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir. Belə ki, 

şagirdlərin sayı 20-dək olan iki sinifdən, şagirdlərin sayı 10-dək olan üç sinifdən, 

şagirdlərin sayı 7-dək olan 4 sinifdən bir sinif komplekti yaradılırdı. 

Lakin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2011-ci il tarixli 5 

saylı Qərarı ilə “Ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi Nizamnaməsi” yenidən təsdiq edilmiş 

və Nazirlər Kabinetinin yuxarıda göstərilən Qərarı qüvvədən salınmışdır. Yeni təsdiq 

olunmuş Nizamnamədə də azkontingentli ibtidai siniflərdə komplekləşmə aparılması 

nəzərdə tutulsa da, komplektləşmənin şagird sayına görə aparılması müəyyən 

olunmamışdır ki, bu da audit zamanı müəyyən çətinliklərin və mübahisələrin 

yaranmasına səbəb olur. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq Nazirlər Kabinetinin 13 yanvar 2011-ci il tarixli 5 

saylı Qərarında müvafiq dəyişikliklərin edilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik. 
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9. Son dövrlər Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

beynəlxalq maliyyə institutlarının tövsiyələrinə uyğun olaraq dövlət borcunun idarə 

edilməsinə və uçotuna beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan yanaşma nəzərə alınmaqla 

təqdim olunan məlumatlarda dövlət borcunun uçotunda bir sıra öhdəliklər şərti öhdəlik 

kimi ümumi formada, bir sıra öhdəliklər isə müvafiq risk dərəcələrinə uyğun olaraq 

uçotda nəzərə alınmaması kimi tərtib olunaraq aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim 

olunur. 

Qeyd etmək istərdik ki, dövlət borcunun uçotuna bu cür yanaşma səviyyəsi 

beynəlxalq təcrübədə geniş yayılsa da, mövcud qanunvericiliyin, o cümlədən “Dövlət 

borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun, habelə, “Dövlət borcunun və 

dövlət zəmanətinin reyestrinin aparılması Qaydası”nın və digər müvafiq normativ-hüquqi 

sənədlərin tələblərinə uyğunlaşdırılmamışdır. 

Qeyd olunanlara əsasən, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən dövlət borcunun idarə edilməsinə və uçotuna beynəlxalq təcrübədə 

istifadə olunan yanaşma səviyyəsini nəzərə alaraq müvafiq dəyişikliklərin 

qanunvericiliklə tənzimlənməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

 

3.4. Maliyyə hesabatlarının təhlili ilə bağlı icmal nəticələr 

 

Hesablama Palatasının 2016-cı ildə həyata keçirdiyi fəaliyyətin bir hissəsini 

dövlət büdcəsi vəsaitlərinin icrasını təmin edən qurumların vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı 

təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarının təhlili işləri təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, bu 

fəaliyyət iki istiqaməti əhatə etmişdir.  

İlk olaraq dövlət qurumlardan 2015-ci il üzrə vəsaitlərin istifadəsinə dair 

hesabatlar alınmış və təhlil edilmişdir. Həmin təhlillərin nəticəsi 2015-ci ilin dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata və qanun layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində 

istifadə edilmiş və dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatda əks 

etdirilmiş məlumatlarla müqayisəsi təmin edilmişdir. Hesabat ilində 113 qurum üzrə 

5791,8 mln. manat məbləğində (məxfi xərclər istisna olmaqla) vəsait bu təhlillər ilə 

əhatə olunmuşdur.  

Növbəti mərhələdə maliyyə hesabatlarının təhlili həyata keçirilmişdir. Bu 

məqsədlə 79 qurumdan hesabatlar alınmışdır.  

2015-ci ildə büdcə vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı təqdim edilmiş maliyyə 

hesabatlarının təhlili nəticəsində müəyyən edilmiş əsas nöqsanları aşağıdakı kimi 

qruplaşdıra bilərik:  

1) Maliyyə hesabatları ilə xərclər smetasının icrasına dair hesabatlar 

arasındakı uyğunsuzluqlar;  

2) Mühasibat uçotunun aparılması üzrə müvafiq təlimatların pozulması ilə 

bağlı nöqsanlar; 

3) Maliyyə hesabatının tərtibi üzrə müvafiq təlimatların pozulması ilə bağlı 

nöqsanlar.  

Təhlil göstərir ki, eyni qurum tərəfindən və eyni dövr üçün təqdim edilmiş xərclər 

smetasının icrası ilə bağlı hesabat və maliyyə hesabatı arasında uyğunsuzluqlar bir 

neçə istiqamətdə özünü büruzə verir. Birinci qrupa debitor borclarla bağlı 

uyğunsuzluqlar aid edilmişdir.  
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Məlumatların təhlili göstərir ki, hesabat təqdim edən 10 təşkilat üzrə “Təşkilatların 

debitor-kreditor borcları barədə məlumat”da təqdim edilmiş debitor borc məbləği, 

“Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat”da göstərilən debitor borc məbləğindən 3554,8 min 

manat az göstərilmişdir. “Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat”da debitor borcun az 

göstərilməsi müəssisənin qısamüddətli aktivlərinin azaldılması deməkdir. Belə hallar 

qabaqcadan verilmiş avansların uçotunun düzgün aparılmaması səbəbindən baş verir.  

Hesabat təqdim edən 5 təşkilat üzrə “Təşkilatların debitor-kreditor borcları barədə 

məlumat”da təqdim edilmiş debitor borc məbləği “Maliyyə vəziyyəti haqqında 

hesabat”da göstərilən debitor borc məbləğindən 12619,9 min manat çox göstərilmiş, 12 

təşkilat üzrə “Təşkilatların debitor-kreditor borcları barədə məlumat”da təqdim edilmiş 

18537,7 min manat debitor borc məbləği “Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat”da 

ümumiyyətlə göstərilməmişdir.  

Maliyyə hesabatları və xərclər smetasının icrası ilə bağlı təqdim edilmiş 

hesabatlarda müəyyən edilmiş uyğunsuzluqların ikinci qrupu kreditor borclarla bağlıdır. 

Təqdim olunmuş hesabatlar arasında 23 təşkilat üzrə kreditor borcla bağlı məlumatlarda 

səhvlər aşkar edilmişdir.  

Hesabat təqdim edən 9 təşkilat üzrə “Təşkilatların debitor-kreditor borcları barədə 

məlumat”da təqdim edilmiş kreditor borc məbləği “Maliyyə vəziyyəti haqqında 

hesabat”da göstərilən kreditor borc məbləğindən 3430,3 min manat az göstərilmişdir. 

Təşkilatlarda kreditor borcların uçotunu düzgün qurmaq üçün müəssisə və təşkilatlarla 

hesablaşmalara dair dövriyyə qurulmalı, müəyyən vaxtlarda qarşılıqlı üzləşmələr 

aparılaraq borc məbləğində dəqiqləşdirilmələr edilməlidir. Hesabatlarda kreditor borcun 

azaldılması müəssisənin öhdəliklərinin azaldılmasına, başqa sözlə süni olaraq xalis 

aktivlərinin artırılmasına gətirib çıxardır. 

2 təşkilat üzrə “Təşkilatların debitor-kreditor borcları barədə məlumat”da təqdim 

edilmiş kreditor borc məbləği “Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat”da göstərilən kreditor 

borc məbləğindən 256,2 min manat çox göstərilmişdir.  

Hesabat təqdim edən 3 təşkilat üzrə “Təşkilatların debitor-kreditor borcları barədə 

məlumat”da təqdim edilmiş 129,6 min manat kreditor borc məbləği “Maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabat”da ümumiyyətlə göstərilməmiş, 3 təşkilat üzrə 140,3 min manat 

məbləğində kreditor borc olmasına baxmayaraq maliyyələşmə məbləğindən qalıq  

büdcəyə qaytarılmışdır. Təhlil edilmiş 6 təşkilat üzrə xəzinədarlıq tərəfindən öhdəlik 

götürülmədən 190,4 min manat məbləğində kreditor borc yarandığı müəyyən edilmişdir.  

Mühasibat uçotunun düzgün aparılmaması ilə bağlı nöqsanlar aşağıdakı 

istiqamətləri əhatə etmişdir.  

Təqdim olunmuş hesabatlar arasında 7 təşkilat üzrə ümumilikdə 934,8 min manat 

məbləğində əsas vəsaitlərin amortizasiya olunmadan balansdan silinməsi, 11 təşkilat 

üzrə ümumilikdə 153642,1 min manat məbləğində torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə 

kapitallaşdırılmış məsrəflərin onların balans dəyərinə əlavə edilməməsi aşkar edilmişdir. 

Təhlil, həmçinin, 3 təşkilat üzrə ümumilikdə 546,9 min manat məbləğində əsaslı 

təmir məsrəflərinin və 6 təşkilat üzrə ümumilikdə 339,8 min manat məbləğində cari təmir 

məsrəflərinin normadan artıq hissəsinin torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə 

kapitallaşdırılmış məsrəflərə aid edilmədən xərcə silinməsi hallarına yol verildiyini aşkar 

etmişdir. 

Maliyyə hesabatları üzrə aparılmış təhlil qurumlar tərəfindən bu hesabatların 

tərtibi ilə bağlı qəbul edilmiş müvafiq normativ-hüquqi aktların tələblərinə riayət 
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edilməməsi halları olduğunu da göstərir. Belə ki, təqdim olunmuş hesabatlar arasında 

28 təşkilat üzrə “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda “Büdcə təşkilatları üçün 

Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına 

dair Təlimatın” tələbləri pozulmuş, bu səbəbdən də hesabatlar düzgün tərtib 

edilməmişdir. 

20 təşkilatda bu hal hesabatlardakı müvafiq sətirlərin düzgün doldurulmaması ilə 

bağlı olmuşdur. 8 təşkilatın hesabatında isə müxtəlif nöqsanlar, o cümlədən müvafiq 

hesabatlar arasında fərq, xalis zərərin yaramasına baxmayaraq düzgün olmayaraq xalis 

mənfəət məbləğinin göstərilməsi, ümumi xərc məbləğinin az göstərilməsi, əvəzsiz 

verilmiş nəqliyyat vasitələrinin sair əməliyyat gəlirlərinə əlavə edilməməsi, avans kimi 

ödənilmiş vəsait məbləğinin gələcək dövrün gəlirləri kimi deyil, hesabat ili üzrə gəlir kimi 

tanınması, "Sair tikinti" paraqrafı üzrə xərc edilmiş vəsaitin “Pul vəsaitlərinin hərəkəti 

haqqında hesabat”da nəzərə alınmaması, alınmış malların məbləğinin az göstərilməsi, 

faktiki xərclərin düzgün hesablanılmaması kimi hallar müəyyən edilmişdir.  

Büdcə vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş 

hesabatlar üzrə məlumatlarda təsdiq olunmuş və icra edilmiş vəsaitlərin müqayisəsi 

tələb olunan vəsaitlərin proqnozlaşdırılması işinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac olduğunu 

göstərir. Belə ki, qurumlar tərəfindən bəzi xərc maddələri üzrə maliyyələşmə olsa da, 

ümumiyyətlə icra edilməmiş, bir sıra xərc maddələrində ilin sonunda maliyyələşmə 

məbləğinin 50,0%-dən çoxu büdcəyə qaytarılmış, zərurət yaranmadığı halda bəzi xərc 

maddələri üzrə proqnoz rəqəmlər artırılmış, bəzi xərc maddələri üzrə isə vəsaitlərə 

tələbat olmadığı halda proqnoz verilmişdir.  

Büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsi maliyyə inzibatçılığının vacib 

prinsiplərindəndir və müasir dövrün aktual tələbidir. Qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş 

maliyyə hesabatlarının təhlili bu istiqamətdə də bir sıra nöqsanların olduğunu müəyyən 

etmişdir. Belə ki, bəzi qurumlar tərəfindən qonorardan 15% əvəzinə 22% sosial sığorta 

haqqının hesablanması, kommunal təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin xidməti ərazidən 

kənara təhkim olunaraq onların xərclərinin ödənilməsi, nəticədə, büdcə vəsaitlərinin 

səmərəsiz istifadəsinə səbəb olmuşdur.  

Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində də 

aşkar edildiyi kimi, maliyyə hesabatlarının təhlili bəzi qurumlar tərəfindən ehtiyac 

olmadığı halda davamlı olaraq inventar alınması ilə səmərəsiz xərclərə yol verildiyini 

göstərir.  

Həmçinin aparılmış təhlillər bir sıra qurumlarda hesabat ilində alınmış inventar və 

avadanlığın dəyərinin ilin sonuna müvafiq qalıq dəyərinin 50,0%-dən də çox olduğunu 

göstərir.  

Aparılmış təhlillər əsasında müəyyən edilmiş nöqsanlar barədə müvafiq 

qurumlara məlumatlar təqdim edilmiş və cavablar alınmışdır. Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 8 irad, Azərbaycan Respublikasının 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 12 irad, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və 

Standartlaşma üzrə Dövlət Nəzarəti Xidməti tərəfindən 5 irad, Milli Arxiv İdarəsi 

tərəfindən 7 irad, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 

(Ombudsman) 7 irad, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 6 

irad, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən 

7 irad, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 7 irad, 
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Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 10 irad, 

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən 10 irad, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən 7 irad, 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və 

İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti tərəfindən 13 irad, Azərbaycan 

Respublikası Əmlak məsələləri Dövlət komitəsinin yanında Daşınmaz əmlakın Dövlət 

reyestri Xidməti tərəfindən 13 irad qəbul edilmiş və hər birinin baş vermə səbəblərinə 

izahat verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti, Azərbaycan 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq 

Xidməti və Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Heydər Əliyev Mərkəzi, İctimai 

Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti, Azərbaycan Milli Kitabxanası, Azərbaycan 

Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi, Azərbaycan Respublikası Narkomanlığa və 

Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının 

İşçi Qrupu, Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftolmologiya Mərkəzi, Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondu, “Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkəti 

Azərbaycan Milli Nümayəndəliyi və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

yanında Tərcümə Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AzərTAC), 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu, “Azərbaycan Milli 

Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Strateji 

Araşdırmalar Mərkəzi, “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti”, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət 

Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

yanında Bilik fondu, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb 

Universiteti, "Milli Onkologiya Mərkəzi”, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət 

Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti, Dövlət Baytarlıq Xidməti, Dövlət Fitosanitar Nəzarəti 

Xidməti, Dövlət Dəniz Administrasiyası, İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Fondu, 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC, “Təmiz şəhər” ASC, Alternativ və Bərpa 

Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi qeyd olunan bəzi nöqsanlarla razılaşmış, 

bəzi iradlara dair açıqlama verilmiş, habelə izahlı qeydlərdə açıqlanmamış məlumatları 

göstərmiş və əsasən gələcəkdə hesabatların tərtib olunması zamanı göstərilən iradları 

nəzərə alacaqlarını bildirmişlər. Qeyd edək ki, Hesablama Palatası tərəfindən hesabat 

ilində auditin həyata keçirildiyi qurumlar üzrə maliyyə hesabatları nəzarət tədbiri 

dövründə təhlil edilmiş və müvafiq aktlarda öz əksini tapmış, müəyyən edilmiş nöqsanlar 

barədə Hesablama Palatası Kollegiyasının Qərarında müvafiq bəndlər əks etdirilmişdir.  

Bir sıra qurumlar bəzi nöqsanlarla razılaşmayaraq öz iradlarını bildirmişlər. 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış əlavə araşdırma nəticəsində müəyyən 

edilmişdir ki, bildirilmiş iradlar mühasibat uçotunun təşkili və aparılması ilə bağlı 

normativ-hüquqi aktların tələblərinə uyğun deyildir.  
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 3.5. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

edilmiş dəyişikliklər: maliyyə intizamının təkmilləşdirilməsi və Hesablama 

Palatasının fəaliyyəti üçün institusional üstünlüklər 

 
 Dövlət maliyyə sisteminin davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi, ölkədə ictimai maliyyə 

institutlarının bazasının formalaşdırılması və dəyişən dövrün tələblərinə 

uyğunlaşdırılması, həmçinin kənar audit institutunun rolunun və əhəmiyyətliliyinin 

artırılması məqsədilə büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm 

addımlar atılmışdır. 2016-cı ilin dekabr ayının 16-da və 30-da “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununda bir sıra dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir.  

 Həmin dəyişiklikləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

- büdcə proseslərinin şəffaflığının və çevikliyinin artırılmasına yönəldilmiş addımlar; 

- büdcə vəsaitlərinin daha rasional istifadə edilməsinə yönəldilmiş addımlar. 

 Büdcə layihəsinin tərtibi prosesinin təkmilləşdirilməsinə, büdcə proseslərinin 

şəffaflığının və çevikliyinin artırılmasına yönəldilməklə ölkədə maliyyə-büdcə nəzarətini 

həyata keçirən Ali Audit Qurumu olaraq Hesablama Palatasının bu istiqamətdə 

fəaliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərə aşağıdakılar aiddir:  

✓ Qanunun 11.15-ci maddəsində (Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi prosesi və 

büdcə təqvimi) “Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsi və 

sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri cari ilin sentyabr ayının 15-dək müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilir” müddəasında “orqanına” sözündən sonra “və 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına” sözləri əlavə edilmişdir. 

✓ Qanunun  15.2-ci maddəsində (Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi 

layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi) aşağıdakı məzmunda abzas əlavə edilmişdir: 

“Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası “Hesablama Palatası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy verir.” 

Yuxarıda qeyd edilən dəyişikliklərdə əsas məqsəd beynəlxalq təcrübədə və 

dövlət maliyyəsi sistemində müvafiq maddələrdə öz əksini tapan büdcə sənədlərinə 

ölkənin Ali Audit Qurumu olaraq Hesablama Palatasının çıxış imkanlarını 

genişləndirməkdir. Bu addımlar büdcə proseslərində mühüm prinsiplərdən hesab edilən 

“informasiyanın əlçatanlığın təmin olunması” prinsipini reallaşdırmaq imkanı verir.  

✓ Qanunun 16-cı maddəsində (Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi 

haqqında qanunla təsdiq olunan əsas göstəricilər) aşağıdakı formada əlavə 

edilmişdir: “16.4. Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi mətbuatda dərc edildikdən sonra 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin və xərclərinin (funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatların 

paraqrafları səviyyəsində) təsnifatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına təqdim edilir.”. 

Bu bəndin əlavə olunması büdcə sənədlərinin və müvafiq məlumatların Ali Audit 

Qurumu tərəfindən əldə edilməsi ilə büdcəyə verilən növbəti rəylərin tərtibi, həmçinin 

büdcə parametrlərinin dürüstlüyünün qiymətləndirilməsinə, təsdiq olunmuş ilkin büdcə 

göstəriciləri ilə müqayisəsinə imkan verəcəkdir. 

Qanunun dövlət büdcəsinin icrası adlı 18-ci maddəsinin 3-cü bəndinə “Dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin icrasını təmin edən orqanlar, habelə onların regional və yerli 

bölmələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılmış formalara uyğun olaraq 

aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla gəlirlərin təsnifatı üzrə hesabatları aidiyyəti 

üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya onun yerli bölmələrinə təqdim edirlər.” 
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bəndində “bölmələrinə” sözündən sonra”, habelə Azərbaycan Respublikasının 

Hesablama Palatasına” sözləri əlavə edilmişdir. 

✓ Həmçinin, “18.3-1. Büdcə təşkilatları və dövlət büdcəsindən maliyyə 

yardımları alan təşkilatlar həmin vəsaitlərdən istifadə barədə müəyyən olunmuş 

qaydada aylıq, rüblük və ilin əvvəlindən artan yekunla funksional, iqtisadi və inzibati 

təsnifat üzrə hesabatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edirlər.” bəndində 

“orqanına” sözündən sonra “, habelə Azərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatasına” sözləri əlavə edilmişdir. 

✓ Qanunun 18-ci maddəsinə aşağıdakı formada 7-ci bəndin əlavə edilməsi 

“Dövlət büdcəsinin icrası prosesində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin və funksional, iqtisadi 

və inzibati təsnifat üzrə xərclərinin bölgüsündə dəyişiklik edildiyi təqdirdə, bu barədə 

məlumatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Hesablama Palatasına təqdim edilir.”. 

Hesablama Palatası büdcə vəsaitlərindən istifadə edən təşkilatların maliyyə 

hesabatlılığına çıxış əldə etməklə büdcənin maliyyə parametrlərinin daha müfəssəl 

təhlilini aparmaq və büdcə vəsaitlərinin mövcud qanunvericiliyin tələbləri nəzərə 

alınmaqla rasional istifadəsinin həyata keçirilmə səviyyəsini müəyyən etmiş olacaqdır.  

✓ Qanunun “Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat” adlanan 20-ci 

maddəsinin 1-ci bəndi “Dövlət büdcəsinin icrası barədə aylıq hesabat ayından sonrakı 

ayın 25-dək tərtib olunur və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilir. 

Hesabatda dövlət büdcəsinin icrası funksional və iqtisadi təsnifat əsasında ilin 

əvvəlindən artan yekunla əks etdirilir.” birinci cümləsində “və müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarına” sözləri “, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və Azərbaycan 

Respublikasının Hesablama Palatasına” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

✓ Həmin maddənin 2-ci bəndi “Dövlət büdcəsinin icrası barədə rüblük hesabat 

növbəti rübün birinci ayının sonunadək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə və 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim olunur. Hesabat mətbuatda dərc edilir. 

Rüblük hesabatda başqa göstəricilərlə yanaşı, gəlir və xərclərin icrasının müqayisəli 

təhlili verilir. Xərclərin maliyyələşdirilməsində faktiki göstəricilərlə təsdiq olunmuş 

rəqəmlər arasında fərq yarandıqda, hesabatda bu fərqlə bağlı izahat və dövlət 

əhəmiyyətli layihələrə dair məlumatlar da əks olunur.”: 

✓ birinci cümlədə “və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına” sözləri “, 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və Azərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatasına” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

✓ üçüncü cümlədə “icrasının” sözündən sonra “həmin dövr üçün təsdiq 

olunmuş təyinatla” sözləri əlavə edilmişdir. 

Aşağıdakı məzmunda 20.2-1-ci və 20.2-2-ci maddələr əlavə edilmişdir: 

✓ “20.2-1. Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq qanun 

layihəsi növbəti ilin aprel ayının 25-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

hazırlanaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və Azərbaycan Respublikasının 

Hesablama Palatasına təqdim edilir. 

✓ 20.2-2. Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq qanun layihəsi 

növbəti ilin may ayının 5-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilir.”. 

✓ “20.3.Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq qanun layihəsi 

təsdiq olunmaq üçün növbəti ilin may ayının 15-dən gec olmayaraq müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim olunur. 
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Hesabat özündə digər məlumatlarla yanaşı bütün dövlət borcları, il ərzində götürülən 

dövlət borcları, o cümlədən buraxılmış dövlət qiymətli kağızları və verilən dövlət 

zəmanətləri və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun, dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitlərindən il ərzində istifadə haqqında məlumatları da 

əks etdirir.” 20.3-cü maddədə “istifadə” sözündən sonra“, məqsədli büdcə fondlarının və 

yerli gəlirlərin vergi və digər ödəniş növləri üzrə icrası” sözləri əlavə edilmişdir. 

Aşağıdakı məzmunda 20.4-1-ci və 20.4-2-ci maddələr əlavə edilmişdir: 

✓ “20.4-1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən təsdiq edilmiş forma və qaydada hesabatları müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi dövlət qurumlarına təqdim edir və müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən müəyyən edilən dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı 

məlumatlarına real vaxt rejimində çıxış imkanlarını təmin edir. 

✓ 20.4-2. Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt 

rejimində çıxışının təmin edilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

təsdiq edilir.”. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.1-ci və 20.2-ci 

maddələrində aylıq və rüblük hesabatların təqdim edilməli olduqları dövlət orqanların 

sırasında Hesablama Palatasının nəzərdə tutulmaması onun dövlət büdcə nəzarəti ilə 

bağlı təsbit olunmuş funksiyalarının icrası problemlərini ortaya çıxardı.  

Qanuna edilən dəyişikliklər dövlət büdcəsinin icrası ilə birlikdə Hesablama 

Palatasına təqdim edilən məlumatların genişləndirilməsi, daha müfəssəl analitik 

təhlillərin aparılması, həmçinin informasiyanın operativliyi və əlçatanlılığının təmin 

olunmasına hədəflənmişdir. 

Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatı INTOSAI-in əsas standartı olan 

“Auditin rəhbər prinsiplərinin Lima Bəyannaməsi”nin (ISSAI 1) 10-cu bəndinə əsasən Ali 

Audit Qurumlarının maliyyə idarəçiliyinə aid olan bütün sənədləri əldə etmək imkanı, 

şifahi və ya yazılı şəkildə özünün lazım bildiyi istənilən məlumatı tələb etmək hüquqları 

olmalıdır.  

“Ali Audit Qurumlarının müstəqilliyinə dair Mexiko Bəyannaməsi”nin (ISSAI 10) 4-

cü prinsipi isə müəyyən edir ki, Ali Audit Qurumlarının qanunla təsbit olunmuş 

vəzifələrini yerinə yetirmək üçün bütün zəruri sənədlərə və informasiyaya vaxtında, 

məhdudiyyətsiz, birbaşa və sərbəst giriş əldə etmək üçün lazımi səlahiyyətlərə malik 

olmalıdırlar.  

Eyni zamanda “Ali Audit Qurumlarının müstəqilliyinə dair tövsiyələr və qabaqcıl 

təcrübələr”ə (ISSAI 11) əsasən qabaqcıl təcrübədə Ali Audit Qurumları hökumətin bütün 

qərarlarının surətini əldə edirlər. Bu, auditlərin seçilməsinə və hökumətin maliyyə 

fəaliyyətinin başa düşülməsinə yardım edir.  

Qanunun 27-ci maddəsinə (Dövlət büdcəsi ilə büdcədənkənar dövlət fondları 

arasında qarşılıqlı əlaqə) 7-ci bəndin əlavə edilməsi “Azərbaycan Respublikasının 

Hesablama Palatası büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinə və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının icrasına dair hesabatlara rəy verir.”. 

Qeyd olunan bəndin əlavə edilməsi Hesablama Palatasının dövlətin bütün maliyyə 

axınlarına rəy vermək imkanlarının genişlənməsi (o cümlədən, analitik fəaliyyətin 

gücləndirilməsi), həmçinin Hesablama Palatasının dəyişən makroiqtisadi şəraitdə 

büdcədənkənar fond olaraq Dövlət Neft Fondunun hər il hazırlanan büdcəsinə və onun 

icrasına dair hesabatlara rəy verməklə ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli 
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hissəsini idarə edən institutun maliyyə sistemindəki fəaliyyətini resursların rasional 

istifadəsi baxımından qiymətləndirmiş olacaqdır. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda büdcə 

vəsaitlərinin daha rasional istifadə edilməsinə yönəldilmiş addımları isə aşağıdakılardır:  

✓ Qanunun “Ehtiyat fondları” adlanan 6-cı maddəsinin 6-cı bəndi “Bu Qanunun 

6.2-ci və 6.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan ehtiyat fondlarından maliyyələşən 

müvafiq sosial-iqtisadi layihələrin icrası cari büdcə ilindən artıq vaxt tələb etdiyi təqdirdə, 

həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi növbəti büdcə 

ilində də davam etdirilə bilər.” ləğv edilmişdir. 

✓ Həmin maddənin 7-ci bəndində “Bu Qanunun 6.2-ci və 6.3-cü maddələrində 

nəzərdə tutulan ehtiyat fondlarının vəsaitlərinin istifadə müddəti, bu Qanunun 6.6-cı 

maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, müvafiq büdcə ilinin sonunda başa 

çatır.” “, bu Qanunun 6.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla,” 

sözləri çıxarılmışdır. 

Bu dəyişiklik büdcə parametrlərinin daha rasional şəkildə planlaşdırılması 

imkanlarını genişləndirməklə, nəticədə AAQ-ın fəaliyyət istiqamətlərindən hesab edilən 

maliyyə resurslarının səmərəli istifadəsinə nəzarəti şərtləndirəcəkdir. 

✓ Həmçinin, Qanunun 10-cu maddəsinin (Dövlət büdcəsinin xərcləri) 4-cü 

bəndində “Hər ilin dövlət büdcəsi üzrə təsdiq edilmiş ayırmaların icra müddəti, bu 

Qanunun 6.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla büdcə ilinin sonunda 

başa çatır.” “, bu Qanunun 6.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna 

olmaqla,” sözləri çıxarılmışdır. 

✓ Qanunun “Dövlət büdcəsinin kassa icrası” adlanan 19-cu maddədən 4-cü 

bəndində “Dövlət büdcəsinin icrası prosesində qəbul edilmiş öhdəliklər üzrə 

əməliyyatlar, bu Qanunun 6.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, 

büdcə ili qurtardıqdan sonra həyata keçirilə bilməz. Belə öhdəliklər üzrə ödəmələr 

növbəti büdcə ilindəki ayırmalar hesabına təmin olunur.” “, bu Qanunun 6.6-cı 

maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla,” sözləri çıxarılmışdır. 

19-cu maddəyə edilən dəyişikliklər büdcənin kassa icrasının optimallaşdırılmasına, 

xərclərin büdcə təsnifatına uyğun olaraq ünvanlı istifadəsinə xidmət edir. 

Qanunun 19.5-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilmişdir: 

✓ “19.5. İlin sonuna bütün xəzinə hesablarının qalıqları dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabına köçürülür. Bu vəsait dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və 

(və ya) növbəti ilin dövlət büdcəsi xərclərinin on ikidə bir hissəsi həmin il üzrə bu 

Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən xərclərin ödənilməsinə yönəldilir, habelə bu 

Qanunun 19.2-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş qaydada idarə edilir, 

yerdə qalan hissəsi isə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna 

köçürülür.”.Bu dəyişikliyə əsasən maddədə ilkin variantda olan “aiddiyyəti büdcə 

xərcləri” sözləri müdafiə olunan xərc maddələri ilə əvəz olunmuşdur ki, buna da 

xərclərin konkretliyinə və məqsədyönlülüyünə yönəldilmiş addım kimi baxılmalıdır.  

✓ 19.6-cı maddədə “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla dövlət 

büdcəsinin icrası prosesində iqtisadi təsnifatın müvafiq bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, 

maddə və yarımmaddələrində nəzərdə tutulmuş birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə 

yaranmış qənaət dövlət büdcəsinin ehtiyat fonduna yönəldilərək, digər tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə sərf edilə bilər.” “üzrə” sözündən sonra “hesabat ili ərzində” 

sözləri, “yönəldilərək,” sözündən sonra “il ərzində” sözləri əlavə edilmişdir. Bu 
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dəyişiklik birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə yaranmış qənaətin növbəti büdcə illərinə 

keçirilməməsinə xidmət edir ki, bu da vəsaitlərin uzunmüddətli dövrdə müvafiq xəzinə 

hesablarında dəyərsizləşməsinin qarşısını almaqla vəsaitlərdən səmərəli istifadəni 

təmin etmək məqsədini daşıyır. 

Qanunun “Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat” adlanan 20-ci maddəsinin 

6.4-cü bəndi “funksional təsnifata uyğun olaraq paraqraflar səviyyəsində xərclərin 

icrasının məbləği” aşağıdakı redaksiyada verilmişdir: 

“20.6.4. funksional və inzibati təsnifata uyğun olaraq bölmə və köməkçi bölmə 

səviyyəsində xərclərin icrasının məbləği;”. 

İnzibati təsnifatın əlavə edilməsi büdcə təşkilatlarının dövlətin maliyyə resurslarını 

hansı səviyyədə icra etməsi, vahid büdcə təsnifatında müəyyən edilmiş xərclər üzrə 

qrupların (funksional, iqtisadi və inzibati) icranın analitik nəticələrinin gücləndirilməsi 

məqsədilə istifadəsinə yönəlmişdir. 

 Qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər INTOSAI (Ali Audit Qurumlarının Beynəlxalq 

Təşkilatı) tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq müstəvidə əsas normalar kimi qəbul 

edilən ISSAI Standartlarının tələblərinin ödənilməsi üçün şərtdir. 

AAQ-ın müstəqilliyinə dair tövsiyələr və qabaqcıl təcrübələr adlanan ISSAI 11 

standartına görə AAQ funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün kifayət qədər geniş 

səlahiyyət və tam sərbəstliyi olmalıdır (prinsip 3). Həmçinin həmin standartın 4-cü 

prinsipinə əsasən AAQ-ların İnformasiyaya məhdudiyyətsiz çıxışı olmalıdır.  
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IV BÖLMƏ. HESABLAMA PALATASININ FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ 

 

4.1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə və şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində 

Hesablama Palatasının fəaliyyəti 

 

Ali Audit Qurumlarının korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində rolu etibarlı 

maliyyə inzibatçılığı və güvənilən daxili nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsidir. 

Effektiv maliyyə hesabatlılığına və istənilən yayınmanın aşkar edilməsinə əsaslanan 

möhkəm maliyyə inzibatçılığı, eyni zamanda, korrupsiya əleyhinə təsirli vasitədir. Bu 

baxımdan, AAQ-ların həyata keçirdiyi kənar dövlət auditi korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində mühüm yer tutur.  

 “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel 

tarixli 1993 nömrəli Sərəncamının 4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

Hesablama Palatasının struktur bölmələrinin təklifləri nəzərə alınmaqla “Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 aprel tarixli 1993 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasında görüləcək 

işlər barədə Tədbirlər Planı” Hesablama Palatasının 2016-cı il 06 may tarixli 42 nömrəli 

Əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

Tədbirlər Planında Hesablama Palatasının internet səhifəsinin mobil versiyasının 

hazırlanması, maliyyə-nəzarətinin həyata keçirilməsində informasiya texnologiyalarının 

tətbiqi və elektron nəzarətin təkmilləşdirilməsi, Hesablama Palatasının digər maliyyə 

nəzarəti orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin gücləndirilməsi və informasiya mübadiləsinin 

təşkili istiqamətində aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, dövlət büdcəsinin layihəsinə və icrasına dair illik hesabata Hesablama 

Palatasının rəyinin, Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən dövlət satınalmaları 

barədə məlumatların, Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən maliyyə nəzarəti 

tədbirlərinin nəticələrinin Hesablama Palatasının Kollegiyasında rəsmiləşdirildikdən və 

bu barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə məlumat verildikdən sonra 

Hesablama Palatasının veb-saytında yerləşdirilməsi, Hesablama Palatasında çalışan 

dövlət qulluqçularının korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış məsələləri üzrə 

təlim və treninqlərdə iştirakının təşkili, Hesablama Palatasında informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi və informasiya texnologiyalarına inteqrasiya işinin 

genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

“Maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi” adlı 5-ci bəndinin “Dövlət maliyyə nəzarətinin 

həyata keçirilməsində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron nəzarətin 

təkmilləşdirilməsi” alt bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların vəsaitlərin icrası ilə bağlı təqdim etdikləri hesabatların 

elektron emalını təşkil etmək məqsədilə xüsusi proqram təminatının yaradılmasına 

başlanılmışdır.  

Fəaliyyət Planının həmin bəndinin “Dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat 

və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının müvafiq rəyinin ictimaiyyətə 

açıqlanması” alt bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə “Azərbaycan 

Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 
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Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi” Hesablama Palatasının rəsmi 

internet səhifəsində yerləşdirilmişdir (http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA-2015.pdf).  

Bununla yanaşı hesabat ilində Hesablama Palatasının dövlət büdcəsinin və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının layihələri ilə bağlı rəylərini müvafiq qaydada təqdim 

edilmiş və həmin rəylər internet səhifəsinin müvafiq bölməsinə yerləşdirilmişdir 

(http://sai.gov.az/1/reyler/).  

Hesabatlılığın təmin edilməsi və dövlət büdcəsi ilə bağlı rəylərdə əks etdirilmiş 

əsas məqamların diqqətə çatdırılması məqsədilə Hesablama Palatası sədrinin 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin plenar iclasında çıxışları rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir (http://sai.gov.az/1/cixislist/).  

Eyni zamanda, Hesablama Palatası tərəfindən Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinə qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təqdim edilmiş 

təkliflər də saytda müvafiq bölmədə yerləşdirilmişdir.  

“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 

“Hesablama Palatasının maliyyə nəzarəti obyektlərində apardığı maliyyə nəzarəti 

tədbirləri barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması” adlı 5.7-ci bəndinin icrasını təmin 

etmək məqsədilə hesabat ilində 60-dan çox  nəzarət tədbiri ilə bağlı məlumatlar 

Hesablama Palatasının rəsmi internet səhifəsinin “Son auditlər” bölməsində 

yerləşdirilmişdir (http://sai.gov.az/1/tedbirlerlist//). Eyni zamanda, Hesablama 

Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı təqdim etdiyi Hesabatı da internet səhifəsindən əldə 

etmək olar (http://sai.gov.az/upload/files/HESABAT%20HP-2015.pdf) .  

2015-ci ildən başlayaraq Hesablama Palatası ilin 6 ayı üzrə fəaliyyəti ilə bağlı 

məlumatları ictimaiyyət üçün açıqlayır. Hesabat ilində də 2016-cı ilin birinci 

yarımilində fəaliyyətin nəticələri üzrə məlumat Hesablama Palatasının internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir (http://sai.gov.az/1/nesr/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”nda müəyyən edilmiş tövsiyələrin icrası hesabat ilində də davam 

etdirilmişdir. Belə ki, həmin Plana uyğun olaraq Hesablama Palatasının informasiya 

ehtiyatlarında mövcud olan informasiyaların hamı tərəfindən bərabər şərtlərlə, açıq 

cəmiyyətin və demokratik hüquqi dövlətin prinsipləri əsasında əldə edilməsinin təmin 

olunması üçün daxili icraat prosedurunu tənzimləmək məqsədilə Hesablama 

Palatasının 2016-cı il 17 fevral tarixli 15 nömrəli Əmri ilə “Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat Qaydaları” təsdiq 

edilmişdir. 

Eyni zamanda, 2016-cı ildə Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış maliyyə 

nəzarəti tədbirləri üzrə aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması, 

dövlətə dəyən zərərin ödənilməsi və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin 

pozulmasına görə şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün müvafiq dövlət orqanlarına, 

maliyyə nəzarəti tədbiri aparılan təşkilatlara və nəzarətin predmeti ilə əlaqədar digər 

idarə və müəssisələrə, xəzinə orqanları və müvəkkil banklara təqdimatların verilməsi 

prosedurlarını müəyyən etmək məqsədilə “Hesablama Palatası tərəfindən həyata 

keçirilən maliyyə nəzarəti tədbirlərinin nəticələri üzrə təqdimatların verilməsi Qaydaları” 

Hesablama Palatası Kollegiyasının 2016-cı il 21 sentyabr tarixli Q-22 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir.  

http://sai.gov.az/upload/files/REY_ICRA-2015.pdf
http://sai.gov.az/1/reyler/
http://sai.gov.az/1/cixislist/
http://sai.gov.az/1/tedbirlerlist/
http://sai.gov.az/upload/files/HESABAT%20HP-2015.pdf
http://sai.gov.az/1/nesr/22
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İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi 

Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin (ACN) İstanbul Fəaliyyət Planı çərçivəsində 

verilmiş tövsiyələrin icrası ilə əlaqədar Hesablama Palatası tərəfindən 2015-ci il 

ərzində görülmüş işlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 

müvafiq məlumat təqdim edilmişdir.  

Hesabat ilində 1 nəzarət tədbirinin nəticələri ilə bağlı materiallar araşdırılması 

məqsədilə “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci 

maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 22 iyun tarixli 103 

nömrəli Fərmanının 7-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq aidiyyəti üzrə Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğuna, 1 nəzarət tədbiri üzrə isə dövlət büdcəsindən 

ayrılan vəsaitdən təyinatı üzrə istifadə olunmaması ilə bağlı aşkar edilmiş hüquq 

pozuntuları üzrə müvafiq materiallar Goranboy rayon Prokurorluğuna göndərilmişdir.  

Hesabat ilində Hesablama Palatası dövlət vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması və 

icrası ilə bağlı müvafiq fəaliyyətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə birgə 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi və məlumat mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi üçün 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Gömrük Komitəsi ilə Razılaşma Memorandumu imzalamışdır. 

Şəffaflığın və aşkarlığın təmin edilməsi AAQ-ların maliyyə inzibatçılığının 

gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Qeyd olunmalıdır ki, bu, 

mövcud qanunvericiliyin tələbi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 

aprel tarixli 1993 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 

2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”n şərtlərindəndir. Eyni zamanda, Ali Audit 

Qurumlarının Beynəlxalq Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş standartlarda fəaliyyətlə 

bağlı şəffaflığın təmin edilməsi bir tələb kimi AAQ-lar qarşısında qoyulur. Belə ki, 

Şəffaflıq və Hesabatlılıq Prinsipləri üzrə İSSAİ 20-nin 7-ci prinsipində qeyd edilmişdir ki, 

“AAQ-lar keçirilmiş auditlərin nəticələri, həmçinin bütövlükdə hökumətin fəaliyyəti 

barədə rəyləri haqqında ictimaiyyətə hesabat verirlər”. 

Hesabat ilində Hesablama Palatası “Hesablama Palatası haqqında”, “Kütləvi 

informasiya vasitələri haqqında”, “İnformasiyanın əldə edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunlarına, “Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

fəaliyyəti barədə məlumatların hazırlanması və kütləvi informasiya vasitələrində 

yayılması Qaydaları”na və digər qüvvədə olan müvafiq normativ sənədlərin, həmçinin 

INTOSAI-ın qəbul etdiyi standartların tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyəti ilə bağlı 

məlumatları ictimaiyyətə təqdim etmişdir.  

2016-cı ildə Hesablama Palatası dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət 

fondlarının büdcəsinin layihəsi, həmçinin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Rəylərini 

rəsmi internet səhifəsində yerləşdirmişdir. Bununla yanaşı, hesabat ilində 2015-ci ildə 

fəaliyyəti ilə bağlı hesabat və 2016-cı ilin 6 ayı üzrə fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar 

ictimaiyyətə açıqlanmışdır.  

Hesablama Palatası vətəndaşların müraciətini və mətbuat orqanlarından daxil 

olan sorğuları mövcud qanunvericiliyin tələblərinə və müəyyən edilmiş müddətlərə 

uyğun cavablandırmış, həmçinin həyata keçirdiyi nəzarət tədbirləri üzrə 60 dan çox 

məlumat saytda yerləşdirilmişdir. Qeyd edək ki, İş planına uyğun həyata keçirilmiş 

tədbirlərin hamısı ilə bağlı məlumatların sayta daxil edilməməsi bir neçə səbəblə 

bağlıdır. Belə ki, hesabat ilində müvafiq qanunlara uyğun olaraq məxfi qaydada həyata 

keçirilən tədbirlərlə bağlı məlumatlar açıqlanmamış, həmçinin cari Hesabata daha geniş 
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şəkildə daxil edilməsi səbəbindən 9 analitik təhlil barədə məlumatlar sayta 

yerləşdirilməmişdir. Hesabat ilində bəzi sahələrdə bir neçə auditin keçirildiyini və həmin 

tədbirlərin bir hissəsinin nəticələri ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə çatdırıldığını və 

müəyyən edilmiş nöqsanların xarakterik olduğunu nəzərə alaraq, az sayda auditin 

nəticəsi sayta yerləşdirilməmişdir.  

Hesabat ilində Hesablama Palatasının rəsmi internet səhifəsi təkmilləşdirilmiş, 

2016-cı ildə Hesablama Palatasının ev sahibliyi etdiyi iki beynəlxalq tədbirlə bağlı 

məlumatlar səhifədə əks etdirilmişdir.  

2016-cı ildə respublikanın ayrı-ayrı qəzet və elektron kütləvi informasiya 

vasitələrində Hesablama Palatası haqqında müxtəlif məzmunlu və həcmli 300-ə yaxın 

məlumat dərc edilmiş, həmin məlumatların hər biri təqribən 6-8 aparıcı informasiya 

portalında tirajlanmışdır.  

2016-cı ildə Hesablama Palatası Kollegiyasının iclasları barədə məlumatlar, 

Hesablama Palatasında keçirilən görüşlər və beynəlxalq əməkdaşlığın digər 

istiqamətləri, həmçinin Hesablama Palatası sədrinin Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin plenar iclasında və mətbuatda çıxışları operativ olaraq internet səhifəsində 

yerləşdirmişdir. 

Büdcə vəsaitlərinin səmərəli, qənaətli və məqsədli istifadəsi məsələsinin dövlət 

maliyyə sisteminin əsas vəzifəsi hesab olunması, son illərdə müşahidə etdiyimiz sistemli 

maliyyə böhranının xərclərin konsolidasiyasını zəruri etməsi büdcə xərclərinin qənaətli 

istifadəsi ilə yanaşı, məqsədli istifadə alətlərinin tətbiqini nəzərdə tutur və bu baxımdan 

hesabat ilində Hesablama Palatasının sədri “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalında 

“Təyinatdankənar istifadə: diaqnostikası və hüquqi problemlər” adlı məqalə ilə çıxış 

etmişdir. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 5 aprel 2016-cı il tarixində 

edilmiş dəyişikliklərin əhəmiyyəti və irəli çıxardığı məsələlər təhlil edilmiş, Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi nəzarət tədbirlərində rast gəlinən 

problemlər, həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə bu istiqamətdə 

təqdim edilmiş təkliflər barədə məlumat verilmişdir.  

Məqalədə vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübə, xüsusilə 

MDB ölkələrində tətbiq edilən yanaşmalara yer verilmiş, ümumiyyətlə, “vəsaitlərin 

təyinatı üzrə istifadə edilməməsi halları” sistemləşdirilmişdir. Eyni zamanda, bu 

istiqamətdə Azərbaycan Respublikasının müvafiq normativ-hüquqi aktlarında mövcud 

boşluqlar və onların aradan qaldırılması istiqamətləri barədə məlumatlar öz əksini 

tapmışdır.  

Hesabat ilində Hesablama Palatasının sədri Azərbaycan Dövlət İnformasiya 

Agentliyinə və “Modern.az” saytına müsahibə vermiş, “Xalq” və “Respublika” 

qəzetlərində geniş məqalə ilə çıxış etmişdir. 

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinə müsahibədə Hesablama Palatasının 

sədri 2015-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı əsas məqamlara toxunmuş, büdcə 

xərclərinin optimallaşdırılması üzrə verilmiş təklifləri şərh etmiş,  həmçinin hesabatlılıq 

və şəffaflığın gücləndirilməsi zərurəti və Hesablama Palatasının 2016-cı ilin 6 ayı 

ərzində fəaliyyətinin nəticələri ilə bağlı sualları cavablandırmışdır.  

“Modern.az” saytının sualları əsasən Hesablama Palatasının nəzarət fəaliyyəti ilə 

bağlı olmuş, Hesablama Palatasının sədri nəzarət obyektləri və əhatə dairəsi, auditlərin 

nəticələri və xarakteri ilə bağlı suallara cavab vermişdir. 
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“Xalq” qəzetində “Kənar dövlət maliyyə nəzarətinin tarixi, ölkə üzrə tənzimlənməsi 

və beynəlxalq təcrübə” adlı məqalə ilə çıxış edən Hesablama Palatası sədri AAQ-ların 

formalaşmasında mövcud qabaqcıl təcrübəni təhlil edərək Hesablama Palatasının 

fəaliyyəti ilə bağlı yeni qanun layihəsinin əsas məqamlarını qabartmışdır.  

Hesabat ilində “Respublika” qəzetində Hesablama Palatası sədrinin “Maliyyə 

şəffaflığının artırılması və xərclərin səmərəliliyinin artırılması günün tələbidir” adlı yazısı 

çap edilmişdir. Həmin yazıda Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev 

tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələr və bu vəzifələrin icrası istiqamətində planlar 

barədə məlumat verilmiş, Hesablama Palatasının maliyyə şəffaflığının təmin edilməsi 

sahəsində fəaliyyətinə toxunmuşdur.  

Qeyd edək ki, “Xalq” və “Respublika” qəzetlərində çıxışlar Hesablama 

Palatasının 15 illik yubileyinə təsadüf edir.  

Hesablama Palatasının yubiley tədbirləri çərçivəsində KİV-də çap edilmiş digər 

yazı beynəlxalq fəaliyyətlə bağlı olmuşdur. Məqalə ilə Hesablama Palatasının 

Beynəlxalq əməkdaşlıq və informasiya texnologiyaları şöbəsinin müdiri “Xalq qəzeti”ndə 

çıxış etmiş, AAQ olaraq təşkilatın beynəlxalq və ikitrəfəli əməkdaşlığının istiqamətləri, 

Strateji İnkişaf Planı, başa çatmış və planlaşdırılan beynəlxalq layihələr barədə məlumat 

vermişdir.  

Hesablama Palatası hesabat ili ərzində informasiya texnologiyalarının tətbiqi 

ilə əlaqədar olaraq strateji prioritetlərə uyğun olaraq peşəkar və ümumi fəaliyyətin 

avtomatlaşdırılmasına, informasiya texnologiyalarının təhlükəsiz və dayanıqlı tətbiqinə 

yönəlmiş tədbirlərin icrasını təmin etmişdir. Bu istiqamətdə aparılmış fəaliyyətlərdə AAQ-

ların beynəlxalq standartları çərçivəsinə aid olan ISSAI 5310 - “İnformasiya sistemlərinin 

təhlükəsizliyinə baxış metodologiyası”nda təsbit edilmiş tövsiyələr nəzərdə 

saxlanılmışdır. 

2016-cı ildə Hesablama Palatasının informasiya sisteminin təhlükəsizliyini daha 

da artırmaq məqsədilə müasir tələblərə cavab verən təkmil texnologiyalar sınaqdan 

çıxarılaraq tətbiq edilməyə başlanılmışdır. Müvafiq yenilənmə işlərindən sonra, hazırda 

istifadə edilən və daha geniş funksionallığa malik olan təhlükəsizlik sistemi (fayervol və 

ya şəbəkələrarası ekran) Hesablama Palatasının informasiya resurslarının 

təhlükəsizliyini daha yüksək səviyyədə təmin olunmasına şərait yaradır. Bundan əlavə 

yeni sistemdə ümumi resursları birləşdirən şəbəkənin daxilində məlumat trafikinin idarə 

olunmasında yeni imkanlardan istifadə edilməklə effektivlik göstəricilərinin artımına nail 

olunmuşdur. 

Hesablama Palatasının informasiya resurslarının 

idarə olunması və saxlanmasında səmərəlilik və 

qənaətlilik prinsiplərinin qorunmasını təmin etmək 

məqsədilə həyata keçirilmiş tədbirlər sırasında 

virtuallaşdırma xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

istiqamətdə aparılmış işlər nəticəsində Hesablama 

Palatasının mövcud server avadanlıqlarının üzərindən 

virtual server texnologiyaları qurulmuş, bu da əlaqəli cari 

məsrəflərin mövcud səviyyədə qalması şərtilə 

informasiya resurslarının istifadəsinin optimallaşmasına 

səbəb olmuşdur. 
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Hesabat ili üçün Hesablama Palatasının beynəlxalq əməkdaşlığında yüksək 

texnologiyalarının yeni üsullarla tətbiq olunması səciyyəvi olmuşdur. Belə ki, ilk dəfə 

olaraq Hesablama Palatasının üzv olduğu bir regional təşkilat çərçivəsində yaradılmış 

İşçi Qrupun növbəti iclası 

telekonfrans rejimində təşkil 

edilmişdir. İstifadə olunmuş 

texnologiyaların köməyilə 

Azərbaycan Respublikası daxil 

olmaqla 7 ölkəni təmsil edən 

beynəlxalq ekspertlər ümumi 

virtual platforma üzərindən 

mövzu ətrafındakı 

müzakirələrini on-line rejimdə 

aparmışlar. Yeni sistem ənənəvi üsulla keçirilən tədbirlərin imkanlarını - moderatorluq, 

növbəli çıxışlar, müxtəlif formatlı məlumatların (video çarx, PDF, PP təqdimatlar və digər) 

ümumi auditoriyaya təqdimatı və s. mümkün etməklə yanaşı geniş çeşidli funksiyaları ilə 

tədbir təşkilatçılığını daha da effektiv səviyyəyə qaldırır. 

Palatadaxili iş fəaliyyətinin təşkilində işçi heyətin operativ surətdə məlumatlılığının 

artırılmasının əhəmiyyətini nəzərə alaraq müvafiq sahədə avtomatlaşma üzrə bir sıra 

addımlar atılmışdır. Bu baxımdan, 

digər təşəbbüslərdə olduğu kimi 

daxili imkanlar hesabına 

məlumatların Palatadaxili elektron 

yayımı sistemi yaradılmışdır. 

Müasir veb-texnologiyalarının 

tətbiqi ilə hazırlanmış sistem 

məsafədən nəzarət (remote 

control) rejimində işləyir və hazırda 

nümayiş olunan məlumatların 

çeşidi qurumdaxili və dövlət 

əhəmiyyətli normativ-hüquqi sənədləri, daxili iş fəaliyyəti ilə əlaqədar tənzimləyici 

sənədləri, valyuta və maliyyə bazarlarının icmal məlumatlarını, Hesablama Palatasının 

rəsmi saytının yeniliklərini və s. əhatə edir. 

 

 

4.2. Hesablama Palatasının beynəlxalq fəaliyyəti  

 

Hesablama Palatasının 2016-cı il ərzində beynəlxalq fəaliyyəti xarici ölkələrin ali 

audit qurumları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və gücləndirilməsinə, eyni zamanda 

üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar və onların alt qurumları çərçivəsində kənar dövlət 

auditi fəaliyyətinin və funksiyasının gücləndirilməsinə töhfə verməyə yönəlmişdir. 

Bununla yanaşı, Hesablama Palatasının hesabat ilində əsas məqsədləri sırasında 

beynəlxalq təşkilatlara üzvlüyü çərçivəsində fəaliyyətinin strateji maraq və məqsədlərinə 

uyğunlaşdırılması, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində regional əməkdaşlıq 

imkanlarından səmərəli istifadə olunması, xarici ölkələrin AAQ-ları ilə qarşılıqlı və 

praktik əməkdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşdirilməsi, o cümlədən öz 
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əməkdaşlarının beynəlxalq təlim proqramları və seminarlarında iştirak fəallığının və 

təcrübəsinin artırılması və kənar dövlət auditinin müxtəlif növləri üzrə funksionallığın 

gücləndirilməsi məqsədilə beynəlxalq standart, təlimat və tövsiyələrin normativ-

metodoloji sənədlərdə nəzərə alınmasının təmin olunması olmuşdur. 

Hesablama Palatası xarici AAQ-larla ikitərəfli münasibətləri potensialın 

gücləndirilməsi istiqamətində vacib addım hesab edərək, bilik və təcrübə mübadiləsinin 

genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün mövcud münasibətlərin inkişafına xüsusi 

diqqət yetirmiş, eyni zamanda, yeni əlaqələrin qurulması istiqamətində müxtəlif tədbirlər 

həyata keçirmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası və Türkiyə Respublikasının 

Hesablama Məhkəməsi arasında qurulmuş münasibətlər hesabat ilində daha da inkişaf 

etmiş və bu proses iki qurum arasında müxtəlif səviyyəli görüşlər ilə səciyyələnmişdir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə 

Parlament nümayəndə heyətinin 2016-cı ilin mart ayında Türkiyəyə rəsmi səfəri 

çərçivəsində Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun Türkiyə 

Respublikasının Hesablama Məhkəməsinin Sədri ilə görüşü də bu sıradan olan ilk 

tədbirlərdən olmuşdur. 

Bundan əlavə, Hesablama Palatasının 2016-cı ilin aprel ayında ev sahibliyi etdiyi 

beynəlxalq tədbirdə rəhbər səviyyədə təmsil olunan nümayəndə heyətləri ilə görüşlər 

ikitərəfli münasibətlərin inkişafına əhəmiyyətli təkan vermişdir. Beynəlxalq işçi qrupunun 

illik toplantısı əhəmiyyətini daşıyan həmin tədbir çərçivəsində Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının sədrinin Ukrayna Hesablama Palatasının sədri cənab Roman 

Maquta, İtaliya Respublikasının Hesablama Məhkəməsinin Prezidenti cənab Rafael 

Squitteri və Rumıniya Hesablar Məhkəməsinin üzvü xanım Stanescu Georgeta Carmen 

ilə ikitərəfli görüşləri qarşılıqlı maraq üzərində qurulmuş əməkdaşlığın potensial 

imkanlarının müəyyən olunmasında mühüm rol oynamışdır. 

Ali Audit Qurumları arasında ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi istiqamətində 

növbəti addım olaraq Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsinin üzvlərindən 

(auditorlarından) ibarət geniş tərkibli nümayəndə heyətinin 23-27 may 2016-cı il tarixdə 

Azərbaycana səfəri olmuşdur. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovla keçirilən görüşdə səfərin məqsədi və gələcək 

əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunmuşdur. Türkiyə Respublikasının Hesablama 

Məhkəməsinin üzvləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində də olmuş, Parlament və 

Ali Audit Qurumları arasında münasibətlərin tənzimlənməsi və genişləndirilməsi 

istiqamətində müzakirələr aparılmışdır. 
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 Türkiyə Respublikasının Hesablama Məhkəməsinin üzvləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində  

 

Habelə, Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsinin auditorları Hesablama 

Palatasının auditorları ilə də görüşmüş, fəaliyyət istiqamətləri üzrə fikir mübadiləsi 

aparılmış, nümayəndə heyətinə Hesablama Palatasının fəaliyyətini tənzimləyən 

normativ-hüquqi aktlar, strukturu və nəzarət fəaliyyəti, həmçinin auditin keçirilmə 

prosedurları ilə bağlı məlumatlar verilmişdir. Bununla yanaşı, Hesablama Palatasının 

Parlamentlə münasibətləri və fəaliyyətinin əsas nəticələri üzrə hazırlanan rəylər və 

hesabatlar barədə, beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilmiş layihələr və 

tədbirlərlə bağlı təqdimatlar edilmişdir. 

Türkiyə Hesablama Məhkəməsi ilə mövcud dostluq və peşəkarlığa əsaslanan 

münasibətlərin daha bir nümayişi olaraq, Hesablama Palatasının sədri Türkiyə 

Hesablama Məhkəməsinin Prezidentinin dəvəti ilə Türkiyə Respublikası Hesablama 

Məhkəməsinin 154-cü ildönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə iştirak etmək üçün 

Ankara şəhərində səfərdə olmuşdur. Hesablama Palatasının sədri Vüqar 

Gülməmmədov qardaş ölkənin Ali Audit Qurumunu ildönümü münasibəti ilə təbrik etmiş, 

hər iki qurum arasında mövcud olan qarşılıqlı əməkdaşlığın gələcəkdə daha da 

güclənməsi və genişləndirilməsi istiqamətində görülən birgə tədbirlərdən söz açmışdır. 

Tədbirdə Qətər Əmirliyi Audit Bürosunun Prezidenti, Səudiyyə Ərəbistanı Baş Audit 

Bürosunun Prezidenti və digər rəhbər şəxslər iştirak etmişlər. 
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Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsinin 154-cü ildönümü çərçivəsində görüş 

 

Rusiya Federasiya Hesablama Palatası ilə olan əməkdaşlıq çərçivəsində 

Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 

2016-cı ilin iyun ayında Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən 20-

ci beynəlxalq iqtisadi forumda, o cümlədən “Büdcə iqtisadi siyasətin aləti kimi” 

mövzusunda keçirilmiş sessiyada iştirak etmişdir. 2006-cı ildən Rusiya Federasiyası 

Prezidentinin himayəsi və iştirakı ilə keçirilən iqtisadi forumda bir sıra ölkələrin başçıları 

və hökumət üzvləri, irimiqyaslı kompaniyaların rəhbərləri, tədqiqatçılar və iştirakçılar 

iştirak edir. Cari ildə forumda müzakirə olunmuş məsələlərin sayı 100-ü, iştirakçıların 

sayı isə 10000 nəfəri ötmüşdür. 

Kənar dövlət audit funksiyası daxil olmaqla büdcə məsələləri ətrafında aparılmış 

müzakirələrdə Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Dövlət Dumasının büdcə və vergi 

komitəsinin sədri A. Makarov moderator kimi iştirak etmiş, Rusiya Federasiyasının 

maliyyə naziri, Kipr Respublikası Mərkəzi Bankının sədri, Rusiya Federasiyası 

Hesablama Palatasının sədri isə dəvətli natiqlər qismində çıxış etmişlər. İqtisadi 

forumda Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı İtaliya və Meksika Ali Audit Qurumlarının 

rəhbərləri, Çin və Belarus AAQ-larının sədr müavinləri, həmçinin Serbiya AAQ-dan 

nümayəndə heyəti iştirak etmişlər. 
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 Hesablama Palatasının sədri Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən 20-ci beynəlxalq iqtisadi forumda  

 

2016-cı ilin iyul ayında isə Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun 

rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Polşa Respublikasında səfərdə olmuş, Polşa 

Respublikasının Ali Audit Qurumu olan Milli Nəzarət Palatasının (MNP) Prezidenti 

cənab Kristof Kviatkovski ilə görüşmüş və Azərbaycan Respublikasının Ali Audit 

Qurumu olaraq Hesablama Palatasının fəaliyyəti, həmçinin fəaliyyətin nəticə 

göstəriciləri ilə bağlı məlumat vermişdir. Görüşdə hər iki qurumun gələcək fəaliyyət 

perspektivləri, qarşılıqlı əməkdaşlıq istiqamətləri, eyni zamanda təcrübə mübadiləsinin 

təşkili ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir. Səfər çərçivəsində Vüqar Gülməmmədov 

həmçinin MNP-in Krakov regional bölməsinin rəhbəri ilə də görüşmüş, bölmənin 

fəaliyyəti ilə tanış olmuş, nəzarət fəaliyyətinin yerlərdə təşkili ilə bağlı müzakirələr 

aparmışdır. 
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Polşa Respublikasının Milli Nəzarət Palatasının Prezidenti cənab Kristof Kviatkovski ilə görüş 

 

Daha sonra, Polşa Milli Audit Ofisi ilə Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatası arasında qurulmuş münasibətlər platforması əsasında 2016-cı ilin noyabr 

ayında Polşa Respublikasının Ali Audit Qurumu cavab səfəri ilə Azərbaycanda 

olmuşdur. Polşanın Ali Audit Qurumunun vitse prezidenti cənab Wojciech Kutiła-nın 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Hesablama Palatasının sədri tərəfindən qəbul 

edilmişdir. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov nümayəndə heyətini 

qəbul edərək Azərbaycan Respublikasının Ali Audit Qurumu olaraq Hesablama 

Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı daha geniş məlumat vermişdir. Səfər çərçivəsində 

Hesablama Palatasının Sədr müavini və Auditorları ilə keçirilən görüşlərdə isə hər iki 

qurumun gələcək fəaliyyət perspektivləri, qarşılıqlı əməkdaşlıq istiqamətləri, eyni 

zamanda təcrübə mübadiləsinin təşkili ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir. Müzakirə 

edilən əsas məsələlərdən biri Avropa İttifaqının Şərqi Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində 

Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Siyasətinin aləti olan Tvinninq layihəsi ilə bağlı 

olmuşdur. Belə ki, Polşa AAQ-ı bu layihədə öz təkliflərini təqdim etmiş və Hesablama 

Palatasının institusional və funksional potensialının gücləndirilməsi istiqamətində sıx 

əməkdaşlıq etməyə və bütün maraqlı sahələrdə öz praktik təcrübəsini paylaşmağa hazır 

olduğunu ifadə etmiş və görüşdə hər iki qurumun nümayəndələri fəaliyyət istiqamətlərini 

əhatə edən təqdimatlarla çıxış etmişlər. 

Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində ən mühüm tədbir kənar dövlət auditi 

funksiyasını yerinə yetirən təşkilatların beynəlxalq cəmiyyəti üçün 2016-cı ildə 
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Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının da üzv olduğu Ali Audit Qurumların 

Beynəlxalq Təşkilatının (INTOSAI) növbəti Konqresinin keçirilməsi olmuşdur. Konqres 

və ya INCOSAI INTOSAI təşkilatına üzv olan 192 tam hüquqlu üzvü və 5 assosiativ 

üzvü əhatə edən və hər üç ildən bir keçirilən toplantı olmaqla yanaşı INTOSAI-ın əsas 

idarəetmə orqanıdır. Bununla əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının nümayəndə heyəti 2016-cı ilin 5-11 dekabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin (BƏƏ) Abu-Dabi şəhərində BƏƏ Dövlət Audit Ofisinin ev sahibliyi ilə 

keçirilən INTOSAI-ın XXII Konqresində iştirak etmişdir. 

 
XXII INCOSAI-da təsdiq edilmiş gündəliyə əsasən ilk olaraq INTOSAI-ın Baş 

katibliyi (Avstriya AAQ-ı) daxil olmaqla əsas rəhbər qurumlarının hesabatları, həmçinin 

Audit komitəsi adından Qana və Oman AAQ-larının birgə hesabatı dinlənilmiş və qəbul 

edilmişdir. Daha sonra ABŞ-ın AAQ-ı olan Dövlət Hesabatlılıq İdarəsinin rəhbəri 

INTOSAI-ın 2017-2022-ci illər üzrə Strateji Planını təqdim etmişdir. Növbəti altı il 

ərzində prioritet inkişaf istiqamətlərini təsbit etmiş plan Konqresin plenar iclasında təsdiq 

edilmişdir. Gündəlikdə duran növbəti məsələlər kimi INTOSAI-ın regional işçi qruplarının 

(AFROSAI, ARABOSAI, ASOSAI, CAROSAI, EUROSAI, OLACEFS və PASAI) 

hesabatları təqdim edilmiş, bununla da birinci plenar iclasın işi başa çatmışdır. 

 
Hesablama Palatasının nümayəndə heyətinin INTOSAI-ın növbəti Konqresində iştirakı 
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Konqresin ikinci plenar sessiyası INTOSAI-ın əsas strateji məqsədləri üzrə məsul 

qurumları – Peşəkar Standartlar Komitəsi (1-ci Məqsəd Qrupu), Potensialın Artırılması 

Komitəsi (2-ci Məqsəd Qrupu) və Bilik Mübadiləsi Komitəsinin (3-cü Məqsəd Qrupu) 

hesabatları ilə başlamışdır. Bilik Mübadiləsi Komitəsi ilə yanaşı bu strateji istiqamət üzrə 

fəaliyyət aparan İşçi Qruplar, o cümlədən sonuncu illik toplantısı Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının ev sahibliyi ilə 2016-cı ilin iyun ayında Bakıda 

keçirilmiş Dövlət satınalmalarının auditi üzrə Xüsusi qrup məruzə ilə çıxış etmişdir. 

Ümumən, hər bir Komitə hesabatının sonunda çoxsaylı təkliflərlə çıxış etmişdir. Lakin 

bunlardan INTOSAI-ın Peşəkar Bəyanatlar Çərçivəsinin təsdiq olunması, yeni 

Beynəlxalq standartların qəbulu proseduruna keçid, yeni beynəlxalq standartların 

qəbulu, bəzilərinin isə qüvvədən düşməsi və s. kimi məsələlər INTOSAI cəmiyyəti üçün 

xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Hesablama Palatasının fəaliyyətində daima nəzərə 

alınan beynəlxalq tələb və meyarları müəyyən edən INTOSAI-ın Peşəkar Bəyanatlar 

Çərçivəsində standartların qruplaşdırılması və sistemləşdirilməsi yanaşmalarında bir 

çox yeniliklər yer almışdır. Hazırda çərçivə üç standart növünü ayırd edir: INTOSAI 

Prinsipləri, ISSAI-lar və Təlimatlar (və ya tövsiyələr). Bunlar da öz növbəsində daha 

aşağı səviyyə aid təsnifata uyğun olaraq qruplaşır. 

  
 



126 
 

Konqresdə AAQ-ların beynəlxalq standartlarının (ISSAI-ların) hazırlanması 

proseduruna dəyişikliklər və bir neçə yeni standartın qəbulu prosesi baş tutmuşdur. Yeni 

və ya yenilənmiş ISSAI-lar aşağıdakılar olmuşlar: 

• ISSAI 1260 – BAS 260 üçün Praktik qeyd – İdarəçilik ilə bağlı təşkilatlarla 

kommunikasiya; 

• ISSAI 1570 – BAS 570 üçün Praktik qeyd – Fəaliyyət göstərən müəssisə 

(təşkilat); 

• ISSAI 1610 – BAS 610 üçün Praktik qeyd – Daxili auditorların işindən istifadə; 

• ISSAI 1700 – BAS 700 üçün Praktik qeyd – Maliyyə hesabatlarına dair rəy və 

hesabatın hazırlanması; 

• ISSAI 1701, 1705, 1706 – BAS 701, 705, 706 üçün Praktik qeydlər – Müstəqil 

auditor hesabatı ilə bağlı; 

• ISSAI 1720 – BAS 720 üçün Praktik qeyd – Audit olunmuş maliyyə 

hesabatlarında qeyd edilmiş digər məlumatlara dair müstəqil auditorun 

məsuliyyəti; 

• ISSAI 30 – Etika məcəlləsi; 

• ISSAI 3000 – Səmərəlilik auditi üzrə standart; 

• ISSAI 3100 – Səmərəlilik auditi üzrə əsas konsepsiyalar üzrə təlimatlar və 

qoşma; 

• ISSAI 3200 – Səmərəlilik auditinin prosesi üzrə təlimatlar; 

• ISSAI 4000 – Uyğunluq auditi üzrə standart; 

• ISSAI 5110 – Ekoloji perspektivdən səmərəlilik auditinin aparılması üzrə 

təlimatlar; 

• ISSAI 5120 – Maliyyə və uyğunluq auditləri kontekstində ətraf mühitin auditi; 

• ISSAI 5140 - AAQ-lar ətraf mühit sahəsinə aid beynəlxalq razılaşmalar üzrə necə 

əməkdaşlıq edə bilər? 

• ISSAI 5300 – İT auditi üzrə təlimatlar; 

• ISSAI 5450 – Dövlət borcunun idarəolunması üzrə informasiya sistemlərinin 

auditi üzrə təlimat; 

• ISSAI 5600 – Birgə baxış təlimatı; 

• ISSAI 5700 – Korrupsiyanın qarşısının alınmasının auditi üzrə təlimatlar; 

• ISSAI 5800 – Kooperativ auditlər üzrə təlimat; 

• GOV 9160 – Dövlət vəsaitləri ilə bağlı yaxşı idarəçiliyin artırılması; 

• GOV 9300 – Beynəlxalq təşkilatların kənar auditinin prinsipləri (əvvəlki ISSAI 

5000); 

• GOV 9400 – Dövlət siyasətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə təlimatlar. 

 

Tədbirin gedişində XXII INCOSAI-da həmçinin əvvəlcədən seçilmiş iki mövzu 

üzrə qrup müzakirələri aparılmışdır. Bunlardan biri olan “2030-cu ilə qədər Dayanıqlı 

İnkişaf Gündəliyi” mövzusu üzrə rəhbər və moderatorlar Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 

və BƏƏ-nin AAQ-ları, ikinci mövzu olan “Peşəkarlaşma” üzrə isə rəhbər və moderator 

Yeni Zelandiya AAQ-ı təyin edilmişdir. Konqresin sonunda Abu-Dabi Bəyannaməsi 

qəbul edilmişdir. Ümumiyyətlə, XXII INCOSAI INTOSAI-ın AAQ-ların öz hökumətlərinə 

fəaliyyətini inkişaf etdirmək, şəffaflığı gücləndirmək, hesabatlılığı təmin etmək və 

korrupsiya ilə mübarizə aparmaqda yardımçı olmağa yönəlmiş əvvəlki nailiyyətlər və 
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təşəbbüslərə istinad edir. Bəyannamə Konqresin əsas nəticələrini və onların növbəti 

illərdə INTOSAI-ı necə yönləndirəcəyini müəyyən edir. 

23-24 iyun 2016-cı il tarixlərində Bakı şəhərində Hesablama Palatası INTOSAI-ın 

Dövlət Satınalma müqavilələrinin auditi üzrə Xüsusi Qrupunun 3-cü iclasına ev sahibliyi 

etmişdir. Toplantıda Rusiya Federasiyası Hesablama Palatasının nümayəndəsi Xüsusi 

Qrupun bir illik fəaliyyətinə dair hesabatını təqdim etmiş, Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının əməkdaşı isə “Dövlət satınalmaları: Hesablama Palatasının rolu 

və əhəmiyyəti” mövzusunda təqdimatla çıxış etmişdir. Bundan əlavə, Portuqaliya və 

Zambiya Ali Audit Qurumlarının nümayəndələrinin Xüsusi Qrupun üzv ölkələrində 

satınalma müqavilələrinin auditi ilə əlaqədar pilot layihələrə dair hesabatları dinlənilmiş, 

pilot layihələrin nəticələri və dövlət satınalma müqavilələrinin auditi sahəsində 

beynəlxalq təşəbbüslər və qabaqcıl təcrübələrə dair monitorinqin nəticələri müzakirə 

edilmişdir. 

 

 
Hesablama Palatası INTOSAI-ın Dövlət Satınalma müqavilələrinin auditi üzrə Xüsusi Qrupunun 3-cü 

iclasına ev sahibliyi etmişdir 

 

Hesablama Palatası hesabat ilində INTOSAI-ın digər alt qurumu olan Dövlət Borcu 

üzrə İşçi Qrupunun 5-7 iyul 2016-cı il tarixlərində Çin Xalq Respublikasının Nancinq 

şəhərində keçirilən illik iclasında iştirak etmişdir. İclasda üzv AAQ-ların nümayəndələri 

ilə yanaşı INTOSAI İnkişaf Təşəbbüsü (IDI), Dünya Bankı və Çin Sosial Elmlər 

Akademiyasının əməkdaşları da təmsil olunmuşdur. 

İclasda maliyyə çatışmazlığı və dövlət borcu, dövlət borcu idarəetməsinin auditi 

zamanı dövlət borcunun idarəetmə strategiyanın rolu, Dövlət Borcu üzrə İşçi Qrupunun 

Sədrinin hesabatı, Dövlət Borcu üzrə İşçi Qrupunun mövcud materiallarının təhlili və 

potensial tədqiqat mövzuları, dövlət maliyyəsinin davamlılığı üzrə risklər, Finlandiya 
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AAQ-ı tərəfindən son audit, Milli dövlət borcu indikatorlarının inkişafında Avstriya Audit 

Məhkəməsinin rolu, Çin Xalq Respublikasının Milli Audit Ofisinin Yerli dövlət borcu üzrə 

audit, PASAI/IDI-ın dövlət borcunun idarəolunması üzrə birgə səmərəlilik auditinin 

nəticələri, Hindistan Respublikasının birlik və dövlət səviyyəsində dövlət borcu üzrə 

nailiyyətləri, dövlət borcunun idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsində İndoneziya AAQ-nın 

rolu, Cənubi Koreyada yerli hökumətin maliyyə idarəetməsinin auditi, 2017-2022-ci illər 

üzrə INTOSAI-ın Strateji Planı və İşçi Qrupunun rolu, İşçi Qrupuna yeni sədrin 

seçilməsi, İşçi Qrup katibinin inzibati məsələlər üzrə məlumatı, 2017-2019-cu illərdə illik 

iclasın keçirilməsi nəzərdə tutulan ölkələr ilə bağlı məlumatlar dinlənilmişdir. Həmçinin, 

INTOSAI-ın Strateji Planına İşçi Qrupuna üzvlər tərəfindən şərhlərin verilməsi, Dövlət 

Borcunun İşçi Qrupunun Strateji Planının təkmilləşdirilməsi və müvafiq işin həyata 

keçirilməsi üçün könüllü üzvlərin seçilməsi və Dövlət Borcu üzrə İşçi Qrupunun yeni 

rəhbərinin Argentina AAQ-ı olması vurğulanmışdır. Müzakirələrin nəticəsi olaraq 

mövcud formatda əməkdaşlığın davam etdirilməsi, növbəti mərhələdə informasiya 

bazası olaraq formalaşdırılmış Qrupun rəsmi veb saytında yerləşdirilən məlumatların 

davamlı olaraq yenilənməsi və beyin mərkəzləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

qərara alınmışdır. 

 

 
         http://wgpd.org.mx 

 

Hesablama Palatasının Avropa AAQ-larının təşkilatı olan EUROSAI-la əlaqəli 

fəaliyyəti davamlı xarakter daşıması ilə yanaşı hesabat ilində bu sahədə xüsusi fəallıq 

müşahidə edilmişdir. Belə ki, 5-7 aprel 2016-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının ev sahibliyi ilə EUROSAI-ın (Beynəlxalq Audit Qurumlarının 

Avropa təşkilatı) Fəlakətlərə və Qəzalara Ayrılmış Vəsaitlərin Auditi üzrə İşçi Qrupunun 

2-ci iclası keçirilmişdir. Bu dəfəki iclas üçün “Fəlakətlə bağlı yardımın auditinə dair 

təlimatlar: fırıldaqçılıq və korrupsiya riskləri, məlumat əldə edilməsində yeni 

metodlardan istifadə” mövzusu seçilmişdir. İclasda iştirakçıların mövzu ilə əlaqəli 

çıxışları, qrupa rəhbərlik edən Ukrayna Hesablama Palatası tərəfindən İşçi Qrupun illik 

fəaliyyət hesabatı, Niderland Audit Məhkəməsinin eksperti tərəfindən “Fəlakətin idarə 

edilməsinin auditində coğrafi məlumatdan istifadə” mövzusunda informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi ilə distansion şəkildə nümayiş etdirilmiş təqdimatı, Ukrayna, 

Belarus və Polşa Ali Audit Qurumları tərəfindən aparılmış “Bug çayının çirklənmədən 

mühafizəsi üzrə tövsiyələrin tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq koordinasiyalı auditlərin ilkin 

nəticələri” ilə bağlı məruzə yer almışdır. 
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EUROSAI-ın (Beynəlxalq Audit Qurumlarının Avropa təşkilatı) Fəlakətlərə və Qəzalara Ayrılmış 

Vəsaitlərin Auditi üzrə İşçi Qrupunun 2-ci iclası Bakı şəhərində keçirilmişdir. 

 

Hesablama Palatasının ECOSAI təşkilatındakı üzvlüyü regional əməkdaşlığın 

aparılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə 2016-cı ildə təlim 

proqramlarında iştirak, 3 illik auditin aparılması, Assambleyada iştirak və s. kimi bir sıra 

mühüm işlər görülmüşdür. İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində “Ətraf mühitin 

auditi” mövzusunda keçirilmiş təlim ECOSAI təşkilatı çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının əməkdaşlarının hesabat ilində iştirak etdiyi ilk 

tədbir olmuşdur. Təlimdə ətraf mühitlə bağlı bir sıra mövzular üzrə çıxışlar və 

təqdimatlar edilmiş, müzakirələr aparılmışdır. İştirakçılar öz ölkələrinin AAQ-ları və 

aparılan ətraf mühit auditləri barədə təqdimatla çıxış etmiş, təcrübələri ilə bölüşmüşlər. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası barədə təqdimat da iştirakçılara təqdim 

olunmuşdur. Yekunda bütün iştirakçılara “Ətraf mühitin auditi” mövzusunda təlim 

proqramında iştiraklarını təsdiq edən sertifikatlar təqdim edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədr müavininin başçılığı ilə 

nümayəndə heyəti 17-19 oktyabr 2016-cı il tarixlərində ECOSAI təşkilatının Türkiyənin 

Ankara şəhərində keçirilən 7-ci Assambleyası və 7-ci Simpoziumunda iştirak etmişdir. 

Tədbirin gedişatında ECOSAI-ın illik maliyyə və fəaliyyət hesabatları dinlənilmiş, 

ECOSAI jurnalının nəşri, ECOSAI-ın 2016-2021-ci illər üzrə Strateji Planı, ECOSAI-a 

üzv AAQ-lar arasında əməkdaşlıq sazişlərinin imzalanması və birgə auditlərin 

keçirilməsi, habelə ECOSAI-ın INTOSAI təşkilatının Regional təşkilatı olması 

istiqamətində gələcək fəaliyyətlərin gücləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası nümayəndə heyətinin rəhbəri, 

Sədr müavini Adil Məhərrəmov tədbirdə çıxış edərək ECOSAI Katibliyi tərəfindən bu 
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günə kimi görülmüş işlərin, keçirilmiş tədbirlərin və təlimlərin önəmliliyini bir daha 

vurğulamış, ECOSAI-ın 2016-2021-ci illər üzrə yeni Strateji Planı ilə bağlı təklifləri dilə 

gətirmiş, eyni zamanda üzv AAQ-lar arasında ikitərəfli əməkdaşlıq və dostluq 

münasibətlərinin gücləndirilməsi kimi məsələlərə toxunmuşdur. Bundan əlavə, 

Assambleyada Hesablama Palatası nümayəndə heyəti hesabat ilində Pakistanın 

İslamabad şəhərində yerləşən ECOSAI təşkilatının Baş Katibliyində keçirilmiş ECOSAI-

ın 2013-2015-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı hesabatı təqdim etmiş 

və bununla da Audit Komitəsində üzvlüyündən irəli gələn yekun vəzifəsini yerinə 

yetirmişdir. 

 

 
Hesablama Palatasının sədr müavininin başçılığı ilə nümayəndə heyəti ECOSAI-ın 7-ci Assambleyası və 

7-ci Simpoziumunda iştirak etmişdir 

 

Assambleyada ən mühüm məsələlərdən biri kimi ECOSAI-a üzv olan AAQ-ların 

dəstəyi ilə səsvermə nəticəsində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

növbəti üç il müddətinə ECOSAI-ın İdarə Heyətinə üzv seçilməsi olmuşdur. Belə ki, 

2016-2019-cu illər ərzində ECOSAI-ın İdarə Heyətinin tərkibinə Azərbaycan AAQ-ı ilə 

yanaşı Türkiyə, Pakistan, Əfqanıstan və Qazaxıstan AAQ-ları daxil olmuşlar. Qeyd 

olunmalıdır ki, ECOSAI Nizamnaməsinə əsasən İdarə heyətinə üzv olan AAQ-lar 

müvafiq dövr ərzində onun Təlim Komitəsinin üzvü kimi də fəaliyyət göstərməlidirlər. 

Hesablama Palatasının regional əməkdaşlıq üzrə fəaliyyətində MDB iştirakçısı 

olan ölkələrin AAQ-ın rəhbərləri şurası çərçivəsində təşkil olunan təlim və tədbirlərdə 

iştirak, o cümlədən bir sıra ölkə AAQ-ları ilə əlaqələrin inkişafına da xüsusi önəm 

verilmişdir. 

Bununla əlaqədar, 2016-cı ilin may ayında Hesablama Palatasının əməkdaşı 

MDB iştirakçısı olan ölkələrin Ali maliyyə nəzarəti orqanları şurasının Əsas Milli 

Göstəricilər üzrə Ekspert qrupunun Qırğızıstan Respublikasının Bişkek şəhərində 

keçirilən 9-cu iclasında iştirak etmişdir. İclasda həmçinin Rusiya Federasiyası, 

Qırğızıstan Respublikası, Belarus Respublikası, Moldova Respublikası Ali Audit 

Qurumlarının əməkdaşları təmsil olunmuşdur. 
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9-cu iclasda Əsas Milli Göstəricilər üzrə Ekspert qrupunun 2015-2016-cı illərdə 

fəaliyyəti haqqında hesabatı, INTOSAI-ın işçi qrupunun 2015-2016-cı illərdə fəaliyyəti 

haqqında hesabat, INTOSAI-ın işçi qrupunun hazırladığı “Əsas Milli Göstəricilər: Ali 

Audit Qurumlarının maliyyə nəzarəti” adlı Təlimat, həmçinin, 2013-2015-ci illərdə 

aparılan tədqiqatların nəticələri ilə bağlı məlumatlar dinlənilmişdir. 

 Həmçinin, Əsas Milli Göstəricilərdən istifadənin əhəmiyyətliliyi Orta Müddətli 

dövrü əhatə edən Strategiya ilə əlaqələndirilmiş, investisiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsində tətbiq edilən əsas iqtisadi göstəricilər və bu göstəricilərdən 

istifadənin büdcə xərclərinin rasionallaşdırılmasında və büdcə parametrlərinin təhlilində 

əhəmiyyətliliyi vurğulanmışdır. 

Müzakirələrin nəticəsi olaraq mövcud formatda əməkdaşlığın davam etdirilməsi, 

növbəti mərhələdə informasiya bazası olaraq formalaşdırılmış xüsusi veb-saytda 

yerləşdirilən məlumatların davamlı olaraq yenilənməsi və Əsas Milli Göstəricilər üzrə 

metodologiyanın işlənməsi qərara alınmışdır. 

 
                      http://kniknowledgebase.org/ 

 

MDB iştirakçısı olan ölkələrin AAQ-larının bir illik birgə əməkdaşlığının 

nəticələrini, həmçinin növbəti dövr üçün regiondaxili strateji inkişaf prioritetlərini 

müzakirə etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri 

Vüqar Gülməmmədovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti 7-8 iyun 2016-cı il tarixlərində 

MDB-yə üzv dövlətlərin Ali Audit Qurumlarının Rəhbərlər Şurasının Belarus 

Respublikasının Minsk şəhərində keçirilmiş XVI sessiyasında iştirak etmişdir. 

Sessiyanın mövzusu, əvvəlcədən əldə edilmiş razılıq əsasında, “MDB-yə üzv 

olan ölkələrin Ali Audit Qurumlarının iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində rolu: 

müasir yanaşmalar, yeni perspektivlər və imkanlar, baş verən dəyişikliklərə adaptasiya” 

kimi müəyyən edilmişdir. Sessiyada Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

nümayəndə heyəti ilə yanaşı Rusiya Federasiyası, Belarus, Qırğızıstan, Moldova, 

Tacikistan və Qazaxıstan respublikalarının nümayəndələri iştirak etmişlər. Eyni 

zamanda Slovakiya Respublikası Ali Nəzarət İdarəsinin əməkdaşları da müşahidəçi 

qismində sessiyaya dəvət olunmuşlar. 
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Hesablama Palatası sədrinin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti MDB-yə üzv dövlətlərin Ali Audit 

Qurumlarının Rəhbərlər Şurasının Minsk şəhərində keçirilmiş XVI sessiyasında iştirak etmişdir. 

 

Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri Vüqar 

Gülməmmədovun Belarus Respublikası Dövlət Nəzarət Komitəsinin sədri Leonid 

Anfimovla ikitərəfli görüşü baş tutmuşdur. Görüşdə qurumlar arasında mövcud 

əməkdaşlığın və münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi, o cümlədən iki qurum 

arasındakı Əməkdaşlığa dair Saziş çərçivəsində gələcək əməkdaşlıq perspektivləri və 

kənar dövlət maliyyə nəzarəti sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsinin inkişaf 

etdirilməsi məsələləri də müzakirə edilmişdir. 

Sessiyada üzv AAQ-ların sessiyalararası dövrdə fəaliyyətləri ilə bağlı hesabatlar 

dinlənilmiş, o cümlədən, Şuranın Əsas Milli Göstəricilər üzrə ekspert Qrupunun, Maliyyə 

nəzarəti standartlarının hazırlanması üzrə İşçi Qrupunun, Şuranın katibliyinin fəaliyyəti 

ilə bağlı hesabatlar da müzakirəsi edilmişdir. 

Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov sessiya zamanı “İqtisadi 

təhlükəsizlik probleminin həllində Ali Audit Qurumlarının rolu” mövzusunda çıxış etmiş, 

“Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası” ilə təsdiq edilmiş əsas 

istiqamətlər barədə məlumat vermişdir. Sədr çıxışında AAQ olaraq müəyyən olunmuş 

əsas riskləri diqqətə çatdıraraq, bu risklərə xarici amillərin təsiri ilə dövlət gəlirlərinin 

həcminin azalması, dövlətin borc öhdəlikləri və valyuta ehtiyatlarının yetərliliyi kimi 

amillərlə yanaşı büdcə vəsaitlərinin səmərəli və qənaətli istifadəsinə nəzarət sisteminin 

tam təmin edilməməsini də aid etmişdir. Vüqar Gülməmmədov hər bir risk üzrə AAQ-

ların rolu və Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən atılan və nəzərdə 

tutulan addımlar barədə məlumat vermişdir.  
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XVI sessiya çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri 

Vüqar Gülməmmədov və digər üzv dövlətlərin Ali Audit Qurumlarının rəhbərləri Belarus 

Respublikasının Prezidenti cənab Aleksandr Lukaşenko ilə də görüşmüşlər. 

Sessiyanın işinin sonunda Şuranın 2017-ci ildə keçiriləcək növbəti sessiyasına 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının ev sahibliyi və sədrlik etməsi ilə bağlı 

qərar qəbul olunmuşdur. 

Bununla yanaşı, 2016-cı ilin noyabr ayında MDB iştirakçısı olan ölkələrin Ali 

maliyyə nəzarəti orqanları şurasının Əsas Milli Göstəricilər üzrə Ekspert qrupunun 

“Dayanıqlı inkişaf üzrə MDB ölkələrin təcrübəsi” mövzusunda videokonfrans rejimində 

görüş keçirilmişdir. Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının 

nümayəndəsi ilə yanaşı işçi qrupa üzv dövlətlərdən Rusiya Federasiyası, Azərbaycan 

Respublikası, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Moldova dövlətlərinin Ali Audit 

Qurumlarının müvafiq əməkdaşları iştirak etmişdir.  

Görüşün nəticəsi olaraq mövcud təcrübənin öyrənilməsi və sistemləşdirilməsi, 

həmçinin əldə olunan məlumatlar əsasında müvafiq bazanın formalaşdırılması üzrə 

səylərin daha da gücləndirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. 

2016-cı ildə Hesablama Palatasının INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI və ECOSAI 

təşkilatlarındakı üzvlüyü ilə əlaqədar 1115 Avro və 1885 ABŞ dolları həcmində üzvlük 

haqqı ödənilmişdir. 

Hesabat ilində Hesablama Palatası donor təşkilatlarla əməkdaşlıq 

münasibətlərinin daha sıx formatda qurulması ilə xarakterizə olunan mərhələsinə 

başlamışdır. Bununla bağlı, Avropa İttifaqına (Aİ) üzv dövlətlərin AAQ-ları ilə 

əməkdaşlıq prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olmuşdur. Hesablama Palatası 

Avropa İttifaqının Şərqi Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində yaradılmış tvininq alətindən 

faydalanmaq məqsədilə layihə sinopsisi ilə Aİ-yə müraciət etmiş və müsabiqədən 

keçmiş təşkilatlardan olmuşdur. Növbəti addım olaraq benefisiar ölkənin məqsədlərinin, 

gözlənilən layihənin təsvirinin, tərəfdaş ölkənin görəcəyi işlərin əks olunduğu digər bir 

sənəd - tvininq fişi hazırlanmışdır və təsdiqlənmişdir. Daha sonra Aİ üzv ölkələrin AAQ-

nın bu layihədə iştirak etməsi məqsədilə Təkliflər üçün çağırış elan edilmiş və iki AAQ - 

Polşa Respublikasının Milli Audit Ofisi və Bolqarıstan Respublikasının Hesablama 

Palatası öz təkliflərində bu layihədə iştirakı ilə bağlı niyyətlərini rəsmi şəkildə ifadə 

etmişlər. 

Qeyd olunan fəaliyyət istiqamətindən əlavə Aİ ilə potensial əməkdaşlıq 

sahələrinin genişləndirilməsi üçün Hesablama Palatasının rəhbərliyi Aİ-nin yerli 

nümayəndəliyi, eləcə də regional ofislərinin təmsilçiləri ilə mütəmadi görüşlər 

keçirmişdir. 18 yanvar 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun Avropa İttifaqının Azərbaycan 

Respublikasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir xanım Malena Mardın rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti ilə görüşü keçirilmişdir. Görüşdə Hesablama Palatasının sədri V. 

Gülməmmədov qarşı tərəfə Hesablama Palatasının ümumi fəaliyyəti barədə məlumat 

vermiş, cari dövrdə görülən işlər və qarşıda duran əsas hədəflərlə bağlı prioritet 

məsələlərə toxunmuşdur. Bununla yanaşı, Hesablama Palatasının sədri Hesablama 

Palatası ilə bağlı qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsinin zərurəti, hazırda 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim olunmuş Hesablama Palatası haqqında 

yeni qanun layihəsinin qəbulu ilə gözlənilən dəyişikliklərin mahiyyəti və tərəfdaş Ali 
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Audit Qurumlarının Hesablama Palatası ilə müxtəlif parametrlər üzrə müqayisəsinin 

nəticələri barədə məlumatlandırmışdır. 

Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir xanım Malena Mardın 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş 

 

Daha sonra dövlət maliyyə nəzarəti sistemi haqqında fikir mübadiləsi aparılaraq 

müvafiq Avropa təcrübəsi və respublikada cari vəziyyətlə bağlı müəyyən izahlar və 

şərhlər səsləndirilmişdir. Həmçinin, Ali Audit Qurumu olaraq Hesablama Palatasında 

spesifik audit növləri, xüsusilə də səmərəlilik auditi üzrə potensialın formalaşması və 

bununla əlaqəli milli maliyyə idarəçiliyi sistemindəki nəticəlilik və səmərəlilik 

göstəricilərinə əsaslanan büdcə tərtibatı istiqamətində inkişaf təşəbbüslərinə olan 

zərurət barədə müzakirələr aparılmışdır. 

Yekun olaraq, Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov Hesablama 

Palatasının dayanıqlı inkişafının 2015-2017-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planına əsasən 

aparıldığını və bu istiqamətdə Hesablama Palatasının fəaliyyətində informasiya 

texnologiyalarının tətbiqinin önəmli rol oynadığını qeyd etmiş, Hesablama Palatasının 

yeni rəsmi internet səhifəsi ilə və nəzərdə tutulmuş digər tədbirlərlə bağlı məlumat 

vermişdir. 

Bu növ daha bir görüş 2016-cı ilin sentyabr ayında Avropa 

İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin layihə rəhbəri Olaf Haydelbax və beynəlxalq 

ekspert Henni Maters dövlət maliyyə inzibatçılığı üzrə İllik Monitorinq Hesabatının 

hazırlanması çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Hesablama Palatasının 2015-ci il üzrə fəaliyyət haqqında hesabatının 

və 2015-ci il üzrə büdcənin icrası ilə bağlı rəyin Milli Məclisə təqdim edilməsi, nəzarət 

tədbirlərinin nəticələrinin ictimaiyyətə çatdırılması, həmçinin 2015-2017-ci illər üzrə 

Strateji İnkişaf Planı ilə nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsi və s. barədə 
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suallar cavablandırılmışdır. Görüş zamanı, həmçinin, Hesablama Palatasının Avropa 

İttifaqı ilə əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanan Tvininq layihəsi və gələcək əməkdaşlıq 

istiqamətləri barədə də fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

Hesabat ilində Hesablama Palatası Dünya Bankı (DB) ilə də əməkdaşlığının 

davam etdirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər görmüşdür. Belə ki, 2016-cı ilin dekabr ayında 

Palata rəhbərliyi Dünya Bankının satınalma üzrə aparıcı mütəxəssisi və Cənubi Qafqaz 

Regionunda Satınalma Məsələləri üzrə Ölkə Heyətinin rəhbəri cənab Məcid M.El-

Bayyanın başçılığı ilə nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.  

 

Dünya Bankının satınalma üzrə aparıcı mütəxəssisi və Cənubi Qafqaz Regionunda Satınalma Məsələləri 

üzrə Ölkə Heyətinin rəhbəri cənab Məcid M.El-Bayyanın başçılığı ilə nümayəndə heyəti ilə görüş 

 

DB heyətinin Bakıya səfərinin məqsədi satınalma sahəsində aparılan islahatlar 

və potensialın gücləndirilməsi ilə bağlı siyasət dialoqunun davam etdirilməsi, dövlət 

satınalmaları haqqında təklif olunan yeni qanun layihəsi ilə bağlı DB-yə rəylərin təqdim 

olunması və müzakirəsi, ölkədə satınalma mühitinin təkmilləşdirilməsi yönündə mümkün 

addımlara dair tövsiyələrin verilməsi və Bankın maliyyələşdirdiyi fəaliyyətlər 

çərçivəsində layihə icra qrupları üçün satınalma və müqavilələrin idarə olunması ilə 

bağlı bir günlük sual-cavab seminarı təşkili olmuşdur. Görüş zamanı Hesablama 

Palatasının DB ilə əməkdaşlığı çərçivəsində görülmüş işlər və bu istiqamətdə potensial 

imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. DB-nin nümayəndə heyətinə Hesablama 

Palatasının üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində sözügedən fəaliyyət 

istiqaməti üzrə Hesablama Palatasının INTOSAI-ın Dövlət Satınalma müqavilələrinin 

auditi üzrə Xüsusi Qrupuna üzv olması ilə əlaqədar görülmüş işlər barədə məlumat 

verilmişdir. 

Donor təşkilatlarla münasibətlərin və ümumən Hesablama Palatasının beynəlxalq 

fəaliyyətinin genişləndirilməsinin əhəmiyyətinin bir daha vurğulanmasına 2016-cı ildə 
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qeyd olunan və hesabat ilinin dekabr ayında keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının 

Hesablama Palatasının fəaliyyətinin başlamasının 15 illik ildönümü mərasimində də 

imkan yaranmışdır. Tədbir çərçivəsində keçirilmiş təqdimatlarda və çoxtərəfli görüşdə 

Hesablama Palatasının fəal əməkdaşlıq etdiyi qurumların – Avropa İttifaqı, Dünya Bankı 

və İsveçrə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yerli nümayəndəliklərinin rəhbər şəxsləri 

iştirak etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, tədbirdə həmçinin Türkiyə Hesablar 

Məhkəməsinin Prezidenti cənab Ahmet Baş başçılığı ilə nümayəndə heyəti iştirak 

etmişdir. Türkiyə AAQ-nın rəhbəri rəsmi mərasimdəki nitqi zamanı Azərbaycan 

Respublikasının 15 ili əhatə edən qısa zaman ərzində əldə etdiyi nailiyyətlərini, Ali Audit 

Qurumlarının beynəlxalq cəmiyyətində özünə məxsus yer qazanmasını, xüsusilə də 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin davamlı inkişafında şübhəsiz rolu olan kənar 

dövlət auditi sahəsində fəaliyyət göstərən iki qurumun əməkdaşlığının genişlənməsində 

töhfələrini qeyd etmişdir. Bundan əlavə, EUROSAI-ın Prezidenti olan Niderland AAQ-

ından, eləcə də Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Ukrayna və Belarus AAQ-larından 

daxil olmuş təbrik məktubları tədbir iştirakçılarının geniş auditoriyasında 

səsləndirilmişdir. 

Hesabat ilində Hesablama Palatası Avstriya dövlətinin və BVF-nin dəstəyilə 

fəaliyyət göstərən Birləşmiş Vyana İnstitutu tərəfindən yaradılmış imkanlardan 

səmərəli şəkildə faydalanmışdır. Belə ki, Hesablama Palatasının ayrı-ayrı əməkdaşları 

ilkin seçim turundan keçməklə 09-13 may tarixdə “Dövlət idarəetməsi və struktur 

islahatları”, 28 noyabr-02 dekabr tarixdə isə “Qlobal mühitdə inzibati islahat” 

mövzularında təşkil edilmiş təlim proqramlarında iştirak etmiş və müvafiq sertifikatlar ilə 

təltif edilmişlər. 

Bundan əlavə, Hesablama Palatasının əməkdaşları 19-20 may 2016-cı il tarixdə 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təşkil edilmiş Parlament 

Tədqiqatları və Sənədləşmə üzrə Avropa Mərkəzinin (ECPRD) seminarında iştirak 

etmişlər. “Maraq sahəsi: Parlament, iqtisadi və büdcə idarəçiliyi” mövzusuna həsr 

olunmuş beynəlxalq seminarda Avropa Parlamentinin təmsilçiləri ilə yanaşı, Azərbaycan 

Respublikasının və 25 xarici ölkənin 30-dan çox nümayəndəsi iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının əməkdaşları “Dövlət borcunun 

mahiyyəti və formalaşmasının mərhələləri” və “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

maliyyəsinə Parlament nəzarətinin təşkili: Hesablama Palatasının rolu” mövzularında 

çıxışlar etmiş və iştirakçıların suallarını cavablandırmışlar.  

 

4.3. Hesablama Palatasının inzibati fəaliyyəti və maliyyə təminatı 

 

Hesablama Palatasının “Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

Kollegiya iclaslarının iş Qaydaları”na uyğun olaraq 33 Kollegiya iclası təşkil edilmiş və 

iclasda 177 iş üzrə materiallar müzakirə edilmişdir.  

2016-cı ildə 177, o cümlədən 26-sı  Hesablama Palatasının fəaliyyətini 

tənzimləyən məsələlərlə bağlı Kollegiya qərarı qəbul edilmişdir.  

Hesablama Palatasının əməkdaşlarının potensialının gücləndirilməsi, onların 

bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə aşağıdakı təlim və seminarlarda 

əməkdaşların iştirakı təmin edilmişdir: 

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı 

sayəsində idarəetmədə nəzarət amilinin təkmilləşdirilməsinin, dünya praktikasında 
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demokratiyanın mühüm ünsürlərindən biri kimi qiymətləndirilən şəffaflığın artırılmasının, 

iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin və mövcud imkanlardan daha səmərəli istifadə 

olunmasının günün aktual problemlərindən birinə çevirilməsini və bu sahədə auditin 

rolunun daha da gücləndirilməsi zərurətini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatası tərəfindən 2016-cı il 25 fevral tarixində “Müasir şəraitdə auditin əsas 

vəzifələri” mövzusunda keçirilmiş dəyirmi masada; 

- Avropa Şurasının 2014-2016-cı illər üçün Azərbaycan üzrə Fəaliyyət Planının 6-

cı bölməsinə uyğun olaraq və Avropa Şurası ilə Avropa İttifaqının “Proqramlar üzrə 

Əməkdaşlıq Çərçivəsi”nin “Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə və onun 

qarşısının alınması sahəsində bacarıqların artırılması” mövzusunda 2016-cı il 14 mart 

tarixində keçirilmiş tədbirdə;  

- 2016-cı il 16 may tarixində Avropa Şurası və Avropa İttifaqı tərəfindən Şərq 

Tərəfdaşlığı ölkələrində həyata keçirilən Proqramlar üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsində 

(PƏÇ) “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə” mövzusunda keçirilmiş təlimdə; 

- 2016-cı il 20-21 may tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (SAM) və Asiya İnkişaf Bankı əməkdaşlıq çərçivəsində 

“İqtisadi Struktur trasformasiyası, əmək bazarı institutları, tənzimləmə çərçivələri və 

yaxşı iş yaradılması” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda;  

- 2016-cı il 02 iyun tarixində İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzi tərəfindən ölkəmizdə strateji planlaşdırma, proqramlaşdırma və idarəetmə 

sahəsində kadr hazırlığına töhfə vermək üçün “Strateji menecment” mövzusunda təşkil 

edilmiş təlimdə;  

- 2016-cı il 28 iyun tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında 

“Korrupsiya ilə mübarizədə və şəffaflığın artırılmasında auditorların qarşısında duran 

vəzifələr” mövzusunda keçirilmiş dəyirmi masada “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə 

auditin təşkili üzrə Metodik Göstəriş”in və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin 

və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 

mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanun layihələrinin təqdimatında; 

- 2016-cı il 05 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasında “İqtisadi islahatların sürətləndirilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş normativ 

hüquqi aktların auditorlar və müvafiq qurumlar qarşısında yaratdığı öhdəliklər” 

mövzusunda keçirilmiş seminar-müşavirədə; 

- 2016-cı il 04 avqust tarixində “Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatının milli bölməsi 

olan “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin Amerika 

Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) maliyyə dəstəyi ilə 

Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) layihəsi çərçivəsində 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”nın 2015-ci 

ildə icra vəziyyəti barədə aparılmış monitorinqin nəticələri üzrə hazırlanmış hesabatın 

təqdimatında; 

- 2016-cı il 27 sentyabr tarixində Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası 

arasında Ticarət, iqtisadi və əlaqədar hüquqi məsələlər üzrə alt komitənin 14-cü 

iclasında; 

- 2016-cı il 21-22 sentyabr tarixlərində “İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzinin yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 879 nömrəli 
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Fərmanında qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası məqsədilə İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların təsirinin 

qiymətləndirilməsi sahəsində kadr hazırlığına töhfə vermək üçün “Qanunvericiliyin 

təsirinin qiymətləndirilməsi (RİA)” mövzusunda keçirilmiş seminarda; 

- Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən mühasibat uçotu 

subyektlərində maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına praktik köməklik göstərilməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris 

Mərkəzində 2016-cı il 25 oktyabr tarixində keçirilmiş təlimdə; 

- 2016-cı il 10 noyabr tarixində Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarlığı 

Assosiasiyası tərəfindən “Mühasib peşəsində şəffaflığın və özünüidarəçilik səviyyəsinin 

yüksəldilməsi” mövzusuna həsr olunmuş Forumda; 

- 2016-cı il 24 noyabr tarixində  İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzi Avropa İttifaqı və SİGMA ilə birlikdə “Dövlət idarətməsi: beynəlxalq təcrübə, 

yerli şərait və perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda.   

Hesabat ilində Hesablama Palatasının cari fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən 

biri də qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi üçün təklif və tövsiyələrin 

verilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə 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”nın 6.5-ci bəndinin icrasının təmin 

edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli 97 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatlarının maliyyə hesabatlarının və 

birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc 

edilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin Qərar 

layihəsinə, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 

nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

hazırlanmış “Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatına uyğun olaraq büdcə 

xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış vəsaitlərin istifadəsinin dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar Planının müvafiq hesabları və subhesablarında 

əks etdirilməsi Qaydası”nın və “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və 

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat 

uçotunun aparılması Qaydaları”nın layihələrinə baxılaraq müvafiq qaydada münasibət 

bildirilmiş, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 19 yanvar tarixli 16s 

nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarının, ölkə Prezidentinin aktlarının, Nazirlər Kabinetinin 

normativ hüquqi aktlarının, habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

komitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 18 dekabr tarixli 70-VQD nömrəli 

Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə 

müvafiq təkliflər verilmiş, “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 5 aprel tarixli 199-VQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 

aprel tarixli 2007 nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “Büdcə sistemi haqqında” 
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Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Qanun 

layihəsinə, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər 

edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 5 aprel tarixli 200-VQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 

aprel tarixli 2008 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”, “Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” və “Dövlət 

satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi 

haqqında” qanun layihələrinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasından daxil olmuş “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında” qanun layihəsinə  

baxılaraq müvafiq təkliflər verilmişdir. 

 “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci 

maddəsinin icrasının təmin edilməsi, 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”da müəyyən edilmiş 

tövsiyənin həyata keçirilməsi məqsədi və Hesablama Palatasının informasiya 

ehtiyatlarında mövcud olan informasiyaların hamı tərəfindən bərabər şərtlərlə, açıq 

cəmiyyətin və demokratik hüquqi dövlətin prinsipləri əsasında əldə edilməsinin təmin 

olunması üçün daxili icraat prosedurunu tənzimləmək məqsədilə Hesablama 

Palatasının 2016-cı il 17 fevral tarixli 15 nömrəli Əmri ilə “Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat Qaydaları” təsdiq 

edilmişdir. 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təsis olunmuş “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinə 

regionlardan daxil olan və Hesablama Palatasının səlahiyyətlərinə aid olan müraciətlərə 

aidiyyəti üzrə operativ baxılması və icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə 

Hesablama Palatasının nümayəndəsi məsul şəxs təyin edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırıq və 

tövsiyələrinə uyğun olaraq dövlət orqanları rəhbərlərinin vətəndaşlarla görüşü 

çərçivəsində 2016-cı ilin 6 fevral tarixində Hesablama Palatası Sədrinin Oğuz rayon 

sakinləri ilə görüşü olmuşdur.  

Görüş zamanı bir qism sakinlər tərəfindən qaldırılan problemlərlə bağlı 

Hesablama Palatası tərəfindən aidiyyəti dövlət orqanlarına müraciət edilmişdir.  

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış maliyyə nəzarəti tədbirləri üzrə aşkar 

edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması, dövlətə dəyən zərərin 

ödənilməsi və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görə şəxslərin 

məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün müvafiq dövlət orqanlarına,  maliyyə nəzarəti tədbiri 

aparılan təşkilatlara və nəzarətin predmeti ilə əlaqədar digər idarə və müəssisələrə, 

xəzinə orqanları və müvəkkil banklara təqdimatların verilməsi prosedurlarını müəyyən 

etmək məqsədilə “Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən maliyyə nəzarəti 

tədbirlərinin nəticələri üzrə təqdimatların verilməsi Qaydaları”  hazırlanaraq təsdiq 

edilməsi üçün Hesablama Palatasının Sədrinə təqdim edilmiş və Hesablama Palatası 

Kollegiyasının 2016-cı il 21 sentyabr tarixli Q-22 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

Hesablama Palatasında mülki müdafiənin təşkili, təbii fəlakət və fövqəladə 

halların qarşısının alınması, nəticələrinin aradan qaldırılması və bu sahədə digər 

təxirəsalınmaz tədbirlərin yerinə yetirilməsi işinin əlaqələndirilməsi və rəhbərliyin həyata 
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keçirilməsi məqsədilə Hesablama Palatasının 2016-cı il 28 oktyabr tarixli 100 nömrəli 

Əmri ilə Fövqəladə Hallar üzrə Komissiya yaradılmışdır. Həmin Əmrə əsasən 

Hesablama Palatasında mülki müdafiə tədbirlərini planlaşdırmaq, onların yerinə 

yetirilməsini təşkil etmək və icraya nəzarət məqsədi ilə Mülki Müdafiə Qərargahı 

yaradılmışdır. 

2016-cı ildə Hesablama Palatasında 7 üzv, o cümlədən sədr, sədr müavini və  5 

auditor, 108 nəfər inzibati və 34 nəfər texniki heyət olmaqla 149 nəfər çalışmışdır. 

İnzibati heyətin ixtisaslar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur: 

iqtisadçı – 56 nəfər; 

maliyyəçi – 12 nəfər; 

mühəndis – 16 nəfər; 

hüquqşünas – 6 nəfər; 

digər ixtisaslar – 18 nəfər.  

2016-cı ildə Hesablama Palatasına 15 nəfər yeni işçi qəbul olunmuş, 12 nəfər 

isə öz arzusu ilə tutduğu vəzifədən azad olunmuşdur. 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi 

Qaydaları”na və 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na uyğun olaraq Hesablama 

Palatasının 32 əməkdaşına müvafiq ixtisas dərəcələri verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının yaradılmasının 15 illiyi ilə 

əlaqədar və Hesablama Palatasının fəaliyyətində xidmətlərinə görə Hesablama 

Palatasının bir qrup vəzifəli şəxslərinə dövlət təltifinin verilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məktub layihəsi və müvafiq materiallar hazırlanmış və 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasına təqdim edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 2486 nömrəli Sərəncamı ilə 

həmin şəxslər 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, “Dövlət qulluğunda 

fərqlənməyə görə” və “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişlər.  

Bundan başqa, Hesablama Palatasının 2016-cı il 07 dekabr tarixli 179-k nömrəli 

Əmri ilə Hesablama Palatasının yaranmasının 15 illik yubileyi ilə əlaqədar Hesablama 

Palatasında çalışan və dövlət qulluğunda fərqlənən bir qrup əməkdaş 

mükafatlandırılmış və dövlət qulluğunda irəli çəkilmişdir. 

Hesablama Palatasının 5 əməkdaşına “Dövlət qulluqçularının etik davranış 

qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun aidiyyəti maddələrinin 

tələblərini pozaraq həvalə olunmuş vəzifələri lazımi şəkildə yerinə yetirməmələri və 

xidməti fəaliyyətlərində nöqsanlara yol verdiklərinə görə onlar barəsində intizam tənbeh 

tədbiri tətbiq edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasına vətəndaşlardan daxil olmuş 

təklif, ərizə və şikayətlər üzrə kargüzarlıq “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması 

qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və bu Qanuna 2001-ci il 12 

oktyabr tarixli 205-II QD nömrəli əlavələrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-

ci il 29 dekabr tarixli 52 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Dövlət hakimiyyəti 

orqanlarında idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri 

üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydaları”na və Hesablama Palatasının 2007-ci il 03 

avqust tarixli 19/151 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası 
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Hesablama Palatasında təklif, ərizə və şikayətlər üzrə kargüzarlığın aparılması 

haqqında Qaydaları”na uyğun olaraq təşkil edilmişdir. 

Hesabat ilində vətəndaş müraciətləri üzrə kargüzarlıq bu iş üçün təyin olunmuş 

vəzifəli şəxs tərəfindən həyata keçirilmiş, vətəndaş müraciətləri daxil olduğu gün 

qeydiyyat-nəzarət vərəqələrində mərkəzləşdirilmiş şəkildə qeydiyyata alınaraq, müvafiq 

icraçılara çatdırılmışdır.  

2016-cı il ərzində vətəndaşların müraciətləri üzrə kargüzarlığın ümumi vəziyyəti 

aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Bu dövrdə 336 vətəndaş müraciəti daxil olmuşdur ki, bu da ötən dövrlə 

müqayisədə 143 müraciət və ya 74,1 % çoxdur. Daxil olan müraciətlərin 74-ü ərizə, 49-

u şikayət, 213-ü isə təklifdir. Müraciətlərin 218-i poçt, 106-sı elektron poçt, 10-u 

teleqram, 2-si isə faks vasitəsilə daxil olmuşdur.  

Daxil olmuş müraciətlərdən 146-sı vəzifədən sui-istifadə ilə bağlı olmuşdur ki, bu 

da 2015-ci illə müqayisədə 78 müraciət və ya 87,2 % çoxdur. Sosial məsələlər ilə bağlı 

2015-ci il illə müqayisədə 9 müraciət və ya 19,1% çox olmaqla  56 müraciət daxil 

olmuşdur.  İşlə təmin edilmə üzrə 42 müraciət olmuşdur.  

Hesabat ilində 92 müraciət digər məsələlərlə bağlı olmuşdur ki, bu müraciətlər 

vətəndaşların çalışdıqları və ya vaxtilə çalışdıqları idarə və müəssisələrdə hüquqlarının 

pozulması, təqaüdlərinin və əmək haqlarının düzgün hesablanılmaması və sosial 

müavinətlərin verilməsi üçün köməklik göstərilməsi barədə olmuşdur. Həmin müraciətlər  

müvafiq qaydada baxılaraq araşdırılması üçün aidiyyəti qurumlara göndərilmişdir.  

Auditin keçirilməsi ilə bağlı daxil olmuş müraciətlərlə bağlı vətəndaşlara 

Hesablama Palatasının İş planından əlavə maliyyə-büdcə ekspertizasının aparılmasının 

mümkün olmaması və irəli sürülən təkliflərin Hesablama Palatasının növbəti illər üzrə 

hazırlanacaq İş planlarında nəzərə alınmasının mümkün olması barədə məlumat 

verilmişdir.  

Daxil olan müraciətlərin 2-si müraciət edən tərəfindən təkzib edildiyi üçün əsassız 

sayılmış, 89 müraciət üzrə vətəndaşlara müvafiq izahat verilmiş, 214 müraciətdə qeyd 

edilən məsələlər Hesablama Palatasının fəaliyyətinə aid olmadığı üçün onlar aidiyyəti 

təşkilatlara göndərilmiş və bu barədə müraciət edənlərə yazılı məlumat verilmiş, 31 

müraciət isə anonim və məlumat xarakterli olduğu üçün baxılmamış saxlanılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son üç il ərzində Hesablama Palatasına edilən müraciətlərin 

böyük əksəriyyəti vəzifədən sui-istifadə və sosial məsələlər ilə bağlı olmuşdur. 

Hesabat dövrü ərzində vətəndaşlar tərəfindən Hesablama Palatasına daxil olan  

müraciətdən 100 müraciət eyni məzmunlu təkrar müraciətlərdir. 

Eyni zamanda Hesablama Palatasının rəhbərliyi üçün vətəndaşların qəbul 

günlərinin müəyyən edilməsi haqqında 05 yanvar 2016-cı il tarixli 03 nömrəli  əmrə 

əsasən Hesablama Palatası sədri tərəfindən 22  vətəndaş, auditorları tərəfindən isə 9 

vətəndaş qəbul edilərək dinlənilmiş və müvafiq izahatlar verilmişdir. Bundan başqa 

Hesablama Palatasının şöbə müdiri tərəfindən 1 vətəndaş qəbul edilmiş və 

əsaslandırılmış cavab verilmişdir.      

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasına 2016-cı il ərzində dövlət 

təşkilatlarından və müxtəlif yerli və xarici təşkilatlardan 1823 sənəd daxil olmuşdur. 

Həmin sənədlərin 1220-si dövlət təşkilatlarından, 465-i xarici təşkilatlardan, 91-i qeyri-

dövlət hüquqi təşkilatlardan, 21-i mətbuat orqanlarından, 26-sı dövlət hakimiyyət 
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orqanlarından, həmçinin 5 telefonoqram və 267 kitab, məcmuə və jurnal daxil olmuşdur. 

Mətbuat orqanlarından daxil olan 21 sənədin 16-sını informasiya sorğusu təşkil etmişdir. 

Eyni zamanda hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Prezident 

Administrasiyasından  Azərbaycan Respublikasının 10 Qanunu,  Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 7 Fərmanı və 11 Sərəncamı, Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinin 2 Qərar və 1 Sərəncamı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının Rəhbərinin 1 Sərəncamı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 447 Qərar və 28 Sərəncamı daxil olmuşdur.  

Hesablama Palatası tərəfindən 2016-cı il ərzində ümumilikdə 1045 məktub, o 

cümlədən 104 məktub dövlət hakimiyyəti orqanlarına, 755 məktub dövlət təşkilatlarına, 

91 məktub qeyri-dövlət hüquqi təşkilatlara, 78 məktub xarici təşkilatlara, 17 məktub 

mətbuat orqanlarına, həmçinin 6 telefonoqram göndərilmişdir. Hesabat ilində daxil 

olmuş 16 informasiya sorğusu mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq 

müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə cavablandırılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasında arxiv işləri  “Milli arxiv fondu 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa və “Azərbaycan Respublikasında arxiv 

işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 

dekabr  tarixli Fərmanına əsasən təşkil edilmişdir.  

Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2000-ci il 6 

mart tarixli, 32 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Arxivlərin, arxiv fondlarının və sənəd 

kolleksiyalarının Milli arxiv fonduna daxil edilməsi, bu tərkibdən çıxarılması və ya məhv 

edilməsi Qaydası”nın, Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin 2004-cü il 24 

noyabr tarixli 28 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının, idarə 

müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti nəticəsində yaranan sənədlərin saxlanma müddətləri 

göstərməklə nümunəvi Siyahısı”nın tələblərinə uyğun olaraq öz Nomenklatur siyahısını 

işləyib, Arxiv təşkilatının Ekspert Yoxlama Komissiyasında təsdiq etdirmişdir. Həmçinin 

idarə arxivində mühafizə olunan Milli arxiv fondu sənədlərinin tərkib hissəsi sayılan, 

2001-2008-ci illər üçün daimi saxlanma müddətli sənədlər 329 (üç yüz iyirmi doqquz) iş 

və 2001-2008-ci illər üçün şəxsi heyət üzrə 22 (iyirmi iki) iş 2016-cı ildə siyahıya 

alınaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivinin Ekspert Yoxlama Komissiyasında 28 

noyabr 2016-cı il tarixli 4 nömrəli protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.  

             Hal-hazırda Hesablama Palatasının İdarə arxivində 2001-2014-cü illər üzrə 

daimi saxlanma müddətli 746 (yeddi yüz qırx altı) iş, şəxsi heyət üzrə 2001-2013-cü illər 

üçün 32 (otuz iki) iş mövcuddur. 

2016-cı ilin dövlət büdcəsində
 
Hesablama Palatası üçün nəzərdə tutulmuş 

vəsait  3781,9  min manat təşkil etmişdir ki, həmin vəsaitdən cəmi 3326,0 min manat 

istifadə olunmuşdur (Cədvəl 5). Başqa sözlə, Hesablama Palatasının xərclər smetası 

üzrə nəzərdə tutulmuş proqnoz 87,9% səviyyəsində icra edilmişdir.  

 

 

 

 

 



143 
 

Cədvəl 5. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2016-cı ildə xərclər smetasının icrası 

barədə məlumat, manatla 

Göstəricilər Kod Sətir 

Hesabat dövrü 
üçün smeta 
üzrə təsdiq 

edilib 

Hesabat 
dövründə 

maliyyələşmə 

Kassa  
xərcləri 

İcra % 

ƏMƏYİN ÖDƏNİŞİ 210000 010 3185074 2817164 2817164 88,4 

Əmək haqqı 211000 011 2601576 2301111 2301111 88,5 

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 211100 012 1975671 1718227 1718227 87,0 

Ştatdankənar işçilərin  əmək 
haqqı 

211200 013 43470 39793 39793 91,5 

Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 
ödənişləri 

211300 014 582435 543091 543091 93,2 

Əmək haqqına üstəlik 212000 020 583498 516053 516053 88,4 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 
ayırmalar 

212100 021 572347 506244 506244 88,5 

İcbari dövlət sığortası 212200 022 11151 9809 9809 88,0 

Malların (işlərin və 
xidmətlərin) satın alınması 

220000 030 502605 452164 452164 90,0 

İdarənin saxlanılması 221000 031 119253 108082 108082 90,6 

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 221100 032 19500 15222 15222 78,1 

Mətbəə xərcləri 221200 033 8100 7962 7962 98,3 

İdarənin digər xərcləri 221300 034 91653 84898 84898 92,6 

İdarənin xərcləri 221310 035 13050 8606 8606 65,9 

Cari təmir 221320 036 13030 10720 10720 82,3 

Mühafizə xərcləri 221330 037 65573 65572 65572 100,0 

Ezamiyyə xərcləri  222000 038 184500 159632 159632 86,5 

Ölkədaxili ezamiyyələr 222100 039 117000 92132 92132 78,7 

Xarici ezamiyyələr 222200 042 67500 67500 67500 100,0 

Nəqliyyat xidmətləri haqqının 
ödənilməsi 

223000 046 85822 80691 80691 94,0 

Yanacaq və sürtkü 
materiallarının alınması 

223100 047 56572 51441 51441 90,9 

Digər nəqliyyat xidmətləri 223200 048 29250 29250 29250 100,0 

Kommunal və kommunikasiya 

xidmətlərinin ödənilməsi 
224000 050 77930 72580 72580 93,1 

Elektrik enerjisi haqqının 

ödənilməsi 
224100 051 16500 16497 16497 100,0 

Qaz haqqının ödənilməsi 224200 052 6000 5994 5994 99,9 
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Su haqqının ödənilməsi 224300 053 2400 1946 1946 81,1 

İstilik enerjisi(yanacaq) haqqının 
ödənilməsi 

224400 054 6000 6000 6000 100,0 

Kanalizasiya xidmətləri haqqının 
ödənilməsi 

224500 055 1770 1427 1427 80,6 

Digər kommunal xidmətləri 
haqqının ödənilməsi 

224600 056 8000 4438 4438 55,5 

Kommunal və kommunikasiya 
xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 

224700 057 1500 1496 1496 99,7 

Telefon danışıq haqlarının 
ödənilməsi 

224800 058 18450 17629 17629 95,6 

Ölkədaxili telefon danışıq 
haqlarının ödənilməsi 

224810 059 17550 17301 17301 98,6 

Beynəlxalq telefon danışıqlarının 
ödənilməsi 

224820 060 900 328 328 36,4 

Poçt və rabitə xidmətləri 224900 061 17310 17153 17153 99,1 

Poçt xidmətlərinin ödənilməsi 224910 062 3150 2993 2993 95,0 

İnternet xidməti haqqının 
ödənilməsi 

224920 063 14160 14160 14160 100,0 

İstehlak mallarının və 
materiallarının alınması 

225000 065 35100 31179 31179 88,8 

Yumşaq inventar, yataq 
ləvazimatları və xüsusi 

geyimlərin alınması 
225200 067 450 0 0 0,0 

Digər istehlak mal və 

materiallarının alınması 
225400 069 34650 31179 31179 90,0 

İnventar və avadanlığın 

alınması 
225410 070 34650 31179 31179 90,0 

İnventarın alınması 225411 071 13500 13320 13320 98,7 

Avadanlığın alınması 225412 072 3600 340 340 9,4 

Digər alışlar və xidmətlər 225413 073 17550 17519 17519 99,8 

Təqaüdlər və sosial 
müavinətlər 

270000 132 45000 41940 41940 93,2 

Dövlət qulluqçularına sosial 
müavinətlər 

273000 154 17000 13940 13940 82,0 

Müavinətlər  üzrə ödənişlər 273100 155 17000 13940 13940 82,0 

Digər təqaüdlər, müavinətlər 

və transfertlər 
274000 157 28000 28000 28000 100,0 

İş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə verilən müavinətlər 
274300 162 28000 28000 28000 100,0 

Digər müavinət və transfertlər 274830 163     

Digər xərclər 280000 172 14650 11237 11237 76,7 

Sair müxtəlif xərclər 282000 175 14650 11237 11237 76,7 
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Sair xərclər 282100 176 4500 3672 3672 81,6 

Bank xərcləri 282300 184 10150 7565 7565 74,5 

Qeyri-maliyyə aktivlərinin 
alınması 

310000 186 34560 3528 3528 10,2 

Əsas vəsaitlər 311000 187 30960 0 0 0,0 

Maşın və avadanlıqlar 311200 198 30960 0 0 0,0 

Nəqliyyat vasitələri 311210 199     

Digər maşın və avadanlıqlar 311220 200 30960 0 0 0,0 

Qeyri-istehsal aktivləri 314000 207 3600 3528 3528 98,0 

İstehsalda istifadə olunmayan 

qeyri-maddi aktivlər 
314400 211 3600 3528 3528 98,0 

Xərclərin cəmi   323 3781889 3326033 3326033 87,9 

İqtisadi təsnifatı üzrə “Əməyin ödənişi” bölməsi, ümumi xərclərin 84,2%-ni təşkil 

etməklə 88,4% həcmində icra edilmiş və ya 3185,1 min manat təyinata qarşı kassa 

icrası 2817,2 min manat olmuşdur. Bu bölmə üzrə orta hesabla ştatda olan 136 

əməkdaşa 1718,2 min manat, ştatdankənar 13 əməkdaşa 39,8 min manat əmək haqqı, 

orta hesabla 136 əməkdaşa 333,8 min manat mükafat, 97,6 min manat müavinət, 6 

əməkdaşa isə 111,7 min manat pul təminatı və müavinət hesablanaraq ödənilmiş,  

DSMF-yə 506,2 min manat, “İstehsalatda bədbəxt  hadisələr  və peşə xəstəlikləri 

nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə” 

əməkdaşlar üçün sığorta təşkilatlarına 9,8 min manat vəsait ödənilmişdir.  

“Malların (iş və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi ümumi xərclərin 13,3%-ni 

təşkil etməklə 90,0%  icra edilmiş və ya 502,6 min manat təyinata qarşı kassa icrası 

452,2 min manat olmuşdur. Bu vəsaitdən “İdarənin saxlanılması” köməkçi bölməsinə 

108,1 min manat, “Ezamiyyə xərcləri” köməkçi bölməsinə 159,6 min manat, “Nəqliyyat 

xidmətləri haqqının ödənilməsi” köməkçi bölməsinə 80,7 min manat, “Kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” köməkçi bölməsinə 72,6 min manat, “İstehlak 

mallarının və materiallarının alınması” köməkçi bölməsinə 31,2 min manat 

xərclənmişdir. “İdarənin saxlanılması” köməkçi bölməsi üzrə 47 adda dəftərxana, 72 

adda təsərrüfat malları və 14 adda çap məhsulları alınmış, “İstehlak mallarının və 

materiallarının alınması” köməkçi bölməsi üzrə vəsaitlər əməkdaşların iş şəraitinin 

yaxşılaşdırılması üçün istifadə edilmiş, bu köməkçi bölmə üzrə yerli istehsal olan 14 

ədəd işçi masası və 24 ədəd stul və ofis kreslosu, 1 ədəd televizor, 1 ədəd telefon 

aparatı və digər avadanlıqlar  alınmışdır.  

 “Ezamiyyə xərcləri” köməkçi bölməsi üzrə cari ildə 39 əməkdaş adam-gün 

hesabı ilə 847 gün 52 şəhər və rayonda nəzarət tədbirlərinin  keçirilməsilə əlaqədar 

daxili ezamiyyətdə və 16 əməkdaş adam-gün hesabı ilə 123 gün 22 xarici ölkədə xarici 

ezamiyyətdə olmuşlar. 

“Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi Hesablama Palatasının ümumi 

xərclərinin tərkibində 1,2% təşkil etməklə 93,2% icra edilmiş və ya 45,0 min manat 

təyinata qarşı (2 nəfər dövlət qulluqçusunun pensiya yaşına çatması ilə əlaqədar əmək 

müqaviləsinə xitam verilməsilə bağlı birdəfəlik haqq da daxil olmaqla) kassa icrası 41,9 

min manat olmuşdur. 
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“Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi ümumi xərclərin tərkibində 1,9% 

təşkil etməklə 10,2% icra edilmiş və ya 34,6 min manat təyinata qarşı kassa icrası 3,5 

min manat olmuşdur. Bu köməkçi bölmə üzrə 2016-cı ildə Hesablama Palatasına   

avadanlıqlar o cümlədən, 3 kompüter dəsti, daxili şəbəkə üçün 1 ədəd ATS və sair ofis 

avadanlıqları alınmışdır. 

“Digər xərclər” bölməsi isə ümumi xərclərin tərkibində 0,4% təşkil etməklə 76,7% 

icra edilmiş və ya 14,6 min manat təyinata qarşı kassa icrası 11,2 min manat olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli 3s 

nömrəli sərəncamına əsasən Ali Audit Qurumları üzrə Avropa Təşkilatının (EUROSAİ) 

Fəlakətlərə və qəzalara ayrılmış vəsaitlərin auditi üzrə işçi qrupun və Ali Audit Qurumları 

üzrə Beynəlxalq Təşkilatının (İNTOSAİ) - Dövlət satınalma müqavilələrinin auditi üzrə 

Xüsusi qrupun toplantılarının keçirilməsi ilə əlaqədar Hesablama Palatasına 100000 

manat vəsait ayrılmış, həmin vəsaitdən göstərilən iki tədbir üçün 34379 manat xərc 

edilməklə 65621 manat büdcə vəsaitinə qənaət edilmişdir. 

Bütün bunlarla yanaşı, hesabat ilində Hesablama Palatası “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq 2016-cı ildə  malların 

alınması, iş və xidmətlərin göstərilməsi üçün 6 kotirovka sorğusu keçirmişdir (Cədvəl 6), 

o cümlədən,  

- dəftərxana ləvazimatları, malların satınalınması üzrə keçirilən kotirovka 

sorğusunda 8, kompüter və ofis texnikasına texniki xidmətlərin göstərilməsi üzrə 

keçirilən kotirovka sorğusunda 5 müəssisə  iştirak etməklə 2 kotirovka sorğusu üzrə 

ehtimal olunan qiymətindən (16901 manatdan)  4357  manat aşağı (12544 manata) 

təklif verən iddiaçı qalib müəyyən edilmiş, müvafiq xərc maddələri üzrə 4278 manata; 

- Təsərrüfat  malları və digər  avadanlıqların  satınalınması üzrə keçirilən 

kotirovka sorğusunda 8  müəssisə  iştirak etməklə  kotirovka sorğusu üzrə ehtimal 

olunan qiymətindən (11900 manatdan) 3349  manat aşağı (8551 manata) təklif verən 

iddiaçı qalib müəyyən edilmiş, müvafiq xərc maddələri üzrə 4444 manata; 

-  Çap məhsullarının hazırlanması üzrə keçirilən kotirovka sorğusunda  4 

müəssisə iştirak etməklə kotirovka sorğusu üzrə  ehtimal olunan qiymətindən (11109 

manatdan) 662 manat aşağı  (10447 manata) təklif verən iddiaçı qalib müəyyən edilmiş, 

müvafiq xərc maddəsi üzrə 662 manata;  

- Cari təmir işlərinin aparılması üzrə keçirilən kotirovka sorğusunda  4 müəssisə 

iştirak etməklə kotirovka sorğusu üzrə  ehtimal olunan qiymətindən (13030 manatdan) 

2310 manat aşağı  (10720 manata) təklif verən iddiaçı qalib müəyyən edilmiş, müvafiq 

xərc maddələri üzrə 2310 manata;  

- İnventarların satınalınması üzrə keçirilən kotirovka sorğusunda 3 müəssisə 

iştirak etmiş, ehtimal qiymətindən (13490 manatdan) 170 manat aşağı (13320 manata) 

təklif  verən iddiaçı qalib müəyyən edilmiş, müvafiq xərc maddəsi üzrə 180 manata 

qənaət edilmişdir. 

 Xidməti avtomobillərə texniki xidmət və cari təmir xidmətlərinin göstərilməsi ilə 

bağlı Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci 

maddəsini tətbiq etməklə bir mənbədən satınalma (Azərbaycan Respublikası 

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 14.01.2016-cı il tarixli JÇ/17 nömrəli məktubu) 

metodu tətbiq etməklə 10 müəssisə ilə xidmət müqaviləsi  bağlanmış və ümumi dəyəri 

29250 manat olan texniki xidmət və  təmir işləri görülmüşdür.  
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Cədvəl 6. 2016-cı ildə keçirilmiş satınalma prosedurlarının nəticələri barədə məlumat, manatla 

s
ır

a
  
№

-s
i 

Satınalınan 
malların 

(işlərin və 
xidmətləri) 

adı 

Satınalma 
metodu 

Satınalınan 
malların 

(işlərin və 
xidmətlərin) 

ehtimal 
olunan 
qiyməti 

Kotirovka 
sorğusu 

haqqında bildiriş 
dərc olunması 

barədə məlumat 

İştirakçı 
təşkilatlar 

Qalib şirkət 
Yekun 

protokolun 
tarixi 

Müqavilənin 
məbləği 

1 

Xidməti 
avtomobillərə 
2016-cı ildə 

texniki 
xidmət və 
cari təmir 

xidmətlərinin 
göstərilməsi 

Dövlət 
satınalmaları 

haqqın-da 
AR 

Qanunun 21 
ci maddəsi. 

bir 
mənbədən 
satınalma 

32500,00 

AR Satınalmalar 
üzrə Dövlət 
Agentliyinin 

14.01.2016 cı il 
tarixli JÇ/17  

nömrəli məktubu 

"Yenimotor" 
MMC "Avto 

Azərbaycan" 
MMC 

"İmproteks 
Motors" MMM " 
Euro Style LTD" 
MMC " Toyota 
Bakı Mərkəzi " 

MMC "FŞ 
Mirzəyev 
Yadigar 

Əmirxan oğlu"  
Lexsus Bakı" 

MMC  "FŞ 
Əhmədov Zahid 

Məcid oğlu" 

"Yenimotor" 
MMC "Avto 

Azərbaycan" 
MMC 

"İmproteks 
Motors" MMM " 
Euro Style LTD" 
MMC " Toyota 
Bakı Mərkəzi " 

MMC "FŞ 
Mirzəyev 
Yadigar 

Əmirxan oğlu"  
Lexsus Bakı" 

MMC  "FŞ 
Əhmədov Zahid 

Məcid oğlu" 

- 32500,00 

2 

Kompüter və 
ofis 

texnikasına 
texniki 

xidmətin 
göstərilməsi 

Kotirovka 
sorğusu 

5200,00 

Veb saytımızda 
08.01.2016,  və 

www.tender.gov.az 
saytında“Xalq 

qəzeti”09.01.2016-
ci il 

"İPİ" MMC, 
"Caspian 

Supplies" MMC, 
"GENRL" MMC, 

"GeForce" 
MMC,  "N-Link" 

MMC 

"İPİ" MMC 15.01.2016 4286,00 

3 
Çap 

məhsullarının 
hazırlanması 

Kotirovka 
sorğusu 

11109,00 

“ Xalq 
qəzeti”02.03.2016, 

Veb saytımızda 
01.03.2016 və 

www.tender.gov.az 
saytında 03.03 

2016-ci il tarixdə 

"Seyf KO" MMC,  
"Basar" MMC,        

Azərmarka 
MMC, "Genrl" 

MMC 

"BASAR" MMC 11.03.2016 10486,78 

4 Cari təmir 
Kotirovka 
sorğusu 

13123,00 

“ Xalq 
qəzeti”27.04.2016, 
Veb saytımızda və 
www.tender.gov.az 

saytında 25.04 
2016-ci il tarixdə 

"Bayramlı 
Construction" 

MMC,          
"Azəraqrartikinti" 

ASC Zəngilan 
Aqrartikinti filialı, 
"Çarbağ" MMC, 
Yolkörpütikinti 

firması 

"Azəraqrartikinti" 
ASC Zəngilan 

Aqrartikinti 
05.05.2016 10719,57 

5 
Dəftərxana 

ləvazimatları 
Kotirovka 
sorğusu 

11701,00 

“ Xalq 
qəzeti”13.05.2016-

cı il , Veb 
saytımızda və 

www.tender.gov.az 
saytında 

12.05.2016 2016-
cı il tarixdə 

"İnci" KM, 
"Antaris" MMC, 
"Dostluq Servis" 

MMC, 
"İnternational 

Trade 
Company",  "NİL 

(mağazaları)" 
Ltd , "Maped-

2015"MMC, F/Ş 
Nəsibov İmran 

Əli oğlu, 
"Azərbaycan 

Trade 
Company" 

"Dostluq  
Servis" MMC 

20.05.2016 8258,15 

6 
Təsərrüfat 

malları 
Kotirovka 
sorğusu 

11900,00 20.05.2016 8550,86 

7 İnventar 
Kotirovka 
sorğusu 

13490 

“ Xalq 
qəzeti”20.10.2016-

cı il , Veb 
saytımızda və 

www.tender.gov.az 
saytında 

18.10.2016 2016-
cı il tarixdə 

“Kaspian 
Standart Co” 

MMC, 
“Mustafaoğlu 

Holding” MMC, 
“Aqrolayn Qrup” 

MMC 

Mustafaoğlu 
Holding” MMC 

25.10.2016 13320,00 
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 Beləliklə, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun tələblərini gözləməklə  2016-ci ildə  malların alınması, iş və xidmətlərin 

göstərilməsi üçün müvafiq xərc maddələri üzrə cəmi 70189  manat məbləğində (66260 

manat məbləğində ehtimal olunan qiymətinə) vəsaitə  qarşı ümumilikdə 11874 manat 

(ehtimal olunan qiymətin 17,9%-i)  büdcə vəsaitinə qənaət edilmişdir ki, bu da ümumi 

məbləğin 16,9%-nə və ehtimal olunan qiymətin 17,9 %-nə bərabərdir. 

Hesablama Palatasında maliyyə işləri “Dövlət Büdcəsindən Maliyyələşən 

Təşkilatlarda Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq 

mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasına dair” təlimata əsasən qurulmuş, bu da Milli 

Standartlara uyğun tərtib edilən maliyyə hesabatlarında Hesablama Palatasının maliyyə 

vəziyyətini, maliyyə nəticələrini, kapitalda dəyişiklikləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti 

haqqında informasiyaları təmin etmişdir. 

Hesabat ilində Hesablama Palatasının qeyri-birja əməliyyatlarından (dövlət 

büdcəsindən) alınmış, keçmiş illər üzrə gəlirlər və sair əməliyyat gəlirləri  nəzərə 

alınmaqla 3358,0 min manat vəsait gəlir kimi tanınmış, əmlakın əvəzsiz verilməsindən 

(alınmasından) itkilər (qazanc) -87.4min manat olmuş,  əmək haqqı və dövlət sosial 

müdafiə fonduna ayırmalar üzrə 2849,3 min manat, sərf edilmiş materiallar üzrə 45,5 

min manat, amortizasiya xərcləri üzrə 229,5 min manat , sair əməliyyat xərcləri üzrə 

427,6 min manat olmaqla cəmi 3351,9 min manat vəsait xərc kimi tanınmış, xalis 

mənfəət (zərər) –281,4min manat olmuşdur (Cədvəl 7).  
 

Cədvəl 7. Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat, manatla 

Kod 
Bölmə, 
maddə 

Bölmə, maddələrin adı  
Qeydlərə 
istinad 

Hesabat 
dövrü üzrə 

Hesabat 
dövrü üzrə 

Əvvəlki dövr 
üzrə 

Əvvəlki dövr 
üzrə 

1 1 Gəlirlər           

2 
 

Qeyri-birja əməliyyatlarından 

gəlir 
  3357990   3176255   

3 
 

Birja əməliyyatlarından gəlir           

4 
 

Sair əməliyyat gəlirləri   
 

  82369   

5 
 

Cəmi gəlirlər     3357990   3258624 

6 2 Xərclər           

7 
 

Əmək haqqı xərcləri və dövlət 

sosial sığorta ayırmaları 
  2849296   2638069   

8 
 

Maliyyə yardımları və sair 

transfer ödənişləri           

9 
 

Sərf edilmiş materialların 
dəyəri 

  45511   31445   

10 
 

Amortizasiya xərcləri   229482   234170   

11 
 

Sair əməliyyat xərcləri   427620   417169   

12 
 

Maliyyə xərcləri   
 

  
 

  

13 
 

Cəmi Xərclər     3551909   3320853 

14 3 Ümumi mənfəət (zərər)     -193919   -62229 
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15 
 

Əmlakın əvəzsiz verilməsindən 
(alınmasından) itkilər (qazanc) 

    -87434   
 

16 
 

Kapital Ehtiyatları     -281353   -62229 

17 
 

Xalis mənfəət (zərər)     -281353   -62229 

 

2016-cı ilin sonuna Hesablama Palatasının 5981,2 min manat aktivləri, o 

cümlədən pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,4 min manat, qısa müddətli debitor 

borcları 2,2 min manat, ehtiyatlar 60,5 min manat, sair qısa müddətli aktivlər 8,1 min 

manat, torpaq tikili avadanlıq üzrə uzunmüddətli aktivlər 5871,0 min manat, qeyri-maddi 

aktivləri  32,4 min manat və sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri 4,6 min manat 

olmuşdur.    

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

   HESABLAMA PALATASININ 

                   SƏDRİ        VÜQAR  GÜLMƏMMƏDOV 
 

 

 

 

 


