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ALİ AUDİT ORQANLARININ HESABATLILIĞI İLƏ BAĞLI 

TƏLƏBLƏR  
 

Auditin Təməl prinsipləri, Lima bəyannaməsi INTOSAI-P-1  
 

ADDƏ 16. Parlament və ictimaiyyət qarşısında hesabat 

AAO-ların həyata keçirilən auditlərin yekunları barədə müstəqil qaydada Parlament və ya 

digər səlahiyyətli dövlət orqanına illik hesabatvermə səlahiyyəti və borcu Konstitusiya ilə 

təsbit olunmalıdır. Həmin hesabat dərc olunmalıdır. Bu, məlumatın geniş yayılması və 

müzakirəsini təmin edəcək və AAO-nun qərarlarının həyata keçirilməsi üçün daha əlverişli 

imkanlar yaradacaqdır. 

 

AAO-ların Müstəqilliyi haqqında Mexiko Bəyannaməsi – INTOSAI-P-10  
 

RİNSİP 5. Öz işləri haqqında hesabat vermək hüququ və öhdəliyi 

AAO-ların öz audit işlərinin nəticələri haqqında hesabat vermələrinə məhdudiyyət tətbiq 

edilməməlidir. Qanunla onların üzərinə ən azı ildə bir dəfə audit fəaliyyətlərinin nəticələri 

haqqında hesabatvermə öhdəliyi qoyulmalıdır. 

 

RİNSİP 6. Audit hesabatlarının məzmunu və müddəti, onların dərci və yayılması 

barədə qərar qəbul olunmasının sərbəstliyi  

AAO-lar öz audit hesabatlarının məzmunu barədə qərar verməkdə sərbəstdirlər. 

AAO audit edilən qurumun fikirlərini nəzərə almaqla, öz müşahidə və tövsiyələrini audit 

hesabatlarında əks etdirməkdə sərbəstdir.  

Qanunvericilik AAO-nun audit hesabatına minimal tələbləri və müvafiq hallarda, rəsmi audit 

rəyi və ya arayışı tələb edən xüsusi məsələləri müəyyən edir.  

AAO hesabatvermə ilə bağlı qanunla xüsusi olaraq müəyyənləşdirilmiş hallar istisna 

olmaqla, öz audit hesabatlarının vaxtı barədə qərar verməkdə sərbəstdir.  

AAO-lar hesabatlarını qanunda tələb olunduğu kimi, rəsmi qeydiyyatdan keçirdikdən və 

aidiyyəti quruma təqdim etdikdən sonra dərc etməkdə və yaymaqda sərbəstdirlər.  

 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

ADDƏ 7. Hesablama Palatasının vəzifələri  

7.0.11. fəaliyyəti barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik hesabat 

təqdim edir. 

 

ADDƏ 37. Hesablama Palatasının hesabatlılığı 

37.1. Hesablama Palatasının fəaliyyəti haqqında hesabatlar "Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinin Məlumatı”nda dərc edilir. 

37.2. Hesablama Palatası fəaliyyəti barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumatlar verir. 

37.4. Hesablama Palatası kənar dövlət maliyyə nəzarəti ilə əlaqədar xüsusi informasiya 

bülletenləri, jurnal və digər nəşrlər dərc etdirə bilər. 
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ABREVİATURA VƏ AKRONİMLƏR 

 

AAO Ali Audit Orqanı 

ASOSAI Ali Audit Orqanlarının Asiya Təşkilatı  

(Asian Organization of Supreme Audit Institutions)  

AFROSAI Ali Audit Orqanlarının Afrika Təşkilatı  

(African Organization of Supreme Audit Institutions) 

AFİS Audit Fəaliyyətinin İdarəolunması Sistemi  

BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

ECOSAI İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Ali Audit 

Orqanları 

(Economic Cooperation Organisation Supreme Audit Institutions) 

EUROSAI Ali Audit Orqanlarının Avropa Təşkilatı 

(European Organisation of Supreme Audit Institutions) 

INTOSAI Ali Audit Orqanlarının Beynəlxalq Təşkilatı  

(The International Organisation of Supreme Audit Institutions) 

IDI INTOSAI-ın İnkişaf Təşəbbüsü 

(INTOSAI Development Initiative) 

ISSAI Ali Audit Orqanlarının Beynəlxalq Standartları  

(International Standards of Supreme Audit Institutions)  

MDB Müstəqil Dövlətlər Birliyi 

SİP Strateji İnkişaf Planı 
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ÖN SÖZ  
    

Hörmətli millət vəkilləri! Dəyərli dostlar!  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

kənar dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən ali 

audit orqanı olaraq 2020-ci il ərzində fəaliyyəti 

barədə qanunvericiliyin tələblərinə riayət edərək 

tərtib etdiyi hesabatı sizə təqdim edir.  

Böyük fəxarət və qürur hissi ilə vurğulayıram ki, 

bu hesabat Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin 

və Müzəffər Ordumuzun Azərbaycan xalqına bəxş 

etdiyi şanlı qələbə xəbərlərini özündə ehtiva edən ilin yekunlarına dair hazırlanmış  

hesabatdır. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlamış və 44 gün davam etmiş Vətən 

Müharibəsi zamanı Hesablama Palatası da öz fəaliyyətinə uyğun olaraq, müsəlləh 

əsgər kimi böyük şərəflə bu şanlı mübarizəyə qoşulmuş, beynəlxalq həmkarlarına 

Azərbaycan xalqının öz torpaqlarını qaytarmaq uğrunda nümayiş etdirdiyi əzmi və dəmir 

iradəsi, düşmənin işğalçılıq siyasəti nəticəsində zəbt etdiyi torpaqlarda törətdiyi 

vandallıq aktları barədə ətraflı məlumatlar təqdim etmişdir. Müharibə zamanı qarşı 

tərəfin həyata keçirdiyi hərbi cinayətlər, münaqişə zonasından tamamilə kənarda 

yerləşən şəhərlərdə dinc əhaliyə qarşı törədilmiş terror aktları barədə  digər ölkələrin ali 

audit orqanları tərəfimizdən məlumatlandırılaraq informasiya mübarizəsinə dəstək 

olmağa çalışmışıq.   

Geridə qoyduğumuz hesabat ili beynəlxalq miqyasda da əvvəlki illərdən tamamilə 

fərqlənən il kimi iqtisadi, siyasi və xüsusilə də tibbi müstəvidə özünəməxsus izlər 

qoymuş, qlobal konyunkturu mürəkkəbləşdirməklə yanaşı, bütün iş dünyasının 

davranışının zəruri şəkildə dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Uzun müddət tətbiq olunan 

özünütəcrid rejimləri və irəli sürülən tələblər Hesablama Palatasının da iş qrafikinə təsir 

etmiş, aprel ayından başlayaraq işçi heyət öz işini ənənəvi və distant qaydada davam 

etdirmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ənənəvi və “evdən iş” prinsipi ilə fəaliyyətimizə 

davam etsək də, günün tələblərinə uyğun olaraq müasir informasiya texnologiyalarından 

geniş istifadə nəticəsində il ərzində planlaşdırdığımız tədbirləri həyata keçirməyə 

müyəssər olmuşuq. Audit fəaliyyətinin uğurla reallaşdırılması və bu prosesin distant 

idarə olunmasında İKT vasitələrindən istifadə xüsusilə səmərəli olmuşdur.  
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Hörmətli millət vəkilləri! Dəyərli dostlar!  

Ali audit orqanlarının beynəlxalq təşkilatı olan İNTOSAİ tərəfindən qəbul edilmiş 

beynəlxalq standartlara (İSSAİ) əsasən, kənar maliyyə nəzarətini həyata keçirən ali 

audit orqanlarından öz fəaliyyətləri barədə hesabatlı olmaları tələb edilir. Həmçinin, 

Azərbaycan Respublikasının “Hesablama Palatası haqqında” Qanunu da Hesablama 

Palatasının öz fəaliyyəti barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə illik hesabat 

verməsini tələb edir. Sadaladığım qanunvericilik aktları və standartların yerli və 

beynəlxalq miqyasda qoyulan tələblərinə əməl edərək 2020-ci il üzrə fəaliyyətimizə dair 

tərtib etdiyimiz bu hesabat Hesablama Palatasının kollegiyası tərəfindən təsdiq 

edilmişdir.  

Tərəfimizdən məsuliyyətlə və həvəslə hazırlanaraq sizə təqdim olunmuş hesabatda 

ötən il üçün qəbul edilmiş İş planına uyğun olaraq reallaşdırılmış nəzarət tədbirləri 

barədə məlumat verilmiş, müxtəlif növlər üzrə həyata keçirilən analitik fəaliyyət və audit, 

eləcə də monitorinq fəaliyyəti şərh edilmişdir.  

Qənaətbəxş haldır ki, tərəfimizdən səmərəlilik (performans) auditinin tətbiq edilməsi 

hesabat ilində də davam etmişdir. Reallaşdırılmış əməliyyatların və xərclənən büdcə 

vəsaitlərinin qənaətliliyini, nəticəliliyini və səmərəliliyini hesablamaq imkanı verən bu 

audit növü maliyyə və uyğunluq auditləri ilə müqayisədə daha böyük imkanlara malik 

olmaqla, müəyyənləşdirilmiş hədəflərə nail olma dərəcəsini də qiymətləndirir. Qeyd 

etmək istərdim ki, hesabat ilində Palata daxilində səmərəlilik auditi ilə bağlı yeni struktur 

bölməsinin yaradılması bu audit növünün kəmiyyət və keyfiyyətinin artırılmasına xidmət 

etməklə yanaşı, ali audit orqanı olaraq fəaliyyətimizin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə 

uyğunlaşdırılması baxımından da əhəmiyyətlidir.  

Diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, 2020-ci ildə kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirlərinin bir qismi əvvəlki illərdən fərqli olaraq, günün şərtləri və tələblərinə müvafiq 

olaraq distant formada həyata keçirilmiş, Hesablama Palatasında ötən il istifadəyə 

verilmiş elektron proqram təminatı – Audit Fəaliyyətinin İdarəolunması Sistemi vasitəsilə 

distant iş zamanı belə auditin bütün mərhələlərinə nəzarət yüksək səviyyədə təmin 

olunmuşdur. Nəzarət qruplarının hesabatlarına yoxlama aparılan qurumlar tərəfindən 

təqdim olunan rəylər də tərəfimizdən qiymətləndirilmiş, həmin materiallar üzrə geniş 

müzakirələr aparılaraq, yekun auditor hesabatları tərtib edilmişdir.  

Bildiyiniz kimi, “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 

əsasən, dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) büdcələrinin 

layihələrinə və icrasına dair rəy vermək fəaliyyət istiqamətlərimizə daxildir. 2020-ci ildə 

də qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, tərəfimizdən müvafiq rəylər hazırlanaraq 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 6 

aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir ki, bununla da büdcə haqqında informasiyanın 

əlçatanlığının təmin edilməsi, büdcə hesabatlılığı və şəffaflığı istiqamətində öz töhfəmizi 

vermişik. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, ötən ildə də rəylərimizin məlumat və akademik 

yüklülüyü təkmilləşdirilmiş, hesabat ilində dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi və dövlət 

maliyyə nəzarəti prosesinin daha da gücləndirilməsi, həmçinin dövlət vəsaiti və dövlət 

əmlakından səmərəli və məqsədyönlü istifadə ilə bağlı hazırladığımız təklif və tövsiyələr 

müvafiq qaydada təqdim edilmişdir.  

Qlobal miqyasda kəskin çalarları ilə seçilən 2020-ci ildə kənar dövlət maliyyə 

nəzarətini təmin edən qurum olaraq, fəaliyyətimizin əsas məqsədi dövlət vəsaitlərinin 

hüquqi aktların tələblərinə uyğun daha səmərəli və qənaətli istifadəsinin təmin edilməsi 

olmuşdur. Bir neçə aspektdən mürəkkəbliyi, lakin eyni zamanda Azərbaycan xalqı üçün 

haqq mübarizəsində qazandığı qalibiyyəti ilə fərqlənən bu ildə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 

hədəflərə çatmaq uğrunda həyata keçirilən çoxşaxəli prosesin layiqli iştirakçısı olmağa 

çalışmışıq.  

 
 

Hörmətlə, 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri 

 

Vüqar Gülməmmədov 
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ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
 

 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

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

Respublikası Qanununun 7.0.11-ci, 14.0.12-ci və 37-ci maddələrinə əsasən, həmçinin 

Hesablama Palatası Kollegiyasının müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hesablama 

Palatasının illik fəaliyyəti barədə hesabatın hazırlanması, baxılması və təsdiq olunması 

Qaydaları”na uyğun olaraq hazırlanmışdır.  

Hesabat tərtib edilərkən, eyni zamanda, AAO-ların Beynəlxalq Təşkilatı olan 

INTOSAI tərəfindən qəbul edilmiş INTOSAI-P-1 və INTOSAI-P-10 beynəlxalq 

standartlarının tələbləri nəzərə alınmışdır.  

Hesabat 2020-ci ildə Hesablama Palatasının İş planı ilə nəzərdə tutulmuş və həyata 

keçirilmiş kənar dövlət maliyyə nəzarət tədbirləri, həmçinin Hesablama Palatasının 

hesabat ilində cari fəaliyyəti ilə bağlı digər məlumatları əks etdirir.  

Şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinin təmin edilməsi məqsədilə kənar dövlət maliyyə 

nəzarəti tədbirləri üzrə məlumatların təhlili qurumlar üzrə ayrı-ayrı olmaqla təqdim 

edilmiş, həmçinin auditlər zamanı müəyyən olunmuş nöqsanların icmallaşdırılması 

vasitəsilə cəmi tədbirlərin nəticələri icmal şəkildə əks olunmuşdur.  

Hesabata audit, analitik və monitorinq fəaliyyəti ilə bağlı məlumatlar ayrı-ayrı daxil 

edilmişdir. Audit fəaliyyətinin icmallaşdırılması maliyyə və uyğunluq formaları ilə yanaşı 

səmərəlilik (performans) auditinin həmin meyarlar üzrə nəticələri nəzərə alınmaqla 

aparılmışdır.  

Nəzarət tədbirlərinin nəticələri üzrə qurumlar tərəfindən həyata keçirilmiş işlərlə 

bağlı məlumatlar da Hesabata həm ayrı-ayrı, həm də icmal şəklində daxil edilmişdir.  

Hesabatda Hesablama Palatasının fəaliyyətinin digər istiqamətləri, o cümlədən 

beynəlxalq əməkdaşlıq, İT tətbiqi, korrupsiya ilə mübarizə və şəffaflığın təmin edilməsi, 

Təlim Mərkəzinin fəaliyyəti və 2020-ci ildə maliyyə və kadr təminatı ilə bağlı məlumatlar 

da əks olunmuşdur.  

  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2020-ci ildə fəaliyyəti 

haqqında Hesabat Hesablama Palatası Kollegiyasının 2021-ci il 01 aprel tarixli 

iclasında müzakirə edilərək təsdiq edilmişdir.  
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    I BÖLMƏ. ÜMUMİ MƏLUMATLAR 
 

 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının (bundan sonra Hesablama Palatası) fəaliyyətini 

aşağıdakı istiqamətlər üzrə tənzimləyir:   

 statusu; 

 fəaliyyətinin hüquqi əsasları; 

 idarəetmə və təşkilati strukturu;  

 dövlət vəsaitinin və digər dövlət əmlakının qanunauyğun, 

məqsədyönlü və səmərəli istifadəsinə dövlət nəzarətinin təmin edilməsi 

sahəsində kənar dövlət maliyyə nəzarətinin obyektləri və digər tərəflərlə 

münasibətləri.  

 “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı 

maddəsinə uyğun olaraq Hesablama Palatasının fəaliyyəti hesabat ilində, qlobal 

pandemiya şəraitinin diktə etdiyi şərtlər çərçivəsində aşağıdakı iştiqamətləri əhatə 

etmişdir:  
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1.1. Vətən müharibəsi dövründə Hesablama Palatası Ali Baş Komandanın əsgəri 

olmuşdur 

 

27 sentyabr 2020-ci ildə saat 06:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı 

artilleriya qurğularından Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında sıx şəkildə 

yaşayan mülki insanları və obyektləri intensiv atəşə tutmasına cavab olaraq Azərbaycan 

Respublikasının silahlı qüvvələri Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzünün qarşısının 

alınması, mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri əks-həmlə 

tədbirlərini həyata keçirməyə başlamışdır.   

Ermənistan tərəfinin yaşayış məntəqələrimizi, mülki əhalini qəsdən hədəfə almaqla 

beynəlxalq humanitar hüququ, o cümlədən 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarını kobud 

surətdə pozması Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş hazırlığına daxil edilmiş taktika 

olmuşdur və onun ən bariz sübutu 1992-ci ilin fevral ayında törədilmiş Xocalı 

soyqırımıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən 

xalqa edilmiş müraciət elə ilk andan Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublkasında 

yaşayan və millətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın bir olub vahid komandan 

ətrafında birləşməsinə səbəb olmuşdur.  

 

 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası həmin tarixi günlərin əhəmiyyətini 

tam məsuliyyəti ilə dərk edərək, Ali Baş Komandanın müsəlləh əsgəri olmaq üçün öz 
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fəaliyyətini bu istiqamətdə qurmuşdur. Bu məqsədlə, tərəfimizdən Ali Audit Orqanlarının 

Beynəlxalq Təşkilatı olan INTOSAI, həmçinin bu təşkilatın regional bölmələri olan 

EUROSAI, ASOSAI və ECOSAI-nın Prezidentlikləri və Baş Katibliklərinə, MDB-yə üzv 

Dövlətlərin Ali Audit Orqanlarının Rəhbərlər Şurasına Ermənistan tərəfindən törədilmiş 

müharibə cinayətləri, o cümlədən mülki əhalinin hədəfə alınması, eləcə də BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri barədə məlumatlandırıcı məktublar göndərilmiş, 

şanlı ordumuzun haqq-ədalətin bərpası üçün erməni işğalı və erməni terroruna qarşı 

silaha sarıldığı bildirilmişdir. Bu barədə, həmçinin Hesablama Palatası əməkdaşlarının 

qatıldığı beynəlxalq konfrans və müzakirələrdə xarici həmkarlar məlumatlandırılmışdır.  

Eyni zamanda, öz tarixi torpaqlarımızın işğalçılardan azad edilməsi və ərazilərimizin 

bərpası ilə bağlı illərdir davam edən ədalətsizliyin aradan qaldırılması üçün haqq 

savaşımızda yanımızda olan Türkiyə, Pakistan, Əfqanıstan, Ukrayna kimi ölkələrin 

AAO-larına minnətdarlıq məktubları göndərilmişdir.  

 

 

Təəssüflər olsun ki, Vətən Müharibəsinin davam etdiyi bir dövrdə Ermənistan 

tərəfindən beynəlxalq humanitar hüquq normaları dəfələrlə kobud şəkildə pozulmuş, 

hərbi hədəf əlamətləri olmayan və münaqişə zonasından çox uzaqda yerləşən müxtəlif 

şəhərlərimiz və onların dinc sakinləri ardıcıl olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən raket hücumuna məruz qalmışdır. Gəncə, Tərtər və Bərdə şəhərlərinin 

düşmən tərəfindən xaincəsinə və qadağan olunmuş silahlarla hücuma məruz qalması 
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çoxlu sayda mülki şəxsin tələfatı ilə nəticələnmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, 

Hesablama Palatası xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən AAO-lar və bu orqanların 

beynəlxalq təşkilatlarına bu xain hücumlar barəsində məlumat vermiş, sözügedən 

müharibə cinayətləri və terror hadisələrinə görə ölkənin baş naziri və müdafiə naziri də 

daxil olmaqla, Ermənistan rəhbərliyinin tam şəkildə məsuliyyət daşıdığını bildirmişdir.  

Beynəlxalq həmkarlarımıza ünvanlanan məktublarda böyük fəxarət və qürur hissi ilə 

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında müzəffər Azərbaycan Ordusunun işğal altında 

olan əraziləri azad etməsi barədə məlumatlar verilmiş, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən azad edilmiş torpaqlarda infrastrukturun bərpası ilə bağlı verilmiş 

tapşırıqların icrasına başlanıldığı diqqətə çatdırılmışdır.  

44 gün davam edən və qədim tariximizin şanlı səhifələrindən olan Vətən 

Müharibəsində Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı və müzəffər 

ordumuz dəmir yumruqla düşmənin başını əzərək ədaləti bərpa etmişdir. Hesablama 

Palatası bu şanlı mübarizənin bir parçası olmaqdan qürur duyur, şəhid olan igid 

oğullarımızın ruhu qarşısında baş əyir və ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş Azərbaycan 

Respublikasının daha da güclənməsi və inkişafı uğrunda bütün səylərini səfərbər 

edəcəkdir. 

  

1.2. Hesablama Palatasının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifələri və 

onların hesabat ilində ümumi icra vəziyyəti 

 

Hesablama Palatası fəaliyyətini qanunvericiliyin tələblərinə və beynəlxalq təcrübədə 

tətbiq edilən yanaşmalara uyğun olaraq illik İş planı əsasında həyata keçirir. Hesablama 

Palatası Kollegiyasının 13 dekabr 2019-cu il tarixli Q-163 nömrəli Qərarı ilə İş planı təsdiq 

edilmiş, 2020-ci ildə dünyada, o cümlədən respublikamızda hökm sürən yeni növ 

koronavirus (COVİD 19) pandemiyası şəraitində tətbiq edilən xüsusi iş rejimi çərçivəsində 

İş planına 9 iyun 2020-ci il tarixli Q-50 nömrəli Kollegiya Qərarı ilə dəyişikliklər edilmişdir.  

Eyni zamanda, hesabat ili “2018-2020-ci illər üçün Strateji İnkişaf Planı”nın (SİP) 

yekun ili olmuş və Hesablama Palatasının 2021-2025-ci illərdə fəaliyyətini əhatə edən 

yeni Strateji Plan qəbul edilmişdir.  

Beləliklə, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş funksiyalar və bu funksiyaların icra 

vəziyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur:  
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 “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci 
maddəsinin tələblərinin hesabat dövründə icra vəziyyəti 

Maddə Maddənin tələbi 

Müvafiq 
vəzifə ilə 

bağlı ISSAI 
standartı 

İcra 
vəziyyəti 

Vəzifənin icrası ilə bağlı məlumat 

7.0.1. 

büdcə qaydasına uyğun 
hesablanmış icmal büdcə 
xərclərinin yuxarı həddi və 
Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 
güzəşt və azadolmalar da daxil 
olmaqla, icmal büdcənin, o 
cümlədən dövlət büdcəsinin və 
büdcədənkənar dövlət fondlarının 
(təsisatlarının) büdcələrinin 
layihələrinə və müvafiq qanun 
layihələrinə rəy verir 

INTOSAI-P-1, 
Maddə 2 ✔ 

Hesabat ilində 2021-ci il dövlət 
büdcəsi, Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun 2021-ci il büdcəsi, 
İşsizlikdən sığorta fondunun 2021-ci il 
büdcəsi, Dövlət Neft Fondunun 2021-ci 
il büdcəsinin layihələrinə, həmçinin 
2020-ci il dövlət büdcəsinə, Sosial 
təminatı və müdafiəni həyata keçirən 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 
2020-ci il büdcəsinə, İşsizlikdən sığorta 
fondunun 2020-ci il büdcəsinə 
dəyişikliklərlə bağlı layihələrə rəylər 
verilmişdir. 

7.0.2. 

icmal büdcənin, o cümlədən 
dövlət büdcəsinin və 
büdcədənkənar dövlət fondlarının 
(təsisatlarının) icrası barədə illik 
hesabatlara və müvafiq qanun 
layihələrinə rəy verir 

INTOSAI-P-1, 
Maddə 2 ✔ 

Hesabat ilində 2019-cu il dövlət 
büdcəsinin icrasına dair illik Hesabata 
və Qanun layihəsinə və Dövlət Neft 
Fondunun 2019-cu il büdcəsinin icrası 
barədə illik hesabata rəylər 
verilmişdir. 

7.0.3.1 

icmal büdcənin, o cümlədən 
dövlət büdcəsinin və 
büdcədənkənar dövlət fondlarının 
(təsisatlarının) gəlirlərinin və kənar 
dövlət maliyyə nəzarəti obyektləri 
tərəfindən gəlirlərinin 
proqnozlaşdırılması, 
hesablanması, ödənilməsi və 
digər öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
sahəsində kənar dövlət maliyyə 
nəzarəti tədbirlərini həyata keçirir 

INTOSAI-P-1, 
Maddə 20 ✔ 

Hesabat ilində 1 inzibati idarəetmə 
vahidində inzibatçılığın təşkili 
vəziyyəti; 1 nəzarət tədbirində dövlət 
rüsumlarının, 1 nəzarət tədbirində 
büdcədənkənar dövlət fondunun 
gəlirlərinin, 1 tədbirdə məqsədli büdcə 
fondu üzrə gəlirlərin və 3 tədbirdə 
büdcədənkənar əməliyyatlardan 
formalaşan gəlirlərin hesablanması və 
ödənilməsi vəziyyəti araşdırılmış, 1 
tədbir üzrə qanunvericiliyə uyğun 
qaytarılmış vergi və digər artıq 
ödəmələrin təhlili həyata keçirilmişdir. 

7.0.3.2 

icmal büdcənin, o cümlədən 
dövlət büdcəsinin və 
büdcədənkənar dövlət fondlarının 
(təsisatlarının) xərclərinin və kənar 
dövlət maliyyə nəzarəti obyektləri 
tərəfindən xərclərinin 
proqnozlaşdırılması, 
hesablanması, icrası və digər 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
sahəsində kənar dövlət maliyyə 
nəzarəti tədbirlərini həyata keçirir 

INTOSAI-P-1, 
ISSAI 100 ✔ 

Hesabat dövründə İş planına yenidən 
baxılaraq müvafiq auditor təklifi ilə 4 
audit daxil edilmiş, beləliklə 2020-ci il 
üçün İş planına uyğun olaraq keçirilən 
33 audit və 3 təhlillə xərclərin 
proqnozlaşdırılması, eləcə də 
qanunauyğun, məqsədyönlü, səmərəli 
və təyinatı üzrə istifadəsi vəziyyəti 
araşdırılmışdır. Qeyd edək ki, xərclər 
üzrə aparılmış auditlərin 21-i 
uyğunluq, 1-i səmərəlilik, 6-sı maliyyə 
auditi formasında ayrıca olmaqla, 5 
auditdə isə maliyyə və uyğunluq auditi 
növləri birlikdə həyata keçirilmişdir. 

7.0.3.3 

icmal büdcədən, o cümlədən 
dövlət büdcəsindən və 
büdcədənkənar dövlət fondlarının 
(təsisatlarının) büdcələrindən 
ayrılan vəsaitlərin qanunauyğun, 
məqsədyönlü, səmərəli və təyinatı 
üzrə istifadəsi sahəsində kənar 
dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərini 
həyata keçirir 

ISSAI 200, 
ISSAI 300, 
ISSAI 400 

 

✔ 
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Maddə Maddənin tələbi 

Müvafiq 
vəzifə ilə 

bağlı İSSAİ 
standartı 

İcra 
vəziyyəti 

Vəzifənin icrası ilə bağlı məlumat 

7.0.3.4 
dövlət əmlakının idarə edilməsi 
sahəsində kənar dövlət maliyyə 
nəzarəti tədbirlərini həyata keçirir 

İSSAI 100, 
GUİD 5260 ✔ 

Hesabat ilində dövlət vəsaitlərinin 
istifadəsi ilə bağlı həyata keçirilən 14 
auditdə nəzarət obyektlərinin dövlət 
əmlakının idarə edilməsi üzrə 
fəaliyyəti əhatə edilmişdir. 

7.0.3.5 
dövlət satınalmaları sahəsində 
kənar dövlət maliyyə nəzarəti 
tədbirlərini həyata keçirir 

INTOSAI-P-1, 
Maddə 21 ✔ 

Hesabat ilində dövlət vəsaitlərinin 
istifadəsi ilə bağlı həyata keçirilən 26 
auditdə nəzarət obyektlərinin dövlət 
satınalmaları üzrə fəaliyyəti əhatə 
edilmişdir. Eyni zamanda, analitik 
fəaliyyət çərçivəsində 2019-cu il dövlət 
satınalmaları ilə bağlı illik hesabatın 
və məlumatların təhlili aparılmışdır. 

7.0.3.6 
dövlət investisiyaları sahəsində 
kənar dövlət maliyyə nəzarəti 
tədbirlərini həyata keçirir 

 ✔ 

Hesabat ilində həyata keçirilən 9 
auditdə dövlət investisiyaları əhatə 
edilmişdir. Eyni zamanda analitik 
fəaliyyət çərçivəsində, 2019-cu il 
Dövlət İnvestisiya Proqramının təhlili 
aparılmışdır. Həmçinin, dövlət 
büdcəsinin layihəsinə və icrasına dair 
Hesablama Palatasının rəylərində 
dövlət investisiyaları ilə bağlı 
məlumatların təhlili aparılmışdır. 

7.0.3.7 

dövlət proqramlarına və 
layihələrinə ayrılmış vəsaitlərin 
istifadəsi sahəsində kənar dövlət 
maliyyə nəzarəti tədbirlərini 
həyata keçirir 

ISSAI 300 ✔ 

2020-ci il ərzində 9 auditdə ayrı-ayrı 
dövlət proqramları ilə kənar dövlət 
maliyyə nəzarəti obyekti tərəfindən 
həyata keçirilməli tədbirlərin icra 
vəziyyəti araşdırılmış, 1 dövlət 
proqramının analitik fəaliyyət 
çərçivəsində təhlili həyata 
keçirilmişdir. Həmçinin, təqdim 
olunmuş məlumatlar üzrə dövlət 
proqramlarının məqsədi, 
proqramlarda nəzərdə tutulan 
tədbirlər, onların hədəf göstəricilərinin 
dövlət büdcəsinin xərcləri ilə 
əlaqələndirilməsinin təhlili 
aparılmışdır. 

7.0.3.8 

qrantların və maliyyə (texniki) 
yardımlarının təyinatı üzrə və 
səmərəli istifadəsi sahəsində 
kənar dövlət maliyyə nəzarəti 
tədbirlərini həyata keçirir 

 ✔ 

Hesabat ilində 1 nəzarət tədbirində 
qrantların və maliyyə (texniki) 
yardımlarının təyinatı üzrə istifadəsi 
audit edilmişdir. 

7.0.3.9 

ətraf mühitin mühafizəsi, təbii 
fəlakətlərin qarşısının alınması və 
nəticələrinin aradan qaldırılmasına 
ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi 

GUİD 5200, 
GUİD 5201, 
GUİD 5330 

✔ 
Bu vəzifənin icrası ilə əlaqədar hesabat 
ilində 1 uyğunluq auditi həyata 
keçirilmişdir. 

7.0.3.10 

daxili və xarici dövlət borcunun 
idarə olunması, dövlət zəmanəti 
ilə cəlb edilmiş borc öhdəliklərinin 
yerinə yetirilməsi, bağlanmış 
müqavilələrin şərtlərinə əməl 
olunması, xarici ölkələrə və 
şəxslərə verilən vəsaitlər üzrə 
öhdəliklərin icrası sahəsində 
kənar dövlət maliyyə nəzarəti 
tədbirlərini həyata keçirir 

GUİD 5250 
 ✔ 

Hesabat ilində dövlət borcunun 
formalaşması, idarə olunması və 
hesabatlılığın auditi keçirilmişdir. 
Həmçinin, dövlət büdcəsinin layihəsi və 
icrasına dair rəylərdə, eləcə də, 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
təqdim edilən yarımillik və illik 
məlumatlarda dövlət borcunun və borc 
dayanıqlılığının təhlili aparılmışdır. 
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Maddə Maddənin tələbi 

Müvafiq 
vəzifə ilə 

bağlı İSSAİ 
standartı 

İcra 
vəziyyəti 

Vəzifənin icrası ilə bağlı məlumat 

7.0.3.11 
dövlət sifarişləri sahəsində kənar 
dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərini 
həyata keçirir 

INTOSAI-P-1, 
Maddə 21 ✔ 

Bu vəzifənin icrası ilə əlaqədar 3 
nəzarət tədbirində dövlət sifarişi ilə ali 
təhsilin maliyyələşdirilməsi, təhsil 
islahatları və digər tədbirlərin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı ayrılan vəsaitlər də 
daxil olmaqla vəsaitlərin istifadəsinin 
qanunvericiliyə uyğunluq vəziyyəti , 
həmçinin maliyyə əməliyyatlarının və 
hesabatlarının auditi aparılmışdır. 

7.0.3.12 

büdcədənkənar vəsaitlərin 
formalaşdırılması, yığılması və 
istifadəsi sahəsində kənar dövlət 
maliyyə nəzarəti tədbirlərini 
həyata keçirir 

  ✔ 

Hesabat ilində 3 audit üzrə 
büdcədənkənar vəsaitlərin 
formalaşdırılması, yığılması və 
istifadəsinin vəziyyəti araşdırılmışdır. 
Eyni zamanda, dövlət büdcəsinin 
layihəsi və icrasına dair rəylərdə, 
həmçinin, müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanına təqdim edilən məlumatlarda 
büdcədənkənar daxilolmaların 
proqnozu və icrası, bu daxilolmalardan 
formalaşan xərclərin proqnozu və 
icrası vəziyyəti təhlil edilmişdir. 

7.0.3.13 

büdcə ili ərzində vahid xəzinə 
hesabının sərbəst qalığının idarə 
olunması və ya idarəetməyə 
verilməsi sahəsində kənar dövlət 
maliyyə nəzarəti tədbirlərini 
həyata keçirir 

  ✔ 

Dövlət büdcəsinin layihəsi və icrası ilə 
bağlı təqdim edilən rəylərdə, həmçinin 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
təqdim edilən məlumatlarda vahid 
xəzinə hesabında olan vəsaitin 
qalığının (sərbəst qalığın) idarə 
olunması və ya idarəetməyə 
verilməsinin təhlili aparılmışdır. 

7.0.4 

kənar dövlət maliyyə nəzarəti 
tədbirlərinin nəticələri barədə 
Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinə və bu qanunda nəzərdə 
tutulmuş hallarda müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən 
etdiyi orqana (quruma) məlumat 
verir 

  ✔ 

Hesabat ilində həyata keçirilmiş bütün 
audit və analitik fəaliyyətlərin 
nəticələri ilə bağlı məlumatlar 
Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisinə təqdim olunmuşdur. 

7.0.5 

kənar dövlət maliyyə nəzarəti 
tədbirlərinin nəticələri üzrə 
Hesablama Palatasının kollegiyası 
tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar 
əsasında qanunla müəyyən 
edilmiş müvafiq tədbirləri həyata 
keçirir 

INTOSAI-P-1, 
Maddə 11 ✔ 

Hesabat dövründə Hesablama Palatası 
başa çatmış 41 kənar dövlət maliyyə 
nəzarəti tədbirinin nəticələrini 
müzakirə edərək qərarlar qəbul 
etmişdir. Qərarlar əsasında qanunla 
müəyyən edilmiş və həyata keçirilmiş 
tədbirlər barədə ətraflı məlumat 
Hesabatın müvafiq bölməsində əks 
etdirilmişdir.  

7.0.6 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi orqandan 
(qurumdan) və Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisindən 
daxil olan dövlət maliyyəsi 
sahəsini tənzimləyən normativ 
hüquqi aktların, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikasının 
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrin layihələrinə rəy verir 

   ✔ 

Hesabat ilində Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisindən daxil 
olmuş layihələr üzrə münasibət 
müvafiq qaydada bildirilmişdir.  



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 15 

Maddə Maddənin tələbi 

Müvafiq 
vəzifə ilə 

bağlı İSSAİ 
standartı 

İcra 
vəziyyəti 

Vəzifənin icrası ilə bağlı məlumat 

7.0.7 

dövlət büdcəsinin icrasının təhlili 
ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının müəyyən etdiyi orqana 
(quruma) yarımillik və illik məlumat 
verir 

  ✔ 

2019-cu il üzrə illik və 2020-ci ilin 
yanvar-iyun ayları üzrə əsas 
makroiqtisadi göstəricilərin və büdcə 
parametrlərinin təhlili ilə bağlı 
məlumat Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim olunmuşdur. 

7.0.8 
öz fəaliyyətində dövlət, 
kommersiya, vergi, bank sirri, 
habelə məxfilik rejiminə riayət edir 

  ✔ 

Hesablama Palatası qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin icrası 
üzrə fəaliyyətində dövlət, kommersiya, 
vergi, bank sirri, habelə məxfilik 
rejiminə riayət etmiş, 1 audit “Dövlət 
sirri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanunun tələblərinə 
uyğun məxfilik rejiminı riayət 
edilməklə həyata keçirilmiş və 
nəticələri həmin Qanunun tələbləri 
gözlənilməklə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim 
olunmuşdur. 

7.0.9 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində qanunamüvafiq 
tədbirlər həyata keçirir GUİD 5270,  

INTOSAI-P-1, 
Maddə 11  

✔ 
Hesabat ilində 3 tədbir üzrə aşkar 
edilmiş hüquqpozmalarda cinayət 
tərkibinin əlamətləri ehtimal edilməsi, 
eyni zamanda 1 tədbir üzrə inzibati 
məsuliyyət  yarada biləcəyi səbəbindən 
aidiyyəti məlumatlar Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokurorluğuna 
göndərilmişdir. 

7.0.10 

hüquq pozuntularına qarşı 
mübarizə sahəsində dövlət 
orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyət 
göstərir 

✔ 

7.0.11 
fəaliyyəti barədə Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinə illik 
hesabat təqdim edir 

INTOSAI-P-1,  
Maddə 16, 

INTOSAI-P-10 
✔ 

Hesablama Palatasının 30 mart 2020-
ci il tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq 
edilmiş 2019-cu il fəaliyyəti haqqında 
Hesabat Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisinə təqdim edilmişdir. 

7.0.12 
qanunla müəyyən edilmiş digər 
vəzifələri yerinə yetirir 

  ✔   
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2018-2020-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planı 
 

1-ci məqsəd: Hesablama Palatasının büdcə layihələrinə dair Rəylərinin, fəaliyyəti 

barədə hesabatlarının hazırlanması, maliyyə hesabatlarının təhlili işinin 

təkmilləşdirilməsi 

Hesabat ilində Hesablama Palatası tərəfindən dövlət büdcəsi 

və büdcədənkənar dövlət fondlarının layihəsi ilə bağlı 3, dövlət 

büdcəsinə və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcəsinə 

dəyişikliklərlə bağlı 3, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı 1 rəy 

müvafiq qaydada hazırlanaraq  Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinə, Dövlət Neft Fondunun 2019-cu il büdcəsinin 

icrasına və 2021-ci il büdcəsinin layihəsinə rəylər isə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə 

Şurasına təqdim edilmişdir. 

Rəylərdə istifadə edilən metod və standartların sayının artırılması 

istiqamətində hesabat ilində işlər davam etdirilmişdir. Rəylərin 

müxtəlif bölmələri üzrə təhlil zamanı beynəlxalq təcrübədə də tətbiq 

edilən müqayisəli, kontent, dinamik, qrafik, struktur, sahəvi, statik, 

analogiyalar üzrə təhlillərdən, trend üsulu, korrelyasiya 

metodlarından istifadə edilmişdir. Eyni zamanda, hesabat ilində ilk 

dəfə olaraq mütərəqqi təcrübə kimi “Proqnoz maliyyə məlumatlarının 

yoxlanılması” (Əminlik təmin edən məsələlər üzrə beynəlxalq 

standart – 3400) standartından da istifadə olunmuşdur.   

Rəylərdə həmçinin, ümumilikdə 268 nəticə, 50 tövsiyə təqdim edilmiş, 16 halda 

Hesablama Palatası tərəfindən keçirilmiş nəzarət tədbirlərinə istinadlar edilmişdir. 
Dövlət büdcəsinin icrasına dair rəyin tərtib edilməsi zamanı 109 qurum üzrə 13,7 mlrd. 

manatı əhatə edən və vəsaitlərin icrasını təsdiq edən Xəzinə Üzləşmə Aktları və digər 

sənədlər (qurumlar tərəfindən təqdim edilən bank hesablarından çıxarış, arayış və s) 

nəzərdən keçirilmişdir ki, bu da icra edilmiş dövlət büdcəsi xərclərinin 56,1%-ni təşkil 

etmişdir. 

Hesabat ilində Hesablama Palatasının 2019-cu il üzrə fəaliyyət 

haqqında Hesabatı hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisinə təqdim edilmişdir. Hesabatda kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirləri və Palatanın cari fəaliyyəti barədə məlumatlar əks 

etdirilmişdir. Hesabatın oxunaqlılığının artırılması məqsədilə fəaliyyət 

göstəricilərinin infoqrafikalarla nümayişi məqsədilə Hesabata Xülasə 

adı altında ayrıca bölmə daxil edilmiş, həmçinin bu Xülasə rəsmi 

internet səhifəsinə yerləşdirilmişdir. 

Hesabat ilində həyata keçirilən uyğunluq auditləri üzrə auditin 

planlaşdırılması mərhələsində maliyyə hesabatlarının təhlili 

aparılmış, eyni zamanda maliyyə auditləri üzrə maliyyə 

əməliyyatları və hesabatlarının uyğunluğunun, 

düzgünlüyünün, dürüstlüyünün və tamlığının 

müəyyənləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 
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1.3. 2021-2025-ci illər üzrə Hesablama Palatasının Strateji Planı  

haqqında məlumat 

Hesabat dövründə Hesablama Palatasının uzunmüddətli dövr üçün inkişafını 

müəyyən edən və qurumun müxtəlif göstəricilərə nail olunması üçün baxış, missiya, 

dəyərlər, aralıq və yekun nəticələrini və fəaliyyət istiqamətlərini əks etdirən mühüm sənəd 

olan Hesablama Palatasının 2021-2025-ci illər üzrə yeni Strateji Planı (SP) təsdiq 

olunmuşdur. 

Yeni SP Hesablama Palatasının fəaliyyətinin yeni Qanuna və müasir çağırışlara 

uyğun olaraq qurulmasında əsas yol xəritəsi rolunu oynayır və əvvəlki Strateji İnkişaf 

Planlarından fərqli olaraq yeni SP 2021-2025-ci illər üzrə olmaqla beş ili əhatə edir. SP 

əvvəlki dövrü əhatə edən SİP-lər çərçivəsində görülmüş işlərin daha da 

genişləndirilməsini, fəaliyyətin yeni çağırışlar və mütərəqqi təcrübəyə uyğun 

təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Yeni SP IDI-ın “Ali Audit Orqanlarının Strateji İdarəetmə Təlimatı” və INTOSAI-in 

“AAO-larda Potensialın Gücləndirilməsi” adlı Tövsiyə, ISSAI 12-nin (AAO-ların dəyər və 

üstünlükləri – vətəndaşların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi) prinsipləri əsasında 

hazırlanmışdır. Eyni zamanda, IDI tərəfindən AAO-ların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

(SAI PMF) adlı proqramın nəticələrİ yeni strateji sənəddə nəzərə alınmışdır.  

IDI-ın SAI PMF proqramı çərçivəsində Hesablama Palatasının fəaliyyətində güclü və 

zəif tərəflər müəyyən edilməklə (“SWOT” təhlili) müxtəlif zaman kəsiyində inkişaf 

göstəricilərinin müqayisəsi təmin edilmişdir. Həmçinin qiymətləndirmədə Hesablama 

Palatasının müstəqillik və hüquqi çərçivə, daxili idarəetmə və etika, auditin keyfiyyəti və 

hesabatlılıq, maliyyə idarəetməsi, aktivlər və dəstək xidməti, kadr potensialının inkişafı, 

maraqlı tərəflərlə əlaqələr və kommunikasiya nöqteyi-nəzərindən fəaliyyəti 

dəyərləndirilmişdir. Müvafiq qiymətləndirmə, AAO-ların Strateji İnkişaf Planının tərtibi 

üçün xüsusi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, sonradan həmin planların icrası nəticəsində 

əldə edilmiş uğurları ölçmək imkanı verir. 

Yeni SP-nin fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də maraqlı tərəflərin Hesablama 

Palatasının fəaliyyətinə dair baxış və gözləntilərinin təhlili və onların yeni SP-də nəzərə 

alınması ilə bağlı olmuşdur.  
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2021-2025-ci illər üzrə Strateji Planı 

Əsas maraqlı tərəflərin Hesablama Palatasının 

fəaliyyəti haqqında baxışları və gözləntilərinin təhlili 

əsasında mövcud vəziyyətdə təkmilləşdirilməli olan  

bəndlər: 

 
 Auditlərin sayının az olması; 

 Auditin əhatə etdiyi büdcə vəsaitlərinin miqdarının az olması; 

 Hesablama Palatasının səmərəlilik (performans) auditi fəaliyyətinin arzu 

olunan səviyyədə olmaması; 

 Dövlətə məxsus müəssisələrdə (iri vergi ödəyicilərində) auditlərin sayının 

qanunvericiliyə əsasən kənar dövlət maliyyə nəzarətinin dövlətə məxsus 

müəssisələrin vəsaitinin tam əhatə etməməsi səbəbindən az olması; 

 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin tətbiqi ilə bağlı nəzarət tədbirlərinin olmaması; 

 Audit fəaliyyətinin mükəmməl olmaması; 

 Müxtəlif büdcələrə dair rəylərin analitik fəaliyyətlə məhdudlaşması; 

 Dövlət informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə adekvat çıxış imkanlarının az 

olması. 

 

Yeni SP-nin hazırlanması zamanı eyni zamanda Hesablama Palatasının güclü və 

zəif cəhətlərini müəyyən etmək üçün təhlillər həyata keçirilmiş və əsasən aşağıdakılar 

müəyyən edilmişdir: 

 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər 

 “Hesablama Palatası haqqında” yeni 
Qanun Palatanın vəzifə və hüquqları 
genişləndirmişdir; 

 Yeni Qanun ISSAI standartlarına və 
beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
hazırlanmışdır; 

 Qanunverici və icra hakimiyyəti ilə yaxşı 
kommunikasiya mövcuddur; 

 Hesablama Palatasının əməkdaşlarının 
potensialının gücləndirilməsi və kənar 
dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin 
yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilməsi 
üçün təlimlərin aparılmasına imkan verən 
Təlim Mərkəzi yaradılmışdır; 

 Hesablama Palatasının strateji 
məqsədlərinə uyğun olaraq əsas 
funksional fəaliyyətində və inzibatçılıq ilə 
bağlı proseslərdə avtomatlaşdırılma 
səviyyəsinin artırılması məqsədilə ardıcıl 
tədbirlərin görülməsi, eyni zamanda 
texnoloji inkişafa hazırlıq və müasir 
texnologiyalardan istifadə niyyəti; 

 Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin 
gücləndirilməsi niyyəti. 

 ISSAI standartların tam mənimsənilməməsi 
və tətbiq edilməməsi, qabaqcıl peşəkar 
təcrübənin öyrənilməməsi, audit növləri üzrə 
metodoloji sənədlərin təkmil olmaması; 

 Bəzi ISSAI standartlarının azərbaycan 
dilində tərcüməsinin olmaması; 

 Auditin əhatə dairəsinin aşağı olması; 
 Ölkə Konstitusiyasında Palatanın müstəqilliyi 

üçün tələblərin göstərilməməsi; 
 Daxili nəzarət və keyfiyyət təminatı 

sisteminin ISSAI standartları və ən yaxşı 
təcrübələr əsasında qurulmaması, bunun 
auditin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərməsi; 

 Əvvəlki Strateji İnkişaf Planında maraqlı 
tərəflərin gözləntilərinin və resursların nəzərə 
alınmaması; 

 Yeni və peşəkar kadrların hazırlanması 
üçün daha uzun zamana ehtiyac olması, 
audit və mühasibat uçotu sahəsi üzrə 
beynəlxalq sertifikatlara malik və maliyyə 
nəzarətinin keçirilməsində informasiya 
texnologiyalarını tətbiq edən əməkdaşların 
sayının az olması. 

 Qabaqcıl təcrübənin tam tətbiq edilməsi üçün 
mövcud kadr sayının az olması; 
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AAO-nun niyə fəaliyyət göstərdiyi və gələcək istəklərinin müəyyən edilməsi Strateji 

Planın həyata keçirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunların ən uyğun ifadəsi 

isə AAO-nun baxış, missiya, dəyərlərində əks olunur. 

Hazırda Hesablama Palatasının fəaliyyətinin əsas prioritet istiqaməti dövlət 

maliyyəsinin idarəetməsində səmərəliliyin, hesabatlılığın və şəffaflığın inkişaf 

etdirilməsində və vətəndaşların mənafeyi naminə dövlət vəsaitlərinin effektiv idarə 

edilməsində mühüm rolunu daha da artırmaq və öz funksiyalarını hərtərəfli yerinə 

yetirməsinin təmin olunması və gücləndirilməsi üzrə zəruri addımlar atmaqdır.  

 

 

Bu baxımdan Hesablama Palatasının fəaliyyəti vətəndaşların həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsi kimi təməl gözlənti ətrafında qurulmuşdur və aşağıdakı strateji məsələləri 

əhatə edir: 

 

Maraqlı tərəflərə keyfiyyətli və dürüst xidmət etmək 

 

Kənar dövlət maliyyə nəzarəti vasitəsilə dövlət vəsaitlərinə 

nəzarət sahəsində ölkə vətəndaşlarının mənafeyini təmin 

etmək və dövlət vəsaitlərinin istifadəsində şəffaflığı, 

qanunauyğunluğu, effektivliyi və hesabatlılığı artırmaqdır. 

 

 Qanunçuluq  

 Müstəqillik  

 Şəffaflıq və Hesabatlılıq 

 Obyektivlik  

 Peşəkarlıq 
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 Dövlət qurumlarının dövlət vəsaitinin idarə və istifadə edilməsi sahəsində 

hesabatlılığını, şəffaflığını gücləndirmək, fəaliyyətini vətəndaşların, Parlamentin və digər 

maraqlı tərəflərin gözləntiləri və faydalarına uyğun bir şəkildə icra etmək; 

 Örnək davranışla nümunəvi təşkilat olmaq. 

Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınaraq yeni 2021-2025-ci illər üzrə SP 2 yekun 

nəticə və 9 aralıq nəticədən ibarət olaraq tərtib edilmişdir.  

SP üzrə əldə edilməsi nəzərdə tutulan nəticələr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd edək ki, nəzərdə tutulan hər bir aralıq nəticənin əldə edilməsi istiqamətində 

müxtəlif fəaliyyətlər müəyyən edilərək SP-də əks etdirilmişdir. Bu fəaliyyətlərin Strateji 

Planın əhatə etdiyi illər üzrə təsdiqlənən Əməliyyat Planlarına uyğun aparılması nəzərdə 

tutulur. 

Yeni SP-də ilk dəfə olaraq aralıq nəticələrin əldə edilməsi üçün tələb olunan 

potensial, resurslar, Strateji Planın həyata keçirilməsinə təsir edəcək mümkün risklər 

müəyyənləşdirilmiş və bu istiqamətlərdə həyata keçirilmiş işlər xülasə şəklində aşağıdakı 

şəkildə verilmişdir. 

 

Dövlət maliyyəsinin 
hesabatlılığının və 
fiskal məsuliyyətin 
gücləndirilməsinə, 
OMXÇ və nəticəyə 
əsaslanan büdcə 
islahatlarının daha 
yaxşı həyata 
keçirilməsinə töhfə 

HP-nın işinə güclü 
etimad 

Dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondların 

layihələri və onların icrası ilə bağlı yüksək 

keyfiyyətli rəylər 

  Milli Məclisə və Hökumətə fiskal məsələlərə dair 

tövsiyələr 

  Səmərəlilik (performans) auditinin əhatə dairəsinin 

artırılması 

  
  
Maliyyə və uyğunluq auditinin seçimi, əhatə dairəsi 

və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması 

  Maraqlı tərəflərlə qarşılıqlı əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi 

  HP-nın işində və fəaliyyətində şəffaflığın artırılması 

və hesabatlılıq 

  HP-nın beynəlxalq AAO cəmiyyətində peşəkar 

tərəfdaş imicinin gücləndirilməsi 

  
İT auditi təcrübəsinin artırılması 

  

Rəqəmsal transformasiyaya keçidə hazırlıq 
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Yeni SP-də tətbiq edilən yeniliklər    

 

 

 

1.4.“Açıq Büdcə İndeksi-2019” üzrə nəticələr 

 

“Açıq Büdcə İndeksi” (ABİ) “Beynəlxalq Büdcə 

Layihəsi” tərəfindən dövlətlərin büdcə şəffaflığını 

qiymətləndirən diaqnostik alətdir. İndeksin məqsədi 

şəffaflıq və hesabatlılıq parametrləri kimi qəbul 

edilən meyarların konkret ölkə üzrə fiskal 

diaqnostikasının aparılması və büdcə prosesi üzrə 

hazırlanan 8 hesabatın vaxtlı-vaxtında internetdə yerləşdirilərək ictimaiyyətə çatdırılma 

səviyyəsini müəyyənləşdirməkdir.  

ABİ-nin strukturu 3 istiqamət üzrə qiymətləndirməni əhatə edir: 

 büdcə proseslərinin şəffaflığı;  

 büdcə məlumatlarının ictimaiyyət üçün açıqlığı; 

 büdcəyə nəzarət edən orqanın fəaliyyətinin səmərəliliyi.  

İndeks bütün ölkələr üçün eyni olan sorğu əsasında hesablanır. Sorğu 145 sualı 

əhatə edir və hər bir sual 100 ballıq şkala ilə qiymətləndirilir.  

Son hesabat 117 ölkəni əhatə etmiş, Azərbaycan Respublikasının Ali Audit Orqanı 

(Hesablama Palatası) 100 baldan 89 bal toplayaraq, fəaliyyəti “adekvat” nəticə kimi 

yüksək qiymətləndirilmişdir. 
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2019-cu ilin hesabatında ABİ-nin hazırlanmasında AAO-nun fəaliyyətini 7 sual 

əhatə etmişdir və bu suallardan üçü üzrə Hesablama Palatası maksimum 100 ballıq 

nəticə almışdır. 
 

Büdcəyə nəzarət: Parlament və AAO üzrə 

Ölkələr 

Qanunverici orqanın və 
AAO-nun büdcəyə birgə 

nəzarəti 

O cümlədən: 

AAO-nun büdcəyə nəzarəti 

2019 2017 2019 2017 

Azərbaycan 68 63 89 83 

Rusiya Federasiyası 85 78 89 83 

Moldova 67 59 83 83 

Qazaxıstan 67 63 50 50 

Qırğızıstan 78 74 78 78 

Türkiyə 56 59 78 78 

Gürcüstan 78 74 89 89 

Tacikistan 63 65 61 67 

Ukrayna  87 83 83 78 

Albaniya 65 69 72 72 

Bosniya və Herseqovina 52 65 89 95 

Bolqarıstan 63 59 83 72 

Xorvatiya 61 59 89 89 

Çex Respublikası 83 82 89 83 

Macarıstan 57 65 78 95 

Makedoniya 54 56 67 78 

Polşa 83 82 95 95 

Rumıniya 50 63 67 72 

Serbiya 57 63 83 83 

Slovakiya 52 56 72 72 

Sloveniya 82 80 83 83 

Mənbə: Açıq Büdcə İndeksinin illər üzrə hesabatları 

 

Hesablama Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı qiymətləndirmənin nəticəsi - 89 bal - 2019-

cu il üzrə bu qiymətləndirilmənin aparıldığı 117 ölkə arasında 3-cü böyük göstəricidir. 

Hesablama Palatası 117 ölkə arasında Kanada, Birləşmiş Krallıq, Cənubi Koreya, 

Norveç, Çex Respublikası, Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya, Rusiya Federasiyası, 

Gürcüstan, Filippin, Kosta-Rika, Monqolustan kimi ölkələrin AAO-ları ilə eyni balı 

toplayaraq 9-21-ci yerləri bölüşür.  

Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası, Gürcüstan, Bosniya və Herseqovina, 

Xorvatiya və Çex Respublikası AAO-ları da 100 mümkün baldan 89 bal toplamaqla 

müsbət nəticə göstərmişdir. 
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II BÖLMƏ. HESABLAMA PALATASININ 

NƏZARƏT FƏALİYYƏTİ 
 

Mövcud qanunvericiliyİn tələblərinə uyğun olaraq, Hesablama Palatası kənar dövlət 

maliyyə nəzarətini 3 formada həyata keçirir və Hesabatda hər üç forma üzrə fəaliyyətlə 

bağlı məlumatlar müvafiq bölmələrdə əks etdirilmişdir: 

 

Hesabat ilində kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri 34-ü audit, 4-ü analitik və 3-ü 

monitorinq fəaliyyətini əhatə etməklə həyata keçirilmişdir.    

2.1. Audit fəaliyyətinin nəticələri 

Hesablama Palatasının audit fəaliyyəti “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 22-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Hesabat ilində Hesablama 

Palatasının audit fəaliyyəti 3 növ üzrə həyata keçirilmişdir: 

 

 

Qeyd edək ki, hesabat ilində hər bir audit növü üzrə ayrı-ayrılıqda olmaqla yanaşı, 

bir neçə növün birgə tətbiqi ilə də nəzarət fəaliyyəti həyata keçirilmişdir. Əlavə olaraq, 

bir neçə auditdə İT audit növünün bəzi elementlərindən də istifadə edilmişdir.  

Hesabatda 2020-ci ilin İş planı üzrə nəzərdə tutulmuş və nəticələrinə dair qərar 

qəbul olunmuş 41 nəzarət tədbirinə dair məlumatlar əks etdirilmişdir. 

2020-ci ildə 1 audit “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinə uyğun olaraq aparılmışdır.  
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Hesabat ilində auditlərin 1-i Lənkəran şəhərində, 33-ü isə Bakı şəhərində fəaliyyət 

göstərən qurumlarda aparılmış, bir neçə audit zamanı görülmüş işlərin seçmə 

qaydasında regionlarda monitorinqi  həyata keçirilmişdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planı 
 
2-ci məqsəd: Maliyyə nəzarəti fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

və yeni audit növlərinin tətbiqi 

Hesabat ilində  maliyyə auditi, uyğunluq auditi, maliyyə və 

uyğunluq auditi birlikdə, səmərəlilik auditi və səmərəlilik və 

uyğunluq auditi birlikdə olmaqla ümumilikdə 34 audit, həmçinin 

3 monitorinq və analitik fəaliyyət çərçivəsində 4 təhlil həyata 

keçirilmişdir. “COVİD-19” pandemiyasının hər sahəyə olduğu 

kimi, maliyyə nəzarətinə də təsirlərinə baxmayaraq, hesabat 

ilində maliyyə nəzarəti tədbirlərinin dövlət büdcəsi və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlir və xərcləri üzrə əhatə 

dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam 

etdirilmişdir. Hesabat ilində əhatə edilmiş vəsait həm məbləğ, 

həm də mənbələr baxımından əvvəlki illə müqayisədə çox 

olmuşdur. 
Maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi məqsədilə hesabat ilində maliyyə və səmərəlilik 

(performans) auditləri üzrə metodiki sənədlərin layihəsi hazırlanaraq işçi qaydada 

müzakirə edilmişdir.  
Dövlət maliyyə resurslarından daha rasional istifadə edilməsi həmçinin, dövlət 

maliyyəsinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılan islahatların 

hədəfləri nəzərə alınmaqla Səmərəlilik auditi sektoru yaradılmışdır.  

Hesabat ilində audit fəaliyyətinin tam bir proses olaraq 

elektronlaşdırılmasını təmin edən,  audit proseslərini kənardan 

idarə etməyə imkan verən və iş planı üzrə həyata keçirilmiş tədbir-

lərin nəticələrinə nəzarət etməyə şərait yaradan proqramın (AFİS-

in) tam tətbiq edilməsinə başlanılmışdır. Eyni zamanda, bu 

proqram təminatının istifadəçi interfeysinin yaxşılaşdırılması, 

proqram vasitəsilə idarəedilən fəaliyyət istiqamətlərinin sayının 

artırılması məqsədilə proqramın təkmilləşdirilməsi işləri davam 

etdirilmişdir. 

Hesabat ilində həyata keçirilən 3 nəzarət tədbirində İT auditin 

elementləri tətbiq edilmiş, eyni zamanda 5 auditin aparılması 

zamanı informasiya texnologiyaları sahəsində araşdırmalar 

aparılmışdır. 

  

Maliyyə nəzarətinin yeni çağırışlara və mütərəqqi təcrübəyə 

uyğunlaşdırılması, eyni zamanda fəaliyyətin keyfiyyətinin 

artırılması məqsədilə Hesablama Palatasının Aparatında 

Keyfiyyətə nəzarət və fəaliyyət risklərinin idarəedilməsi adlı 

struktur bölmə yaradılmışdır. Keyfiyyətə nəzarətin keçirilməsi ilə 

bağlı 2 ölkənin təcrübəsi öyrənilmiş, bu istiqamətdə metodiki 

sənədin layihəsinin hazırlanması işlərinə başlanılmışdır. 
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2.1.1. Maliyyə və uyğunluq auditləri üzrə nəticələr 

 
Hesabat ilində “COVID-19” pandemiyasının hər sahəyə olduğu kimi, maliyyə 

nəzarətinə də təsirlərinə baxmayaraq Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən 

maliyyə nəzarəti tədbirlərinin dövlət vəsaitləri üzrə əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. Belə 

ki, 2020-ci ildə keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin əhatə dairəsi həm məbləğ, həm də 

mənbələr baxımından əvvəlki illə müqayisədə çox olmuşdur. 

Hesabat ilində audit formasında aparılmış nəzarət tədbirləri ilə ümumilikdə 9279,1 

mln. manat məbləğində vəsait əhatə edilmişdir ki, həmin vəsaitin nəzərəçarpacaq 

hissəsi 2019-cu ilin payına düşmüşdür: 
 

Hesabat ilində aparılmış auditlərlə əhatə edilmiş dövlət vəsaitlərinin illər üzrə 

bölgüsü,%-lə 

 

Əhatə edilmiş məbləğin auditin formaları üzrə bölgüsünə gəldikdə isə, qeyd edək ki, 

uyğunluq auditləri ilə əhatə edilmiş vəsaitin xüsusi çəkisi cəmi məbləğdə 97,0% təşkil 

etmişdir.  

Hesabata daxil edilmiş maliyyə və uyğunluq auditi növləri üzrə kənar dövlət maliyyə 

nəzarəti tədbirləri iki istiqaməti əhatə etmişdir: 

 Dövlət büdcəsinin gəlirlərini – 1 tədbir; 

 Dövlət vəsaitlərinin icrasını – 33 tədbir. 

Qeyd edək ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə aparılmış auditlə yanaşı analitik 

fəaliyyət çərçivəsində təhlil də aparılmışdır və Hesabatın müvafiq bölməsində təhlilin 

nəticələri ilə bağlı məlumatlar geniş əks etdirilmişdir.  

İkinci istiqamət isə, hər il olduğu kimi, dövlət büdcəsi, o cümlədən büdcədənkənar 

fəaliyyətdən gəlirlər, həmçinin büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitlərinin icrası 

vəziyyəti ilə bağlı olmuşdur.  

Əvvəlki hesabatlarda olduğu kimi, cari Hesabatda da kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirləri üzrə müəyyən edilmiş nöqsanlar müxtəlif meyarlar üzrə qruplaşdırılmış, eyni 

zamanda, dövlət vəsaitlərinin istifadəsinə dair nöqsanlar təsnifləşdirilmişdir.  
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 Dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə aparılmış auditlərlə müəyyən edilmiş əsas nəticələr:  

 

    Hesablama Palatasının nəzarət tədbirlərinin bir 

hissəsi, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, xərclərlə 

yanaşı, dövlət gəlirlərini əhatə edir. Hesabat ilində bu 

istiqamətdə aparılmış audit üzrə müəyyən olunmuş bir 

sıra məsələlər və bununla bağlı yoxlanılan qurumun 

münasibətini diqqətə çatdırırıq.      

Hesabat ilində dövlət büdcəsi gəlirlərinin yığılmasını təmin edən Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük 

İdarəsində (İdarə) inzibatçılığın təşkili vəziyyətinin auditi aparılmışdır. Qeyd edək ki, 

audit 2019-cu il və 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarını əhatə etmişdir.  

İlkin olaraq məlumat üçün bildirək ki, İdarə tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində 2019-cu ildə 436588 halda 11637393,6 min manat, 

2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında isə 115289 halda 5505747,0 min manat dəyərində 

malların və pul vəsaitlərinin rəsmiləşdirilməsi, o cümlədən təkrar rəsmiləşdirilməsi 

əməliyyatları həyata keçirilmişdir. 

Proqnoz hədəflərə 2019-cu ildə 464,7 mln. manat və ya 115,0%, 2020-ci ilin yanvar-

aprel ayları üzrə isə 169,7 mln. manat və ya 106,4% səviyyəsində əməl olunmuşdur. 

Eyni zamanda, qeyd edək ki, 2019-cu il üzrə ümumilikdə artıqlaması ilə icra olunması 

şəraitində aylıq proqnozlar yanvar ayı üzrə 5,5%, fevral ayı üzrə 15,1% və mart ayı üzrə 

6,7%-lik kəsirlə yerinə yetirilmişdir. 

Büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılması sahəsində müəyyən edilmişdir ki, 

proqnozlaşdırma prosesinin büdcə qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğu tam şəkildə 

təmin olunmamış, illik və aylıq proqnoz göstəricilər ayrı-ayrı tədiyə növləri səviyyəsində 

deyil, cəm şəklində sənədləşdirilmiş, büdcədənkənar daxilolmalar üzrə proqnozlar isə 

ümumiyyətlə tərtib olunmamışdır. Qanunvericiliklə Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə tədiyə 

növləri səviyyəsində təsdiq olunan büdcə tapşırıqlarının Komitənin strukturları üzrə 

tədiyə növləri səviyyəsində rəsmiləşdirilmədiyini diqqətə alaraq, Hesablama Palatası 

proqnoz göstəricilərin faktiki icra göstəricilərinə sonradan uyğunlaşdırılması risklərinin 

mövcudluğu qənaətindədir ki, bu da, ümumilikdə büdcə gəlirlərinin etibarlı 

proqnozlaşdırma sisteminin formalaşdırılması baxımından müsbət qiymətləndirilmir. 

İdarə üzrə inzibatçılığın təşkili ilə əlaqədar ilk növbədə qeyd olunmalıdır ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq normativ 

sənədlərdə qeyd olunan ödənişsiz maarifləndirmə xidmətlərinin təşkil olunması 
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məsələləri tam həllini tapmamış, o cümlədən gömrük ödənişlərinin hesablanması və 

ödənilməsi, habelə gömrük qanunvericiliyi baxımından müraciət edənlərin yerində 

məlumatlandırılması işləri institusional formada təmin olunmamışdır. 

Eyni zamanda, təminatı Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş 

qaydada həyata keçirilən gömrük orqanlarının avtomatlaşdırılmış informasiya 

sistemində bir sıra əhəmiyyətli işlərin görülməsi fonunda xarici ticarət fəaliyyətinin 

iştirakçıları üzrə şəxsi vərəqə prinsipi ilə fərdi uçotun aparılması hal-hazıradək təmin 

edilməmişdir. Bu isə, gömrük sistemində risklərin idarə olunması, gömrük ödənişlərinin 

hesablanmasının və daxilolmasının, artıqödəmələrin və borcların uçotunda şəffaflığın 

təmin edilməsi kimi sahələrdə gömrük inzibatçılığının vəziyyətinin qiymətləndirilməsində 

çətinliklər yaradır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Malların 

və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər 

buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları”na uyğun olaraq auditlə əhatə olunan dövrdə 

yalnız 230 xarici ticarət iştirakçısı olan hüquqi şəxsə “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən 

istifadə hüququ əldə etmişdir ki, bu da İdarə üzrə ümumi idxalatçıların cüzi hissəsini 

(2019-cu ildə 3,2%-ni, 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında 6,7%-ni) təşkil edir. Qeyd 

edilənləri nəzərə alaraq, Hesablama Palatası bu sistemin istifadəçilərinin əhatə 

dairəsinin genişləndirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruriliyi qənaətindədir.   

Eyni zamanda, gömrük orqanları sistemində risklərin idarə edilməsinə dair müvafiq 

normativ sənədlərdə risk göstəriciləri, risk meyarları və risklərin dərəcələri kimi 

anlayışların təsbit olunmasına baxmayaraq onların ölçü vahidləri və hesablanma 

metodları (zəruri düsturlar və alqoritmlər) müəyyən edilməmiş, eyni zamanda risklərin 

konkret istiqamətləri, risk faktorlarının ön risklər və sonrakı risklər üzrə qruplaşdırılması, 

mütəmadi və ya epizodik risklərin bazalaşdırılması, proqnozlaşdırıla bilən və ya 

proqnozlaşdırılması çətin olan risk istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, idxal-ixrac 

əməliyyatlarının ölkənin iqtisadi, ekoloji, sosial mühitinə və mənəvi amillərə təsir edə 

biləcək risklər üzrə təsnifləşdirilməsi, bəzi gömrük prosedurları çərçivəsində idxal-ixrac 

əməliyyatları üzərində sonrakı nəzarətsizliyin yarada biləcəyi risklər kimi amillər və s. 

risklər tənzimlənməmişdir. 

Gömrük qanunvericiliyi üzrə qanun pozuntuları hallarının aradan qaldırılması ilə 

bağlı gömrük nəzarəti tədbirləri auditlə əhatə olunan dövrdə faktiki olaraq gömrük 

dəyərinin düzgün bəyan olunmasının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində aparılmış və 

tapıntılar cüzi məbləğlərlə ifadə olunmuşdur. Belə ki, əlavə hesablamalar 2019-cu ildə 

2,9 mln. manat, 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarında 0,5 mln. manat təşkil etmişdir. 
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Əsasnaməsində səlahiyyətlərinə aid edilmiş xarici ticarət iştirakçılarında gömrük 

auditinin aparılması istiqamətində də zəruri işlər təşkil olunmamışdır. 

Son nəticədə auditlə əhatə olunan dövrdə müvafiq gömrük prosedurları üzrə 

ümumilikdə gömrük dəyəri 1151,0 mln. manat olan malların ölkə ərazisinə şərti olaraq 

buraxılmasına baxmayaraq, həmin əməliyyatların risk analizi aparılmamış, malların 

təyinatı üzrə istifadə olunması və digər riskli hallar üzrə sonrakı nəzarət qaydasında hər-

hansı gömrük nəzarəti tədbirləri həyata keçirilməmişdir. 

Eyni zamanda, xarici ticarət iştirakçılarının güzəştli vergi tutulan ölkələr və ərazilərlə 

bağlı əməliyyatların xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla gömrük inzibatçılığı çərçivəsində 

risklərin dəyərləndirilməsi üçün hər-hansı qaydalar müəyyənləşdirilməmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İdxal-

ixrac əməliyyatları üzrə büdcə gəlirlərini təmin edən qurumların birgə nəzarətinin həyata 

keçirilməsi Qaydaları” ilə vergi və gömrük orqanları üzrə müəyyən olunmuş birgə 

nəzarət prosedurlarının rəsmiləşdirilməsi çərçivəsində gömrük nəzarəti zonasında, 

yaxud idxalatçının anbarında və ya digər təsərrüfat obyektində “Birgə baxış akt”ları 

tərtib edilməmiş, son istifadə xüsusi gömrük proseduru altındakı malların saxlanıldığı və 

(və ya) istifadə edildiyi yerlərdə həmin mallardan qanunvericiliklə yol verilən təyinatlar 

üzrə istifadə üzərində birgə nəzarətin sənədləşdirilməsi təmin olunmamışdır.  

İnzibati xəta haqqında protokollar və inzibati tənbeh vermə haqqında qərarlar 

normativ-hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun ciddi hesabat blanklarında 

deyil, Dövlət Gömrük Komitəsinin özü tərəfindən müəyyənləşdirdiyi standartlar əsasında 

tərtib (çap) edilmişdir. Bu isə, xarici ticarət iştirakçıları tərəfindən inzibati tənbeh 

tədbirlərinin tətbiq edilməsi üçün tərtib edilmiş inzibati xəta haqqında protokolların 

hüquqi qüvvəsinin olmamasının mübahisələndirilməsinə əsaslar yaratmışdır. 

Auditlə əhatə olunan dövrdə 7 (yeddi) rezident bank tərəfindən ümumilikdə ölkə 

ərazisindən kənara “müxbir hesaba göndəriş” adı altında manat ekvivalentində 1,1 mlrd. 

manat dəyərində xarici valyuta vəsaitləri (əsasən ABŞ dolları və Avro ilə olan pul 

banknotları) ixrac olunmuşdur ki, bu pul vəsaitlərinin də son təyinat ünvanı olan 

xaricdəki bankların müvafiq müxbir hesablarına mədaxilini nəzərdə tutan təsdiqedici 

sənədlər gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində mövcud olmamışdır. 

25 idxalatçı üzrə malların müvəqqəti saxlanc gömrük proseduru altında 

qanunvericiliyə uyğun qalma müddətlərinin pozulmasına baxmayaraq prosedur 

sahiblərinin inzibati məsuliyyətə vaxtında cəlb edilməsi üçün müvafiq tədbirlər 

görülməmişdir. 
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Eyni zamanda, auditlə əhatə olunan dövrün sonuna 22 idxalatçı üzrə malların 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müvəqqəti saxlanc gömrük prosedurunda qalma 

müddətinin (4 ay) bitməsinə baxmayaraq, həmin əməliyyatlar üzrə prosedur sahiblərinə 

növbəti gömrük prosedurlarının tətbiq olunması və gömrük ödənişlərinin dövlət 

büdcəsinə ödənilməsi istiqamətində tədbirlər görülməmişdir. 

Auditlə əhatə olunan dövrdə 513 fiziki şəxs tərəfindən kommersiya fəaliyyətinin 

məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş malların (o cümlədən, fiziki şəxslərin hər biri üzrə 16-

116 ədəd intervalında mobil telefon, 22 ədəd ziyafət geyimi və s.) idxal edilməsinə 

baxmayaraq, onların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər kimi dövlət 

qeydiyyatına alınması təmin edilməmişdir. 

Eyni zamanda, 2019-cu ildə 104 qeyri-rezident fiziki şəxs üzrə 155, 2020-ci ilin 

yanvar-aprel aylarında 18 qeyri-rezident fiziki şəxs üzrə 38 idxal əməliyyatı çərçivəsində 

eyni şəxslərin eyni maldan çoxlu sayda idxal etməsi hallarının da mövcud olmasına 

baxmayaraq, kommersiya fəaliyyətinin məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş malları idxal 

edən həmin qeyri-rezident fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 

kimi dövlət qeydiyyatına alınması təmin edilməmişdir. 

Son nəticədə ölkəyə idxal edilən zərgərlik məmulatlarının (və ya bir sıra zərgərlik 

məmulatlarının) qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmayaraq müvəqqəti idxal gömrük 

proseduru altında yerləşdirilərək bəyan edilməsi və bu halların gömrük inzibatçılığı 

çərçivəsində tam və hərtərəfli qaydada araşdırılmaması, dövlət büdcəsinə ödənilməli 

olan gömrük ödənişlərinin yayındırılması ilə yanaşı, həmin hüquqi şəxsin analoji 

fəaliyyətlə məşğul olan (məşğul olmağa cəhd edən) xarici ticarətin digər iştirakçıları 

üzərində üstünlük əldə etməsi üçün əlverişli şərait yaratmışdır. 

İdarənin hesabat məlumatlarına əsasən 2019-cu ildə ölkə ərazisinə idxal edilmiş 

zərgərlik məmulatlarının cəmi 300,3 kq təşkil etməsi ölkə daxilində dövriyyədə olması 

ehtimal edilən zərgərlik məmulatlarının fiziki həcmləri arasında kəskin fərqləri büruzə 

vermişdir. Belə ki, zərgərlik məmulatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin Dövlət Gömrük 

Komitəsinin strukturunda məhz Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi tərəfindən 

həyata keçirildiyini, ölkəmizin özünəməxsus tarixi ənənələrini, eləcə də Dövlət Statistika 

Komitəsinin rəsmi məlumatlarına əsasən hər il 60,0 minə yaxın nigah hadisəsinin baş 

verməsini nəzərə alaraq 2019-cu ildəki yalnız nigah hadisələri ilə əlaqədar minimum 

miqdarda (20 qram) zinət əşyasının alınması şərtilə dövriyyədə olmalı zərgərlik 

məmulatlarının fiziki həcmləri ilə idxal edilmiş (gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılaraq ölkə 

ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılmış) zərgərlik məmulatlarının fiziki həcmləri 

arasında üç dəfədən çox fərqin mövcud olduğunu görmək olar. 
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Hesablama Palatası inzibatçılığın gücləndirilməsi şərtilə zərgərlik məmulatlarının 

idxalda gömrük ödənişlərindən azad edilməsinin qeyd olunan sahədə şəffaflığın 

artırılmasına əhəmiyyətli töhvə verəcəyi qənaətindədir.  

Auditlə əhatə olunan dövrün sonuna (auditlə əhatə olunan dövrün əvvəlinə keçid 

gömrük proseduru kimi qalıqda qalanlar üzrə) 69 idxalatçının 2011-2018-ci illərdən 

qalan 1563 sayda gömrük bəyannaməsi üzrə 761,1 min manat dəyərində mallarının 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müvəqqəti idxal gömrük prosedurunda qalma 

müddətinin bitməsinə baxmayaraq, həmin əməliyyatlar üzrə prosedur sahiblərinə 

növbəti gömrük prosedurlarının tətbiq olunması təmin edilməmiş və potensial gömrük 

ödənişlərinin dövlət büdcəsinə cəlb olunması məsələləri tam şəkildə öz həllini 

tapmamışdır. 

Eyni zamanda, qanunvericilik aktlarının tələbləri pozularaq auditlə əhatə olunan 

dövrdə 13 idxalatçı (gömrük ərazisində təsis edilmiş şəxslər) tərəfindən malların (kassa 

aparatları, avtobuslar üçün bort kompyuterləri, proyektorlar, dar istiqamətli lampalar və 

s) müvəqqəti idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə yol verilmişdir ki, bu da 

potensial gömrük ödənişlərinin vaxtında dövlət büdcəsinə hesablanmaması və 

ödənilməsinin təmin olunmaması ilə nəticələnmişdir. 

2019-cu ildə ümumi gömrük dəyəri 8,5 min manat olan quzu dərilərinin (yəni, 

xammalın) idxalının gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində prosedur sahibindən 853,4 

manat, eləcə də ümumi gömrük dəyəri 280,0 min manat olan süni xəz məmulatlarının 

idxalının gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində prosedur sahiblərindən 28,0 min manat, 

ümumilikdə 28,9 min manat məbləğində aksizlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

əsaslar olmadan tutulmuşdur ki, bu da ölkə ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan 17 fiziki şəxs üçün əlavə maliyyə yükü yaratmışdır. 

Regionun ən böyük xəz-dəri satıcısı kimi fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs üzrə idxal 

əməliyyatlarının, eləcə də ümumiyyətlə ölkə əhalisinin üstünlük verdiyi Avropa ölkəsi 

istehsalı olan xəz-dəri məmulatlarının idxalının gömrük rəsmiləşdirilməsi hallarına 

auditlə əhatə olunan dövrdə rast gəlinməmişdir. Belə vəziyyəti nəzərə alaraq, 

Hesablama Palatası əksər ölkələrdə tətbiq olunan xəz (xəz-dəri) məmulatlarının 

markirovkalanması (işarələnməsi) istiqamətində zəruri tədbirlərin nəzərdən 

keçirilməsinin aktual olması qənaətindədir.  

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin və malların buraxılışının həyata keçirilməsinə 

qanunvericiliyə uyğun olaraq maneçilik yaratmaması şəraitində, qısa idxal 

bəyannaməsinin təqdim edilməməsinə görə cərimələrin İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 

485.2-ci maddəsinə əsasən idxal edilmiş malın dəyərindən asılı olaraq diferensial 
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qaydada deyil, bütün mallar üzrə vahid məbləğdə (vəzifəli şəxslər üçün 1000,0 manat, 

hüquqi şəxslər üçün 1500,0 manat) müəyyənləşdirilməsi gömrük dəyəri cüzi 

məbləğlərlə ifadə olunan əməliyyatlar aparan xarici iqtisadi fəaliyyətin iştirakçıları üçün 

əlavə maliyyə yükünün yaratmasına gətirib çıxarır. Bu isə həmin istiqamətdə 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinin zəruriliyini göstərir.  

Auditin nəticələri ilə əlaqədar Dövlət Gömrük Komitəsinin və Komitənin Hava 

Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Hesablama Palatasına ünvanlanmış cavab 

məktublarında xarici ticarət fəaliyyətinin iştirakçılarının yerlərdə maarifləndirilməsi və 

məlumatlandırılması üçün ayrıca strukturların yaradılması, gömrük orqanlarının elektron 

informasiya sisteminin imkanlarının genişləndirilməsi məsələlərinə baxılacağı, gömrük 

ödənişləri öhdəliklərini yaradan audit tapıntılarının bir qismi üzrə müvafiq tədbirlərin 

yerinə yetirildiyi, digər qismi üzrə tədbirlərin davam etdirildiyi qeyd edilmiş, eləcə də 

audit prosesində ortaya çıxan bir sıra mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir.   

Qeyd edək ki, Hesabatın müvafiq bölməsində digər tədbirlərlə yanaşı Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsində 

aparılmış auditin nəticələri üzrə görülmiş işlər barədə məlumat verilmişdir. Eyni 

zamanda, bildirmək istərdik ki, qəbul edilmiş Kollegiya Qərarı üzrə tədbirlərin tam başa 

çatdırılması üzrə audit obyekti tərəfindən işlər davam etdirilir.  

 
 
 Dövlət vəsaitlərinin icrası üzrə müəyyən edilmiş əsas nöqsanlar:    

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası dövlət 

orqanları, büdcədənkənar dövlət fondları, bələdiyyələr, publik 

hüquqi şəxslər, dövlətin və (və ya) bələdiyyələrin səhmi (payı) 

olan hüquqi şəxslər tərəfindən dövlət vəsaitinin və digər dövlət 

əmlakının istifadə edilməsinə kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

funksiyasını həyata keçirən dövlətin ali audit qurumudur. Ali audit orqanlarının fəaliyyətini 

tənzimləyən qanunvericilik aktları, beynəlxalq standartlar və mütərəqqi təcrübə dövlət 

auditini həyata keçirən orqanların fəaliyyəti ilə bağlı hesabatlılığı və şəffaflığı mühüm amil 

olaraq ön plana çıxarır və bu, xüsusi tələb şəklində müəyyənləşdirilir. Hesablama 

Palatası qeyd edilənləri əsas tutaraq İş planı ilə nəzərdə tutulmuş və başa çatdırılmış hər 

bir nəzarət tədbiri ilə bağlı məlumatları fəaliyyətinə dair hesabatlarda əks etdirir.  

Qeyd edək ki, dünya təcrübəsində kənar dövlət auditi orqanlarının fəaliyyətinin son 

nəticəsi dövlət vəsaitlərinin səmərəli, qənaətli və nəticəli istifadəsinin təmin olunması 

məqsədilə ölkənin maliyyə inzibatçılığı sisteminin gücləndirilməsidir. Bu baxımdan, 

Hesablama Palatası apardığı nəzarət tədbirlərinin icmallaşdırılması metoduna üstünlük 
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verir, belə ki, bu yanaşma qurumlar üzrə müəyyən edilmiş nöqsanlar əsasında xarakterik 

nöqsanları aşkarlamaq şəraiti formalaşdırır. Bu isə, öz növbəsində, zəruri addımların 

atılması üçün zəmin formalaşdırmaqla qurumlarda bu nöqsanların aradan qaldırılması 

imkanlarını yaradır.  

Son illərdə Hesablama Palatası fəaliyyətə dair hesabatlarda auditlərlə müəyyən 

edilmiş nöqsanları 8 istiqamət üzrə təsnifləşdirir və Hesabatda bu yanaşma tətbiq 

edilmişdir.  

Qeyd edək ki, nöqsanların təsnifləşdirilməsi maliyyə və uyğunluq auditləri üzrə, eyni 

zamanda, səmərəlilik (performans) auditinin keçirilməsi zamanı tətbiq edilmiş uyğunluq 

auditinin elementləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilmişdir. Səmərəlilik (performans) 

auditi ilə bağlı əsas nəticələr Hesabatın müvafiq bölməsində daha geniş şəkildə əks 

etdirilmişdir.  

Beləliklə, müəyyən edilmiş nöqsanlar aşağıdakı istiqamətlərdə təsnifləşdirilmişdir:  

1. Büdcə qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı; 

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

3. Dövlət əmlakı üzrə qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı; 

4. Bank-kredit, valyuta əməliyyatları və dövlət borcu sahəsində qanunvericiliyin 

tələbləri ilə bağlı; 

5. Dövlət satınalmaları üzrə qanunvericiliyin tələbləri ilə bağlı; 

6. Büdcə gəlirlərinin hesablanması, yığılması və ödənilməsi üzrə qanunvericiliyin 

tələbləri ilə bağlı; 

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

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

tələbləri ilə bağlı. 

 
 

2.1.2. Müəyyən edilmiş nöqsanlar üzrə statistik məlumatlar 

 

Maliyyə və uyğunluq auditi üzrə müəyyən edilmiş nöqsanlar, əvvəlki illərdə olduğu 

kimi, 8 istiqamət üzrə təsnifləşdirilməklə yanaşı, hər bir qurum üzrə ayrı-ayrılıqda 

Hesabata daxil edilmişdir.   

 

 Ayrı-ayrı qurumlar üzrə məlumatlar 

Son illərdə formalaşmış təcrübəyə uyğun olaraq, müqayisəliliyin təmin edilməsi 

məqsədilə ayrı-ayrı qurumlar üzrə məlumatlar Hesabata eyni cədvəldə əks olunmaqla 

daxil edilmişdir. Həmin cədvəldə qurumlarda aparılmış kənar dövlət maliyyə nəzarəti 
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tədbirlərinin nəticəsi olaraq təsnifatın hər bir istiqaməti üzrə müəyyən edilmiş hallar əks 

etdirilmişdir.   
 

Nəzarət tədbiri keçirilmiş qurumlarda qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə bağlı 

nöqsanların istiqaməti üzrə nöqsan hallarının sayı  
  

Nöqsanlar 
büdcə 

qanunve-
riciliyi  

əsaslı 
qoyuluşlar  

dövlət 
əmlakının 
istifadəsi  

 dövlət 
satınal-
maları  

vergi 
və 

gömrük  
qanun-
verciliyi 

 
Büdcədən-

kənar 
fond, 
sosial 

təminat və 
sosial 

müdafiə  

Cəmi 

AR Milli Məclisi 5           5 

AR İqtisadiyyat Nazirliyi 6     2     8 

AR Gənclər və İdman 
Nazirliyi 

5     5 2 1 13 

AR Gənclər və İdman 
Nazirliyi (investisiya xərcləri) 

8 5   1     14 

AR Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi (mineral gübrələrin, 

biohumusun və pestisidlərin 
dəyərinin güzəşt olunan hissəsi 
üzrə) 

7           7 

AR Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi (yanacaq və motor 

yağlarına, buğda və çəltik əkininə, 
pambığa, süni mayalanma yolu 
ilə alınmış buzovlara görə 
subsidiya) 

18           18 

AR Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi (investisiya xərcləri) 

3 14   1     18 

AR Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsi 

8   1 2 3   14 

AR Dövlət Statistika 
Komitəsi 

4 4   3     11 

AR Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi 

7     4 2   13 

AR Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyi 

2       1   3 

Aqrar Xidmətlər Agentliyi 12     12 5   29 

Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi 

2     2 1   5 

Aqrar Kredit və İnkişaf 
Agentliyi 

7           7 

Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondu 

4     2   7 13 

Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondu 

6 19   4 1   30 
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Nəzarət tədbiri keçirilmiş qurumlarda qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə bağlı 

nöqsanların istiqaməti üzrə nöqsan hallarının sayı 
  

Nöqsanlar 
büdcə 

qanunve-
riciliyi  

əsaslı 
qoyuluşlar  

dövlət 
əmlakının 
istifadəsi  

 dövlət 
satınal-
maları  

vergi və 
gömrük  
qanun-
verciliyi 

 
Büdcədən-
kənar fond, 

sosial 
təminat və 

sosial 
müdafiə  

Cəmi 

Dövlət Məşğulluq 
Xidməti və onun yerli 
orqanları 

3     2     5 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurası 

12   3 11     26 

Milli Onkologiya 
Mərkəzi 

2           2 

Bakı Dövlət Universiteti 7     2 2   11 

Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universiteti 

4 3   1     8 

Azərbaycan Tibb 
Universiteti 

10 3 3 5     21 

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin 
Hava Nəqliyyatında 
Baş Gömrük İdarəsi 

        10   10 

Modul tipli sutəmizləyici 
qurğuların 
alışı,quraşdırıl-ması və 
istismarı ilə bağlı 

2 6         8 

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti (investisiya 

xərcləri) 
11 5   5     21 

Bakı Şəhər Mənzil 
Kommunal Təsərrüfatı 
Departamenti 

8 1 2 8 1   20 

Bakı Şəhər 
Məktəbəqədər Təhsil  
Müəssisələri və Uşaq 
Evləri İdarəsi 

9 4   1     14 

Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun Lənkəran 
şəhər şöbəsi 

          8 8 

“Azərişıq” ASC 2 3   5     10 

“Azərbaycan İnvestisiya 
Şirkəti” ASC 

  2 11       13 

Azərbaycan Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı ASC 
(subartezian quyularının 
layihələndirilməsi və tikintisi) 

4 7         11 

İnnovasiya və Təchizat 
Mərkəzi  

7           7 
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 Maliyyə və uyğunluq auditləri üzrə icmal məlumatlar 

2020-ci ildə başa çatdırılmış 34 audit üzrə nəticələr 

ümumiləşdirilərək 452 halda nöqsan müəyyən 

edilmişdir. Qeyd edək ki, yuxarıda göstərilmiş nöqsan 

təsnifatı üzrə cədvələ, digər illərdən fərqli olaraq 6 

istiqamət üzrə nöqsanlar daxil edilmişdir. Belə ki, dövlət 

borcu ilə bağlı məsələlərin əhəmiyyəti və maliyyə 

inzibatçılığı sistemində rolu nəzərə alınaraq bu istiqamətdə aparılmış auditlə bağlı 

məlumatlar Hesabata ayrıca alt bölmə kimi daxil edilmiş, həmçinin maliyyə uçotu və 

hesabatlılıq sahəsində nöqsanlarla bağlı ətraflı məlumat təqdim edilmişdir. Həmçinin 

vurğulamalıyıq ki, nöqsanlar hesabat ilində həyata keçirilmiş maliyyə və uyğunluq 

auditlərini, eyni zamanda, səmərəlilik (performans) auditi çərçivəsində tətbiq olunmuş 

uyğunluq auditi elementlərini əhatə edir.  
 

Hesabat ilində aparılmış maliyyə və uyğunluq auditləri üzrə müəyyən edilmiş 

nöqsanların təsnifat qrupları üzrə sayı və ümumi cəmdə xüsusi çəkisi 

Təsnifat qrupları 
ümumi məbləğdə 

xüsusi çəki 
say 

büdcə qanunvericiliyinin pozulması 56,6 199 

əsaslı qoyuluşlar üzrə nöqsanlar 22,8 82 

dövlət əmlakının istifadəsi ilə bağlı nöqsanlar 0,2 20 

 dövlət satınalmaları ilə bağlı nöqsanlar 7,6 101 

vergi və gömrük qanunverciliyi ilə bağlı 

nöqsanlar 
11,8 34 

Büdcədənkənar fond, sosial təminat və sosial 

müdafiə ilə bağlı fəaliyyətdə nöqsanlar 
1,0 16 

Cəmi  452 

 

Hesabat ilində müəyyən edilmiş və təsnifat üzrə qruplaşdırılmış nöqsanlar arasında 

büdcə qanunvericiliyinin pozulması, dövlət satınalmaları ilə bağlı qanunvericilik 

aktlarının tələblərinə riayət edilməməsi, eyni zamanda əsaslı qoyuluşlarla bağlı xərclərin 

icrasında yol verilmiş nöqsanlar mütləq ifadədə xüsusilə seçilir.  

Maliyyə və uyğunluq auditlərinin keçirilməsi zamanı rast gəlinmiş xarakterik 

nöqsanlar barədə aşağıdakıları qeyd etmək olar: 
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 Dövlət vəsaitlərinin icrası prosesinin auditi zamanı əhəmiyyət kəsb edən və daha 

çox rast gəlinən tapıntılar 

Həyata keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində 

Hesablama Palatası maliyyə vəsaitlərinin və dövlət 

əmlakının formalaşması, idarə olunması və istifadəsi 

prosesində bir çox əhəmiyyətli problemlər, uyğunsuzluqlar 

və disfunksionallıqlar müəyyənləşdirmişdir. 

Hesabatın bu alt-bölməsinə aparılmış audit növündən asılı olaraq büdcə 

inzibatçılarının və qərar qəbul edən səlahiyyətli vəzifəli şəxslərin diqqətini, həmçinin 

həmin şəxslərin prosesə cəlb olunmasını tələb edən ən vacib təsbitlər daxil edilmişdir. 

Təsbitlər maliyyə və uyğunluq auditləri üzrə qruplaşdırılmışdır.  

 

 Maliyyə auditi  

Auditin bu forması ümumilikdə maliyyə hesabatlarında 

saxtakarlıq və ya səhvlər nəticəsində ciddi təhriflərın 

olmamasının təsdiqini əldə etmək və bu hesabatların bütün 

maraqlı tərəflər üçün tətbiq olunan normativ bazaya uyğun 

şəkildə təqdim edildiyi qənaətini əldə etmək üçün aparılır. 

Maliyyə hesabatlarının auditinin məqsədi maliyyə hesabatı 

istifadəçilərinin, daha dəqiq isə, audit olunan obyektlərin menecmentinə/rəhbərliyinə, 

habelə üst qurumlarına etimad səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Beləliklə də 

vurğulanmalıdır ki, aparılan auditin nəticələrinin yekun benefisiarı qismində birbaşa 

olaraq audit olunan obyekti çıxış edir. 

 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

addə 22.2.1. Maliyyə auditi (maliyyə əməliyyatları və hesabatlarının uyğunluğunun, 

düzgünlüyünün, dürüstlüyünün və tamlığının müəyyənləşdirilməsi, maliyyə idarəçiliyi, 

daxili nəzarət və əlaqəli informasiya sistemlərinin qiymətləndirilməsi);. 

 
İSSAİ  
 

 maliyyə auditinin əsas məqsədi təşkilatın öz maliyyə məlumatlarını qüvvədə olan 

maliyyə hesabatlılığı və tənzimləyici çərçivəyə uyğun təqdim edib-etməməsini 

müəyyən etməkdir.  

M  

200 
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İlkin olaraq qeyd edək ki, mühasibat uçotunun təşkili və aparılmasını tənzimləyən 

normativ bazanın bütün büdcə qurumları tərəfindən tətbiq edilməsi üçün hazırlanmasına 

və istifadə olunmasına baxmayaraq, auditlər nəticəsində qeyd olunan normativ bazada 

aradan qaldırılması tələb olunan bəzi çatışmazlıqlar müəyyən edilir. Normativ bazanın 

təkmilləşdirilməsində və inkişaf etdirilməsində əsas məqsəd keyfiyyətli maliyyə və 

mühasibat məlumatlarının mövcud olmasını, son nəticədə isə, düzgün və ədalətli fikir 

formalaşdırılmasına əminliyi təmin etməkdir.  

Hesablama Palatası, eyni zamanda, mühasibat uçotunun aparılmasında 

ixtisaslaşmış kadrların çatışmazlığı, mövcud səriştəli kadrların özəl sektora axını, 

normativ bazanın düzgün tətbiq edilməsi məqsədilə kadrların yetərincə hazırlanmaması, 

aparılmış dəyişikliklər barədə məlumatlandırmaların gecikmə ilə təmin edilməsi və s. 

çatışmazlıqların mövcudluğunu diqqətə çatdırır.  

Bu şəraitdə audit olunan obyektlərin demək olar ki, hamısı mühasibat uçotu 

sahəsində, o cümlədən əməyin ödənişi, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi/amortizasiyası, 

qeyri-maddi aktivlərin uçotu və kapitalın dəyərində əks olunması, torpaq sahələrinin 

uçotunun dəyərlərinin tanınması və təsnifləşməsi, öhdəlik və borc məbləğlərinin uçota 

alınması, inventarlaşdırmanın aparılması və s. sahələri tənzimləyən normativ-hüquqi 

aktların düzgün tətbiq edilməklə əks olunmasında səhvlərə yol vermişdir. 

Hesabat ilində nəzarət tədbirləri ilə əhatə olunan dövlət vəsaitlərinin strukturu 

(təyinatı), bölgüsü və istifadəsi zamanı rast gəlinən (obyektiv və subyektiv səbəblərdən 

yol verilən) bəzi nöqsanlar həmin vəsaitlərin istifadəçiləri tərəfindən mühasibat uçotunun 

aparılmasında, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında, eləcə də aidiyyəti qurumlara 

təqdim olunan hesabat və məlumatlarda da bir sıra uyğunsuzluqların yaranmasına 

şərait yaratmışdır.  

Nəticədə bu nöqsan və uyğunsuzluqlar mühasibat uçotunun aparılmasında 

təhriflərə yol verilməsinə və düzgün olmayan rəqəmlər əsasında maliyyə hesabatlarının 

tərtib edilməsinə gətirib çıxarır. Bu isə öz növbəsində mövcud nəzarət mexanizmlərinin 

və tənzimləmələrin gücləndirilməsini və təkmilləşdirilməsini tələb edir. 

Hesabat ilində aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələri əsasında formalaşdırılmış 

məlumat bazasına əsaslanaraq maliyyə hesabatlılığı sahəsində müəyyən edilən 

nöqsanları iki qrup üzrə təsifləşdirə bilərik.  

Birinci qrupa maliyyə hesabatlarında məlumatların düzgün əks etdirilməməsi halları 

kimi əhəmiyyətli pozuntular aid edilmişdir. Nəzarət tədbirlərinin nəticələri göstərir ki, 

maliyyə hesabatları ümumilikdə 412,4 mln. manat məbləğində təhrif olunmaqla tərtib 

edilmişdir. Qeyd edək ki, bu məbləğlər inventarizasiyanın düzgün qaydada 
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aparılmaması, kreditor və debitor borcların az göstərilmiş və ya ümumiyyətlə 

göstərilməmiş məbləği nəticəsində formalaşan təhrifləri də özündə saxlayır. Məlumat 

üçün bildirək ki, 412,4 mln. manat məbləğin 14,6 mln. manatı az göstərilmiş və ya 

göstərilməmiş debitor borc məbləğindən, 30,3 mln. manatı az göstərilmiş və ya 

göstərilməmiş kreditor borc məbləğindən formalaşmışdır. Həmçinin 3,2 mln. manat 

məbləğində amortizasiyanın səhv hesablandığı, 1,4 mln. manat məbləğində inventar və 

avadanlığın uçotda düzgün əks etdirilmədiyi müəyyən olunmuşdur. Maliyyə 

hesabatlarında düzgün əks etdirilməyən və ya təhrif olunmaqla əks etdirilən məbləğ isə 

362,9 mln. manat təşkil etmişdir.  

Hesablama Palatası ikinci qrupa mühasibatlıq prinsiplərinə əməl edilməməsi və 

mühasibat yazılışlarının doğru verilməməsi nəticəsində məbləğlərin düzgün maliyyə 

hesabatlarında əks olunmaması və ya bir hesabat daxilində düzgün əks olunmaması 

hallarını aid etmişdir. Bu, ümumilikdə 335,4 mln. manat məbləğ ilə ifadə olunur.  

 

 

 Uyğunluq auditi  

 Uyğunluq auditi bütün mühüm sahələr üzrə 

aparılan maliyyə əməliyyatlarının tətbiq olunan normativ 

bazaya uyğun şəkildə həyata keçirildiyini təsdiqləmək 

üçün aparılır. Auditin bu forması vəsaitlərin icrası 

prosesində normativ-hüquqi aktların tələblərindən 

kənaraçıxmaları və pozuntuları əks etdirməklə, bir 

tərəfdən, həmin nöqsanların aradan qaldırılması 

istiqamətlərini müəyyən edir, ikinci bir tərəfdən isə, bu nöqsanlara yol verən səlahiyyətli 

şəxsləri hərəkətlərinə görə məsuliyyətə cəlb etməklə intizamı artırır.  
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 “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

addə 22.2.3.  Uyğunluq auditi (kənar dövlət maliyyə nəzarətinin obyektləri tərəfindən 

qüvvədə olan hüquqi aktların tələblərinə əməl olunması vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi) 

 
İSSAİ  

 

uyğunluq auditi –verilən bir audit predmetinin meyarlar kimi müəyyən edilmiş 

müvafiq rəhbər sənədlərin tələblərinə uyğun olub-olmamasının müstəqil 

qiymətləndirilməsidir. Uyğunluq auditi fəaliyyətlərin, maliyyə əməliyyatlarının və məlumatların 

bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından audit olunan təşkilatın fəaliyyətini tənzimləyən rəhbər 

sənədlərə uyğunluğunu qiymətləndirməklə həyata keçirilir. 

  

Dünya təcrübəsində dələduzluq və korrupsiya öz təbiətinə görə şəffaflığı, 

məsuliyyəti və yaxşı idarəetməni pozan elementlər kimi müəyyən edilib. Bu baxımdan 

uyğunluq auditi vəsaitlərin xərclənməsinin normativ-hüquqi aktlara uyğunluğuna 

münasibətdə saxtakarlıq riskinin müəyyənləşdirilməsi yolu ilə dövlət sektorunda müvafiq 

idarəetməni stimullaşdırır. Uyğunluq auditinin nəticəsi kimi hazırlanan hesabatların 

istifadəçiləri müvafiq olaraq audit meyarları kimi müəyyənləşmiş aktları qəbul etmiş 

dövlət hakimiyyətinin qolları, o cümlədən qanunvericilik, məhkəmə və icra hakimiyyəti, 

həmçinin audit olunan obyektlər, vətəndaş cəmiyyəti və vətəndaşlardır. 

Hesablama Palatası hesabat dövründə daha çox qurumda rast gəlinən və 

vəsaitlərin icrasına əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərən aşağıdakı istiqamətlərə xüsusi 

diqqət yetirmişdir:  

 

 Dövlət satınalmaları sahəsində 

Dövlət satınalmalarını həyata keçirən satınalan təşkilatlar dövlət vəsaitindən 

istifadənin səmərəliliyini böyük ölçüdə təyin edir. Hesablama Palatası dəfələrlə bu 

sahədə illərlə yığılan bir çox çatışmazlıqları ön plana çıxarmışdır. Dövlət 

satınalmalarının dövlət maliyyə idarəçiliyində həlledici rola malik sahə olduğunu və tez-

tez çoxsaylı risklərə məruz qaldığını, beynəlxalq təcrübədə satınalmalar sahəsinin 

korrupsiyaya münasibətdə “həssas” sahə hesab edilməsini nəzərə alaraq, Hesablama 

Palatası, əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat ilində də, dövlət satınalmaları sahəsində 

M  

400 
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fəaliyyəti həyata keçirdiyi uyğunluq auditlərində əsas predmet suallarından biri kimi 

müəyyənləşdirmişdir.  

Ümumilikdə, Hesablama Palatası dövlət satınalmaları sahəsində rast gəlinən 

nöqsanlar sırasında satınalmanı həyata keçirən qurumlar tərəfindən illik və rüblük 

satınalma planlarının hazırlanmamasını, şəffaflıq və səmərəlilik prinsiplərinə əməl 

edilməməsini, dövlət satınalmalarında ehtimal olunan qiymətin düzgün 

hesablanmamasını və ya ümumiyyətlə hesablanmamasını, satınalmaların qurumun 

məhsullara, işlərə və xidmətlərə olan tələbatı nəzərə alınmadan və konkretləşdirilmədən 

planlaşdırılmasını, satınalmaların keçirilməsi üçün təsdiq olunmuş smeta deyil, 

maliyyələşmənin əsas kimi qəbul edilməsini xüsusilə vurğulayır.  

Son illərdə həyata keçirilən kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri əsasında 

formalaşan bazaya və audit təcrübəsinə əsaslanaraq dövlət satınalmaları sahəsində 

rast gəlinən çatışmazlıq və uyğunsuzluqları aşağıdakı mərhələlər üzrə qruplaşdırmaq 

olar:  

 satınalmaların planlaşdırılması; 

 satınalmaların keçirilməsi;  

 satınalmaların rəsmiləşdirilməsi.  

Satınalma prosesinin fərqli mərhələlərinə aid olan çatışmazlıqların və 

uyğunsuzluqların səbəblərini bilmək onların azaldılması və tam aradan qaldırılması 

istiqamətində təsirli addımların atılması vacib rol oynayır. 

Əksər satınalma keçirilən qurumlarda hər bir mərhələdə rast gəlinən müxtəlif 

pozuntu hallarının mövcud olduğunu qeyd etməliyik. Bununla yanaşı, Hesablama 

Palatası, dövlət satınalmaları işinə cəlb olunan kadrların peşə hazırlığının zəif olmasını, 

qanunla nəzərdə tutulmuş xüsusi prosedurlar ilə əlaqədar daxili qaydaların 

yaradılmamasını, tender komissiyasının üzvləri arasında tapşırıqların, vəzifələrin və 

məsuliyyətin bölüşdürülməsi ilə bağlı aydın müddəaların olmamasını satınalmaların hər 

bir mərhələsinə xarakterik əsas nöqsanlara səbəb olduğu qənaətindədir.  

Satınalmaların planlaşdırılması mərhələsinə xas olan 

nöqsanlara büdcə istifadəçiləri tərəfindən satınalma planının 

təsdiq edilməməsini və ya bunun formal mərhələ kimi qəbul 

edilməsini xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Belə ki, bu yanaşma 

zamanı dövlət ehtiyacları üçün malların miqdar və həcminin 

tələbata uyğunluğu, hər hansı bir metodla keçirilən 

satınalmaların məqsədəuyğunluğu araşdırılmır. Nəticədə isə 

bu nöqsanlar büdcə vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə olunmamasına və sonradan 
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uzunmüddətli saxlanmaya uyğun olmayan qalıqların yaradılmasına, həmçinin satınalma 

metodlarının icazəli və ya icazəsiz dəyişdirilməsinə səbəb olur.  

Satınalmaların keçirilməsi zamanı yol verilən uyğunsuzluqların təhlili göstərir ki, 

satınalma subyektləri tərəfindən nöqsanlara iki səbəbdən yol verilir :  

 Büdcə vəsaitlərindən istifadə edərkən mövcud vaxt çərçivəsinə uyğunlaşmaq;  

 Dövlət satınalmaları prosedurlarının həyata keçirilməsi zamanı rəqabət 

üsullarının istifadəsindən yayınmaq.  

Hesablama Palatası satınalmaların planlaşdırıması mərhələsində müşahidə edilən 

mövcud münasibətin yuxarıdakı iki əsas məqsəddən doğan bir nəticə olması 

qənaətindədir.  

Qeyd olunanlarla yanaşı satınalmaların keçirilməsi mərhələsində daha çox rast 

gəlinən aşağıdakı uyğunsuzluqlar və tələblərə əməl olunmama hallarını diqqətə 

çatdırmaq istərdik:  

 büdcə vəsaitlərindən istifadə zamanı rəqabətli satınalma üsullarına deyil, 

əsasən və daha çox birmənbədən satınalma metodundan istifadə edilməsi; 

 bir mənbədən satınalma metodundan istifadə üçün icazə alınsa da, 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun satınalma prosedurlarının aparılmaması və ehtimal 

olunan dəyərin hesablanılmaması; 

 xərclər smetası və tədbirlər planının əvvəlcədən tərtib və təsdiq edildiyi halda, 

vaxt məhdudiyyəti adı ilə birmənbədən satınalma metodunun seçilməsi, bir mənbədən 

satınalmaların keçirilməsi üçün müvafiq icazə alınsa da, satınalmanın keçirilməsinin 

gecikdirilməsi. Qeyd edək ki, hesabat ili ərzində aparılmış nəzarət tədbirləri ilə müəyyən 

olunmuşdur ki, ümumilikdə bir mənbədən satınalma keçirilməsi üçün 4 qurum üzrə 5 

halda 87,5 mln. manat məbləğində icazə alınsa da, həmin icazələr üzrə satınalmalar 

müəyyən vaxt keçdikdən sonra baş tutmuşdur;  

 metodundan asılı olmayaraq satınalmaların ehtimal olunan qiymətinin artıq 

hesablanması. Qeyd edək ki, bu, dövlət vəsaitlərinin istifadəsi prosesində ən “ağrılı” 

mərhələlərdəndir.     

 açıq tender prosedurlarının keçirilməsi zamanı “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun şərtlər toplusu və ixtisas uyğunluğu ilə bağlı  

tələblərinin tam gözlənilməməsi, 

 satınalmaların əsas şərtlər toplusunda iddiaçılar tərəfindən texniki imkanları və 

işçi qüvvəsi barədə məlumatların təqdim edilməsinin nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, 

bəzi hallarda bu məlumatların müvafiq sənədlərlə (hesabatlarla) təsdiq edilməməsi və 

alınmaması.  
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Bu mərhələdə yol verilən uyğunsuzluqlar nəticəsində artıq və əsassız 

ödənişlərin yaranmasına şərait yaranır, həmçinin eyni bir podratçı ilə çoxsaylı 

predmetli müqavilələr bağlanılır, satınalma subyekti tərəfindən hansı  satınalma 

metodunun tətbiq olunmasından asılı olmayaraq satınalmanın qalibi eyni təşkilat 

olur və qalibin yekun qiymətindən qənaət əldə edilmir.  

Keçirilmiş satınalmaların sonuncu mərhələsi olan satınalmaların rəsmiləşdirilməsi 

zamanı aşkar edilmiş uyğunsuzluqlara tender komissiyalarının yekun protokollarının 

təsdiq edilmiş formaya uyğun olmamasını, protokolların vaxtında göndərilməməsini, 

bağlanmış müqavilələrin şərtlər toplusuna uyğun olmamasını aid etmək olar ki, bu hallar 

da, öz növbəsində, qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə yanaşı, keçirilmiş 

müsabiqələrin nəticələrinin ləğv olunmasına “səbəb” olmaqla şəffaflığın pozulması kimi  

qiymətləndirilməlidir. 

Auditorların qeydə aldığı əsas məqamlar göstərir ki, dövlət satınalmaları dövlət 

vəsaitlərinin səmərəsiz istifadəsi risklərinin mövcud olduğu sahədir. Bu səbəbdən 

yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması bir çox qurumun – cari dövlət nəzarət 

orqanlarının, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin və satınalan 

qurumların rəhbər orqanlarının birgə səylərinin həyata keçirilməsini tələb edir. 

Hesablama Palatası son illər ərzində, bu barədə dövlət qurumlarını və geniş 

ictimaiyyəti məlumatlandırsa da, bununla bağlı effektiv tədbirlərin tam olaraq 

başa çatdırılması təmin edilməmişdir. Sadaladığımız problemlərin Azərbaycan 

Respublikasında satınalma sisteminin effektivliyini zəiflətdiyi qənaətindəyik və 

Hesablama Palatası olaraq dövlət satınalmalarında səmərəliliyin əldə edilməsinin 

normativ bazanın davamlı təkmilləşdirilməsindən və dövlət satınalmalarına 

nəzarətin gücləndirilməsindən keçdiyini diqqətə çatdırmaq istərdik.  

 

 

 Əsaslı kapital qoyuluşları üzrə vəsaitlərin icrası prosesində  

Uyğunluq auditi prosesində müəyyən edilmiş digər problemli sahə kapital 

qoyuluşları ilə bağlıdır. Dövlət İnvestisiya Proqramının (DİP) tərtibi və icrası, dövlət 

büdcəsi xərclərində əsaslı xərclərin xüsusi çəkisinin yüksək olması, ölkəmizdə aparılan 

tikinti, quruluculq və təmir işlərinin geniş miqyaslı olması kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

orqanı kimi Hesablama Palatası tərəfindən bu xərclərin daima diqqətdə saxlanılmasını 

prioritet edir.  
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İlkin olaraq bu sahədə, əvvəlki illərdə də müəyyən 

edilən və hər il davamlı olaraq rast gəlinən pozuntular kimi 

layihələrin dəyərinin müəyyən edilməməsi, layihələrin 

normativ sənədlərə uyğun hazırlanmaması, layihələrin 

icrası prosesində yol verilən kənarlaşmalar, kapital 

qoyuluşlarının uçot sənədlərində düzgün əks olunmaması 

və nəhayət, başa çatdırılmamış tikililərin böyük həcmdə olması kimi halları vurğulamaq 

istərdik.  

Auditlərin nəticələrinə əsaslanaraq, Hesablama Palatası kapital qoyuluşları zamanı 

artıq xərclərə yol verilməsi səbəblərini aşağıdakı kimi qruplaşdırır: 

 investisiya layihələrinin dəyərinin hesablanılmasında ‘bazis-əmsal’ üsulunun 

tətbiqinin davam etməsi; 

 tikinti layihələrinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin tələblərinə 

uyğunluğunun yoxlanılması məqsədi ilə müvafiq qaydada ekspertizadan keçirilmədən 

tikinti işlərinə başlanılması və həmin tikinti obyektlərinə ayrılmış vəsaitlərin səmərəli 

istifadəsinin qiymətləndirilməsinin mümkün olmaması;  

 obyektlərin layihələri üzrə hesablanan iş həcmlərindən fərqli (artıq) işlərin 

smetalara daxil edilməsinə və bu işlərə görə əlavə investisiyaların tələb olunmasına 

şəraitin yaradılması;  

 layihə-smeta sənədlərində nəzərdə tutulmayan tikinti-quraşdırma işlərinin “Yerinə 

yetirilmiş işlərin qəbulu Aktı”na (Forma № 2) daxil edilməsi; 

 faktiki icra sənədlərindəki iş həcmlərinin və istifadə edilən materialların layihə və 

smeta sənədlərində əks etdirilən keyfiyyət səviyyəsindən aşağı olması və daha ucuz 

materiallardan istifadə edilməsi;  

 qurumlar tərəfindən hər hansı bir obyekt və ya ərazi üzrə cari və əsaslı xərclərin illər 

üzrə əvəzləşdirilməsi; 

 fiziki baxış keçirilən obyektlər üzrə “Yerinə yetirilmiş işlərin qəbulu Aktı”na (Forma 

№ 2) daxil edilən işlərin tam həcmdə və keyfiyyətlə, həmçinin layihədə nəzərdə tutulan 

qaydada yerinə yetirilməməsi.  

 

 Dövlət vəsaitlərinin idarəedilməsi və büdcə qanunvericiliyinin tələblərinə 

uyğun istifadəsi sahəsində 

Dövlət vəsaitlərinin istifadəçiləri tərəfindən həmin vəsaitlərin idarəedilməsi və büdcə 

qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olunmaqla icra olunması sahəsində fəaliyyət 

uyğunluq auditinin əhatə dairəsinə daxildir. Ümumilikdə son illərdə fəaliyyətə dair 
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hesabatlarda da vurğulandığı kimi, büdcə qanunvericiliyinin pozulması halları 

Hesablama Palatası tərəfindən müəyyən edilmiş pozuntular arasında böyük xüsusi 

çəkiyə malik olmuşdur. Həmçinin vurğulanmalıdır ki, yol verilmiş nöqsanların aradan 

qaldırılması istiqamətində həyata keçirilmiş tədbirlərin tərkib hissəsi kimi bərpa edilmiş 

vəsaitlərin strukturunda büdcə qanunvericiliyinin pozulması halları səbəbindən yaranan 

nöqsanların da payı əhəmiyyətli dərəcədədir.  

Hər il olduğu kimi, hesabat ilində də qeyd edilən bu 

istiqamət üzrə daha çox rast gəlinən nöqsanlar kimi “Büdcə 

sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinin pozulması halları, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin ayrı-ayrı istiqamətlərdə müəyyən etdiyi 

xərc normativlərinə və prosedurlara əməl olunmamasını vurğulamaq zəruridir. Qeyd 

edilənlər isə bir sıra istiqamətlər üzrə vəsaitlərin, o cümlədən müxtəlif adda keçirilən 

tədbirlərə sərf olunan vəsaitlərin səmərəli və məqsədyönlü istifadəsində, malların (işlərin 

və xidmətlərin) satın alınması məqsədilə bağlanılmış müqavilələrin icrasında ciddi və 

əhəmiyyətli riskləri formalaşdırır.    

Ümumiləşmə apararaq, Hesablama Palatası dövlət vəsaitlərinin idarə olunması və 

vəsaitlərin büdcə qanunvericiliyinə uyğun icrası prosesində rast gəldiyi nöqsanları 

aşağıdakı kimi qruplaşdırır:  

 Büdcə təşkilatları tərəfindən planlaşdırmanın fəaliyyət və inkişaf sənədlərinə 

uyğun aparılmaması, il ərzində dəfələrlə və çoxistiqamətli dəyişikliklərin aparılması, 

başqa sözlə, ilin əvvəlində aparılmış planlamanın il ərzində cari faəliyyətə uyğun 

tənzimlənməsi; 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19-cu 

maddəsinin tələblərinə əməl edilməyərək ilin sonunda xəzinə hesablarında qalan 

vəsaitin qaytarılmaması üçün banklarda akkreditiv hesab açıb həmin vəsaitlərin bu 

istiqamətə yönəldilməsi;  

 “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 

əməl edilməyərək müqavilədə göstəriləndən artıq avans ödənişinin həyata keçirilməsi, 

müqavilə üzrə son ödənişin Qanunun tələbinə və müqavilə şərtlərinə uyğun olmadan 

aparılması; 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin büdcə vəsaitlərinin 

planlaşdırılması və icrası prosesini tənzimləyən qərarlarına əməl edilməyərək nəzərdə 

tutulmayan və təsdiq edilmiş normadan artıq xərclərin edilməsi; 
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 “Dövlət qulluğu haqqında “ Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 

əməl edilməyərək müəyyən edilmiş prosedurları keçməyən əməkdaşların dövlət 

qulluqçusu kimi işə qəbul edilməsi və ya müddətli müqavilə ilə dövlət qulluğunun inzibati 

vəzifələrinə işə təyin edilməklə onlara əmək haqqı ilə yanaşı dövlət qulluqçuları üçün 

nəzərdə tutulmuş təminatlar üzrə vəsaitlərin ödənilməsi, dövlət qulluqçusuna dövlət 

qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı 

staj dövrlərinin artıq hesablanması, ixtisas dərəcələrinin verilməsi ilə bağlı dövlət 

qulluqçusunun ixtisas dərəcəsində qulluq müddətlərinin, habelə əvvəllər verilmiş ixtisas 

dərəcələrinin nəzərə alınmaması və ardıcıllıq gözlənilmədən vaxtından əvvəl ixtisas 

dərəcələrinin verilməsi;  

 Bəzi tədbirlər üzrə müvafiq normativ-hüquqi sənədlərin, layihələrin 

hazırlanmasının, hüquqi-ekzpertizanın və müzakirələrin keçirilməsinin kredit 

sərəncamçılarının bilavasitə vəzifə və funksiyalarına aid olduğu halda, bu işlərin yerinə 

yetirilməsi üçün kənar təşkilatlarla müxtəlif satınalma müqavilələrin bağlanılması və icra 

olunması; 

 Müxtəlif məzmunlu (idman, gənclər, mədəniyyət, qeyri-hökumət, diaspor və 

beynəlxalq) tədbirlərdə iştirak edən qonaqların və iştirakçıların sayının süni surətdə 

artırılması, xərcləri təsdiqedən ilkin sənədlərin olmaması və icarəyə götürülmüş 

avadanlıqların icarə haqqının satış dəyərinə yaxın olması; 

 Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması məqsədilə bağlanılmış 

müqavilələrin xüsusi şərtlərində öhdəliklərin müəyyən olunmuş qaydada və müddət 

ərzində yerinə yetirilmədiyi halda cərimə sanksiyasının tətbiq edilməsinin nəzərdə 

tutulmasına baxmayaraq, həmin cərimə sanksiyasının tətbiq olunmaması, bununla da 

malsatanların əlavə xərclərdən sığortalanması; 

 Malların tələb olunan standartlara uyğunluğunu təsdiq edən müvafiq sənədlərin 

(mənşə sertifikatı) tələb olunmaması və alınmaması; 

 Müqavilə şərtlərinin və öhdəliklərinin icra prosesində əhəmiyyətli dəyişikliklərə 

(avansın məbləği, malların ad və qiymətləri,ödənişin qrafiki) məruz qalması.  

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.3-cü 

maddəsinə əsasən “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”. Hesablama Palatasının əvvəlki illər 

üzrə hesabatlarında da qeyd olunduğu kimi, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi 
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ilə bağlı milli qanunvericilik aktlarında konkret anlayışlar müəyyən olunmamışdır. 

Məlumat üçün bildirək ki, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməsini maliyyə 

inzibatçılığının güclənməsində və vəsaitlərin səmərəli və nəticəli istifadəsində ilkin və 

vacib şərt kimi qəbul edərək kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanı olaraq tərəfimizdən 

beynəlxalq təcrübəyə və nəzarət tədbirlərinin nəticələri üzrə formalaşmış məlumat 

bazasına əsaslanaraq təkliflərimizi bir neçə dəfə müvafiq qaydada təqdim etmişik.  

Apardığımız araşdırmalara əsaslanaraq auditlərin nəticəsi olaraq vəsaitlərin təyinatı 

üzrə istifadə olunmaması halları Hesablama Palatası tərəfindən Vahid Büdcə 

Təsnifatının iqtisadi və funksional təsnifatlarına riayət edilməməsi, həmçinin xərclərin 

bölgüsünü müəyyənləşdirən aktların (xərclər smetası, sərəncamlar, müqavilələr, dövlət 

proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlər, təsərrüfat gəlirləri hesabına ödənilməli olan 

xərclərin büdcə vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilməsi və s.) istqamətlərinə əməl 

olunmadan icrası halları kimi üç qrupa ayrılmışdır. Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, 

auditlərin əhatə etdiyi dövrdə 6 qurum üzrə 17 halda 2,8 mln. manat məbləğində vəsait 

VBT-nin iqtisadi, 2 qurum üzrə 5 halda 10,5 mln. manat məbləğində vəsait isə 

funksional təsnifatı dəyişdirilməklə icra edilmişdir. Üçüncü qrupa 21 qurum üzrə 70,0 

mln. manat məbləğində 179 halda rast gəlinmişdir.  

Büdcə vəsaitlərinin düzgün planlaşdırılması maliyyə inzibatçılığının birinci pilləsidir 

və planlaşmanın düzgün və hərtərəfli aparılması vəsaitlərin səmərəli, nəticəli və qənaətli 

istifadəsinin təmin olunmasına, təyinatı üzrə istifadə edilməsinə birbaşa təsir göstərən 

mühüm amildir. Bu istiqamətdə iki əsas məqamı vurğulamalıyıq: 

 Tələb olunan vəsaitin məbləğinin düzgün proqnozlaşdırılmaması; 

 Ayrılmış vəsaitin vaxtında icra olunmaması.  

Birinci hal son nəticədə büdcə vəsaitlərinin icra prosesində daha da artırılması və ya 

azaldılmasına səbəb olursa, ikinci halda kifayət qədər böyük məbləğdə büdcə vəsaitləri 

zəruri xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmir və istifadəsiz saxlanılır.  

 

 İnformasiya sistemlərinin auditi 

Mövcud reallıqlara əsasən, dövlətin sosial-iqtisadi inkişafı və əhalinin rifahının 

yaxşılaşdırılması informasiya texnologiyalarından istifadə etmədən praktiki olaraq qeyri-

mümkündür. İnformasiya cəmiyyətinin yaradılması və ölkəmizin beynəlxalq informasiya 

məkanına inteqrasiyası milli idarəetmə prioritetlərini təşkil edir. 

Hesabat ilində Hesablama Palatası yeni audit növü olan informasiya sistemlərinin 

(İS) auditi funksiyasının tətbiqi üzrə işlərə başlamışdır. Qeyd edilməlidir ki, istənilən 

AAO-nun İS-lərin auditini keçirmək səlahiyyəti INTOSAI-P 1 – Lima Bəyannaməsindən 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 47 

başlayaraq INTOSAI-ın Peşəkar Bəyanatlar Çərçivəsinə (IFPP) aid müxtəlif standart və 

təlimatlarında əks olunmuşdur. Bundan əlavə, Hesablama Palatası tərəfindən İS 

auditlərini keçirmək səlahiyyəti “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun müvafiq müddəaları ilə müəyyən edilmişdir. İS auditi 

sərbəst audit növü kimi və ya Palatanın hazırkı təcrübəsinə uyğun olaraq maliyyə, 

uyğunluq və səmərəlilik auditlərinin tərkib hissəsi kimi keçirilə bilər. 

İS auditi bu sistemlərin idarəçiliyi, hazırlanması 

(satınalması), tətbiqi və istifadəsinin audit keçirilən dövlət 

qurumunun fəaliyyət məqsədlərini qarşılaması, 

informasiya aktivlərini qoruması və məlumat bütövlüyünü 

saxlamasına dair əminliyin yaradılması prosesidir. Başqa 

sözlə, İS auditi təhlükəsizlik, məxfilik, qənaətlilik, 

səmərəlilik və digər əsas fəaliyyət elementlərinə xələl gətirmədən qurumun ehtiyaclarını 

qarşılaması ilə bağlı əminlik vermək üçün İS-lərin və tətbiq edilən nəzarət 

mexanizmlərinin yoxlanmasıdır. Hesablama Palatası İS auditləri zamanı aşağıdakı 

sahələri əhatə edir: 

 İnformasiya sistemlərinin idarə olunması; 

 Satınalma: İS-lərin hazırlanması və hazır həllərin alışı; 

 İnformasiya sistemləri ilə bağlı əməliyyatların auditi; 

 İS-lərin fəaliyyətinin davamlılığı. 

İnformasiya sistemlərinin idarə olunması dövlət qurumunun fəaliyyəti ilə bağlı cari 

və gələcək ehtiyacları nəzərə almaqla istifadə edilən İS-ə yönəldilən ümumi fəaliyyət 

çərçivəsidir. İS-in idarə olunması qurumun ayrılmaz hissəsidir və bura təşkilati rəhbərlik, 

institusional struktur və proseslər, eləcə də digər mexanizmlər (hesabatvermə və əks 

əlaqə, tətbiq edilmə, resurslar və s.) daxildir ki, bunlar da İS-in təşkilati məqsəd və 

strategiyaları əhatə etməklə risklərin balanslaşdırılması və resursların effektiv idarə 

edilməsini təmin edir. 

İnformasiya sistemlərinin idarə olunması nəzarət mühitinin müəyyən edilməsində 

əsas rola malikdir və qurum rəhbərliyi tərəfindən nəzarət və müşahidənin aparılmasında 

funksional səviyyələrdə şəffaf daxili nəzarət təcrübələri və hesabatvermənin 

yaradılmasının əsasını təşkil edir.  

Hesablama Palatası informasiya sistemlərinin idarə olunması sahəsində 

aşağıdakıları qeyd edir:  
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 Audit olunmuş dövlət qurumlarında əksər hallarda informasiya sistemlərinin 

inkişafı ilə əlaqəli sərmayə istiqamətlərini müəyyənləşdirən və onlara əsaslandırma 

bazası ola biləcək orta müddətli strateji sənədlər və ya siyasətlər mövcud deyildir; 

 qurumlarda yaradılmış informasiya sistemlərinin idarə olunması yalnız operativ 

səviyyədə təşkil edilmiş və daha çox texniki dəstək funksiyasını yerinə yetirir. İS sahəsi 

üzrə ixtisaslaşmış strateji qərarvermə mexanizminin rolunu oynaya biləcək struktur 

elementlərin mövcud olmaması İS idarəçiliyi üzrə institusional boşluqlardan xəbər verir; 

 informasiya sistemlərinin yaradılması və ya təkmilləşdirilməsi zamanı istifadəçi 

ehtiyaclarının öyrənilməsi yetərli səviyyədə təmin edilməmişdir; 

 informasiya təhlükəsizliyi, podrata verilmə (autsors)  fəaliyyəti, ehtiyat surətlərinin 

çıxarılması və digər növ siyasətlər mövcud deyil və ya müvafiq təsdiqləmə 

prosedurundan keçməmişdir. 

İnformasiya sistemlərinin satınalınması İS auditi ilə əhatə olunan əsas sahələrdən 

biridir. Dövlət qurumunun ümumi strategiyasını dəstəkləmək məqsədilə İS ilə əlaqədar 

müxtəlif həllər mövcuddur. Həll vasitəsinin işlənib hazırlanması, satınalınması və ya 

autsors prosesi risklərin idarə olunmasına imkan verəcək şəkildə planlaşdırılmalıdır. 

Bundan əlavə, bu həllər üçün tələblər müəyyən edilməli, təhlil edilməli, sənədləşdirilməli 

və prioritetləşdirilməlidir. Qurumlar, həmçinin bu həllərin keyfiyyətinə zəmanət verəcək 

keyfiyyətin təminatı və test olunması funksiyasını tətbiq etməlidirlər. 

Autsors və ya kənar podrata vermə audit olunan qurumun daha əvvəl daxili 

imkanlar hesabına həyata keçirdiyi mövcud fəaliyyət prosesini və ya yeni funksiyasını 

ikitərəfli müqavilə əsasında kənar quruma (şirkətə) verməsidir. Müqavilə əsasında cəlb 

olunan şirkət razılaşdırılmış qonorar müqabilində müqavilədə nəzərdə tutulan 

xidmətlərin göstərilməsinə cavabdehdir. Qurum İS infrastrukturunun seçilmiş hissələrini 

(və ya hamısını), xidmətləri və ya prosesləri kənar podrata verməyə qərar verə bilər. 

Hansı aspektlərin və ya fəaliyyət istiqamətlərinin kənar podrata veriləcəyi, hansı 

funksiyaların isə qurum daxilində saxlanacağına dair siyasət və ya baxış mövcud 

olmalıdır. Kənar podrata verilən xidmətin vacibliyindən asılı olaraq, təşkilat kənar 

podrata verilən xidmətə tətbiq olunacaq nəzarət mexanizmlərinin həcmini seçə bilər. 

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsasən, qurum fəaliyyətinin və İS infrastrukturunun 

müxtəlif sahələrini kənar podrata verə bilər. Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır:  

 Məlumat mərkəzi və əlaqəli prosesləri əhatə edən əməliyyat infrastrukturu; 

 Qurumdaxili tətbiqlərin xidmət təchizatçısı tərəfindən prosesinqi; 

 Sistemlərin inkişafı və ya texniki xidmət göstərilməsi; 
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 İşçi kompüterlərin və əlaqəli şəbəkələrin quraşdırılması, saxlanması və idarə 

olunması. 

Kənar podrata vermədə son tendensiyalar kimi “bulud hesablama” (cloud 

computing) tətbiqi geniş yayılmışdır. Bu halda qurum məlumatların emalını təchizatçıya 

məxsus kompüterlərə verir. Bir qayda olaraq, prosessinq avadanlığı təchizatçının 

məkanında yerləşsə də audit olunan qurum hələ də tətbiq və məlumatlar üzərində 

nəzarəti özündə saxlayır. Kənar podrata, həmçinin qurumun məlumatlarını saxlama, 

ehtiyatlama və bu məlumatlara onlayn çıxış təmin etmək üçün təchizatçının 

kompüterlərindən istifadə olunması daxil ola bilər. Qurum, öz işçilərinin və ya 

istifadəçilərin həmin məlumatlara rahat çıxış əldə etməsini istəyirsə, bunun üçün sağlam 

internet əlaqəsinə və hətta belə məlumatları emal edəcək xüsusi tətbiqə zərurət 

yaranacaqdır. Cari mühitdə verilənlərə və ya tətbiqlərə mobil platformalardan (Wi-Fi və 

ya sim/mobil kartlar, ağıllı telefonlar və tabletlər) istifadə etməklə də daxil olmaq 

mümkündür. 

Hesablama Palatası İnformasiya sistemlərinin satınalınması sahəsində müəyyən 

etdiyi nöqsan və riskləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 

 Audit olunan qurumlar tərəfindən İS-in yaradılması və ya təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə keçirilmiş satınalma prosedurlarına hazırlıq mərhələsində yetərli səviyyədə 

layihələndirmə işi aparılmamışdır. Sistemlərin hazırlanması üzrə texniki şərtlər 

(tapşırıqlar) kifayət dərəcədə detallı olmadığı üçün əlaqəli müqavilə çərçivəsində 

görülmüş işlərin düzgünlüyünün, tamlığının və səmərəliliyinin təmin olunması yüksək 

riskə məruz qalmışdır.  

 Yaradılan İS üzrə müəlliflik hüquqlarının təmin edilməsində təməl olan müvafiq 

sistemin proqram təminatının ilkin kodunun icraçı şirkətlərdə qalması gələcəkdə sifarişçi 

qurumun həmin şirkətdən əhəmiyyətli asılılığını şərtləndirmişdir. Bu da əlaqəli satınalma 

üsullarının seçilməsinə təsirini göstərmişdir. 

 Autsors fəaliyyətini müəyyən edən siyasətlərin mövcud olmaması səbəbindən bu 

təcrübədən istifadə olunması zamanı yüksək risklər müşahidə edilmişdir. Bulud 

xidmətindən yararlanan qurumlar, bunu təklif edən şirkətlərin risklərinin idarə 

olunmasından əsasən tam məlumatsızdır və nəticədə fəaliyyətin davamlılığının təmin 

olunmasında adekvat imkanlardan məhrumdurlar.  

İnformasiya sistemləri ilə bağlı əməliyyatlar ümumən qurumun fəaliyyətinin 

informasiya sistemlərinin işləməsində və dəstəklənməsində icra olunan gündəlik 

məsələlər kimi başa düşülür (işlək serverlər, texniki xidmət, zəruri məlumat saxlama 

qurğuları, müştərilərə dəstək xidmətinin işləməsi və s.). Əməliyyatlar İS əməliyyatları 
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üçün Əsas Performans/Fəaliyyət Göstəricilərindən (ƏPG) istifadə etməklə ölçülür və 

idarə olunur. Bu göstəricilər əməliyyat səmərəliliyi ilə müqayisə edilərək ölçülə biləcəyi 

parametrləri təyin edir. Bu tədbirlər və ya onların ekvivalentləri bir qayda olaraq 

sənədləşdirilir və müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilir. Bir çox hallarda bu növ 

əməliyyatlar sistem istifadəçiləri ilə hər hansı kənar şirkət arasında bir növ razılaşma 

şəklində sənədləşdirilir. Daxili Xidmət Səviyyəsinə dair Razılaşma (SLA - Service Level 

Agreement) bu parametrlərin və digər tərtibatların sənədləşdirildiyi rəsmi razılaşmadır. 

Bu istiqamət üzrə aşağıdakıları qeyd etmək olar:  

 Keçirilmiş İS auditləri nəticəsində İS ilə bağlı əməliyyatlar müvafiq qaydalarda 

təsdiq edilmiş prosedurlar olmadan və əsasən daxili texniki xidmət və server/şəbəkə 

inzibatçılığı səviyyəsində təşkil edilmişdir. 

 Xidmət Səviyyəsinə dair Razılaşma təcrübəsindən bəzi hallarda istifadə olunsa 

da, müvafiq monitorinq və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi təşkil edilməmişdir. 

İnformasiya sistemlərinin fəaliyyətinin davamlılığına yönələn audit funksiyasının 

tətbiqi zamanı Fəaliyyətin Davamlılığı Planı (FDP) və Qəzadan Bərpa Planının (QBP) 

mövcudluğuna, onların işləkliyinə və onlarla əlaqəli prosedurların yerində olmasına 

əminlik yaradılır. Bu zaman, fəaliyyətin davamlılığının idarə edilməsi strategiyası da 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Davamlılığın effektiv planlaşdırılması bütün informasiya sistemlərinə xarakterik olan 

bir neçə mərhələdən ibarətdir. Prosesdə ümumi addımlar bunlardır: 

 Fəaliyyətin davamlılığı siyasəti və planı; 

 Fəaliyyətin davamlılığı funksiyasının təşkili; 

 Fəaliyyətə Təsirin Qiymətləndirilməsi (FTQ) və risklərin idarə edilməsi; 

 Mühitə nəzarət daxil olmaqla, preventiv nəzarət mexanizmləri; 

 Qəzadan sonra bərpa planı; 

 Fəaliyyətin davamlılığı planının sənədləşdirilməsi; 

 Testin planlaşdırılması və təlim; 

 FDP / QBP-nin icrası ərzində təhlükəsizlik və s. 

Hesabat ilində aparılmış auditlər əsasında informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin 

davamlılığının təmin edilməsi istiqamətində müəyyən edilmiş əsas nöqsan kimi 

aşağıdakıları qeyd etmək olar.  

 audit olunmuş qurumlarda qəza şəraitindən bərpa planları mövcud olmamış, bəzi 

hallarda alternativ tədbirlərin mövcudluğunun müşahidə edilməsinə baxmayaraq, onların 

əhatəliliyi adekvat olmamışdır;. 
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  qəza şəraitində fəaliyyəti təmin edən tədbirlər planı mövcud olmamış və əlaqəli 

təlimatlandırma tədbirləri həyata keçirilməmişdir. 

 
 Dövlət borcunun uçotu və hesabatlılığı ilə bağlı   

Hesablama Palatasının 2020-ci ilin İş planı çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin yanında Dövlət Borclarının və Maliyyə 

Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin dövlət borcunun formalaşması, idarə olunması 

və hesabatlılığı üzrə uyğunluq auditi aparılmış, həmin auditin nəticələri üzrə aşkar 

edilmiş halların aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün 

Kollegiya tərəfindən qəbul edilmiş qərar və həmin qərarla təsdiq olunmuş auditor 

hesabatının surəti mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinə göndərilmişdir. 

Audit nəticəsində 2019-cu il ərzində verilmiş müvafiq 

dövlət zəmanətlərinin ümumi həcminin və reyestrinin, 

xarici dövlət borcunun vəziyyəti barədə məlumat və 

hesabatlılığın “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət 

üçün Strategiya”da nəzərdə tutulmuş çərçivə 

göstəricilərinə uyğun olması, Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 

Fondunun vəsaiti hesabına təmin edilmiş bir sıra borc öhdəliklərinin Fonda bərpa 

edilməsi ilə bağlı müqavilələrin bağlanmasında ciddi artımın və bir sıra müsbət 

məqamların olması da müşahidə edilmişdir. 

Bununla yanaşı, xarici dövlət borcuna xidmət xərclərinin proqnozlaşdırılması 

zamanı dövlət zəmanətli xarici kreditlərin alınması və onlara xidmət edilməsinə dair 

xərc/risk təhlillərinin lazımi səviyyədə aparılmaması nəticəsində 2019-cu ildə 

proqnozlaşdırılan ödənişlər üzrə bir sıra xərclər həyata keçirilməmiş və ya az 

məbləğlərdə icra olunmuş, bəzi layihələr üzrə isə, müvafiq sərəncamlar ilə birbaşa 

dövlət büdcəsindən və ya Təminat Fondundan ödənilməklə nəzərdə tutulmayan büdcə 

xərcləri yaranmışdır. 

Aparılmış audit nəticəsində 01.01.2020-ci il tarixə 11 əsas borcalanla qüvvədə olan 

30 bərpa müqaviləsindən, 7 əsas borcalanla 19 bərpa müqaviləsi üzrə vaxtı çatmış, 

lakin əsas borcalanlar tərəfindən Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat 

Fonduna ödənilməmiş qalıqların həcmi 215683534,7 manat, 41183389,6 ABŞ dolları 

və 11417473,5 avro artaraq 383708967,3 manat, 108952212,7 ABŞ dolları və 

21632297,0 avro təşkil etməsi müəyyənləşmişdir. 
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Auditlə əhatə edilən əsas borcalanların dövlət zəmanəti ilə təmin edilmiş, lakin icra 

edə bilmədiyi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün həmin borcalanların əvəzinə 

Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu (Fond) tərəfindən ödənilmiş 

məbləğlərin Fonda bərpa edilməsi üzrə əsas borcalanlarla qüvvədə olmuş müqavilələr 

əsasında Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlərə və razılaşdırılmış 

ödəniş qrafiklərinə əsasən 2019-cu ildə hesablanmış 358,0 milyon manat, 42,3 milyon 

ABŞ dolları və 11,4 milyon avro məbləğində vaxtı çatmış əsas borc və faizlərdən il 

ərzində əsas borcalanlardan Fonda cəmi 142,3 milyon manat və 1,1 milyon ABŞ dolları 

ödənilmiş, 215,7 milyon manat, 41,2 milyon ABŞ dolları və 11,4 milyon avro 

məbləğində vəsait Təminat Fonduna əsas borcalanlar tərəfindən ödənilməmişdir. 

Beləliklə də, hesablanmış məbləğin təqribən 68,1%-nin Fonda bərpa olunmadığını 

qeyd etmək olar.  

Eyni zamanda “Azərenerji” ASC və “Azəralüminium” ASC üzrə əvvəlki illərdə 

müvafiq olaraq 170162,3 min manat və 34233,7 min manat məbləğində həyata 

keçirilmiş ödənişlərlə bağlı Fond qarşısında yaranmış öhdəliklərin bərpa edilməsi 

haqqında müqavilələrin bağlanmaması, zəmanətli borc məbləğlərinin bağlanması ilə 

təşkilatın nizamnamə kapitalının artırılması, borcalanlar tərəfindən Fonda yaranmış 

borc öhdəlikləri üzrə ödənişlərin aparılmaması və ya nəzərdə tutulmuş ödəniş 

qrafiklərinə uyğun həyata keçirilməməsi müəyyən olunmuşdur. Qeyd edilənlər isə, öz 

növbəsində, vaxtı keçmiş borc qalıqlarının ilbəil artması ilə yanaşı Fondun likvid 

aktivlərinin azalması ilə nəticələnmiş, bu isə, son nəticədə, dövlət zəmanətli kreditlərin 

ödənişində problemlərin yaranması halında bu ödənişlərin Fondun hesabına təmin 

edilməsi imkanlarının məhdudlaşdırılması ehtimalını artırmışdır.  

Aparılmış auditlərin və təqdim olunmuş məlumatların nəticəsi olaraq qeyd etmək 

istərdik ki, 01.07.2020-ci il tarixə 23800,13 milyon manat ekvivalentində olan 

Azərbaycan Respublikası tərəfindən verilmiş ümumi dövlət zəmanətləri (o cümlədən 

xarici kreditlər üzrə verilmiş dövlət zəmanətlərinin həcmi 7465,4 milyon ABŞ dolları) 

üzrə öhdəliklərin bir hissəsinin Fond hesabına qarşılanmasını, həmin vəsaitlərin isə 

Fonda bərpa edilməsində ciddi problemlərin mövcudluğunu və bu tendensiyanın uzun 

müddətdir ki, davam etməsini nəzərə alaraq dövlət zəmanətli borc öhdəliklərinin 

tədricən dövlət borcu öhdəliklərinə keçdiyini vurğulamalıyıq. Bu da, öz növbəsində, hər 

il borca xidmət xərclərinin artımına şərait yaradır. Ümumiləşmə apararaq, qeyd 

edilənlərin, son nəticədə, ümumi dövlət zəmanətləri üzrə yaranmış borc öhdəliklərinin 

Fonddan ödənilən hissəsi istisna olmaqla, hər il artan yekunla xarici dövlət borcuna 
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xidmət xərclərində təqribən 300,0 milyon manat məbləğində yer alması ilə 

nəticələndiyini diqqətə çatdırmaq istərdik.  

Auditin nəticələri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

məlumatında dövlət zəmanəti verilmiş öhdəlik üzrə borclu olan hüquqi şəxslərin Təminat 

Fondu qarşısında öhdəliklərinin tənzimlənməsi ilə bağlı təkliflər paketinin hazırlanaraq 

müvafiq qaydada təqdim edildiyi bildirilmişdir. 

 

 Büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaiti üzrə nöqsanlar:  

Hesabat ilində bu istiqamətdə iki audit həyata keçirilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2019-cu il üzrə gəlir və xərcləri üzrə 

maliyyə auditinin məqsədini Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2019-cu ildə gəlirləri və 

xərcləri üzrə maliyyə əməliyyatları və hesabatlarının uyğunluğunun, düzgünlüyünün və 

tamlığının müəyyənləşdirilməsi təşkil etmişdir.  

  

Ümumi məlumat 

Fondun gəlir potensialının artması Fondun gəlirləri və xərclərinin məbləğinə yenidən 

baxılaraq artırılması istiqamətində qanunvericilikdə dəyişikliklər aparılmasına imkan 

vermişdir. 
 

Fondun gəlir və xərcləri üzrə aparılmış dürüstləşmə barədə, min manatla 
 

Göstəricilər 
İlkin təsdiq edilmiş Dürüstləşmiş 

Dürüstləşmə nəticəsində 
dəyişiklik 

+/- %-lə 

Gəlir 3928104,0 4128104,0 200000,0 5,1 

Xərc 3928104,0 4128104,0 200000,0 5,1 

 

“Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

2019-cu il büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının Rəyində də göstərildiyi kimi, məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları üzrə daxilolmalarda nəzərdə tutulmuş 14,5%-lik artım tempinin 

ümumilikdə Fondun gəlirləri üzrə müvafiq göstəricini 9,4 faiz bəndi üstələməsi Fondun 

əsas gəlir mənbəyi olan sığorta haqlarının yığılmasında müsbət hal kimi qiymətləndirilə 

bilər. 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 54 

Fondun büdcəsində gəlirlərlə bağlı dəyişikliklər son nəticədə gəlirlərin strukturuna 

da təsir göstərmişdir. Belə ki, Fondun ilkin təsdiq edilmiş büdcəsində məcburi dövlət 

sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların payı 61,6%, Fondun büdcəsinin 

balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin payı 38,3% təşkil etdiyi halda, dürüstləşmə 

nəticəsində bu göstəricilər müvafiq olaraq, 67,1% və 32,8% olmuşdur. Başqa sözlə 

Qanunda aparılmış dəyişikliklər dövlət öhdəliklərinin 10,0% azalması fonunda sığorta 

haqları üzrə yığım yükünün daha da artırılması ilə nəticələnmişdir. 

Fondun xərcləri bölməsi üzrə artımlar 2 istiqamətdə - əhaliyə ödənişlər və onların 

çatdırılması, eləcə də Fondun aparatının və Azərbaycan Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat 

Agentliyinin (DOST Agentliyi) saxlanılması xərcləri üzrə aparılmışdır. 
 

Fondun xərcləri üzrə aparılmış dürüstləşmə barədə, min manatla 

Sıra 

sayı 
Xərclərin istiqaməti Təsdiq edilmiş Dürüstləşmiş 

Dürüstləşmə 

nəticəsində 

dəyişiklik 

+/- %-lə 

1. Əhaliyə ödənişlər 3834944,0 4020444,0 185500,0 4,8 

1.1. əmək pensiyalarının ödənilməsi 

xərcləri 

3743000,0 3918400,0 175400,0 4,7 

1.2. məcburi dövlət sosial sığorta 

haqları hesabına müavinət xərcləri 

91944,0 102044,0 10100,0 11 

1.2.1 əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 

itirilməsinə görə 

24628,0 26000,0 1372,0 5,6 

1.2.2. hamiləliyə və doğuşa görə 29716,0 31944,0 2228,0 7,5 

1.2.3. uşağın anadan olmasına görə 7200,0 9500,0 2300,0 31,9 

1.2.4. 3 yaşına çatanadək uşaqlara 

qulluqla əlaqədar 

13400,0 13400,0 0,0 0 

1.2.5 dəfn üçün 17000,0 21200,0 4200,0 24,7 

3. Pensiya və müavinətlərin əhaliyə 

çatdırılması, bank 

əməliyyatlarının aparılması üzrə 

xidmət haqqı xərcəri 

22500,0 23000,0 500,0 2,2 

4. Müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının aparatının və onun 

yerli orqanlarının və müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən 

etdiyi orqanın (qurumun) 

saxlanılması xərcləri 

49000,0 63000,0 14000,0 28,6 
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Əldə olunmuş əsas nəticələr 

 

Fondun hesabatlılığı 

İlk olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərclərinin icrası ilə 

bağlı icmal göstəricilər yalnız Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 27 

may 2005-ci il tarixli 26/5 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş "1-sosial müdafiə" 

nömrəli statistik hesabatda əks etdirilir.  

Fondun gəlir və xərcləri üzrə tərtib edilmiş statistik hesabatdakı (1-sosial müdafiə 

№-li forma) məlumatların araşdırılması zamanı tərtib edilmiş hesabatın strukturunun 

təsdiq edilmiş formadan fərqli olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, Dövlət Statistika 

Komitəsi tərəfindən qeyd edilən hesabata rəsmi dəyişikliklər edilmədən Fondun 

“məcburi dövlət sosial sığortasına aid olmayan fəaliyyətlərlə bağlı məlumatlar”, 

habelə "Tətbiq olunmuş maliyyə sanksiyalarından daxil olan vəsaitlər üzrə xərclər" 

bölməsi çıxarılmış, hesabat formasında nəzərdə tutulmadığı halda "Beynəlxalq 

təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi xərcləri", "İnkişaf üçün Kredit Sazişinə əsasən 

"Pensiya və sosial təminat layihəsi" üzrə kreditin qaytarılması xərcləri" və "Digər xərclər" 

bölmələri əlavə edilmişdir. 

Fondun 2019-cu ildə gəlirləri və xərcləri barədə statistik hesabatda gəlirlər 

bölməsində faktiki hesablanmış vəsaitlər barədə məlumat verilməmiş, ümumiyyətlə, 

statistik hesabatdakı gəlir və xərc göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının “Sosial 

sığorta haqqında“ Qanunu və Vahid Büdcə Təsnifatının tələblərinə uyğun təqdim 

edilməmişdir.  

Statistik hesabat formasında çoxsaylı dəyişikliklərə baxmayaraq, istər Fond, istərsə 

də Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən həmin dəyişikliklər müvafiq qaydada 

rəsmiləşdirilməmiş, sonradan Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət 

Reyestrinə daxil edilmək üçün təqdim edilməmişdir və bu günədək həmin statistik 

hesabat ilkin təsdiq edilmiş formada Fond tərəfindən hazırlanaraq Dövlət Statistika 

Komitəsinə təqdim edilir. 

 

Fondun gəlirləri 

Fondun təqdim etdiyi hesabat məlumatlarına əsasən gəlirlər təsdiq edilmiş 

4128104,0 min manat proqnoz məbləğinin 99,96%-i həcmində, demək olar ki, tam icra 

edilmiş, qeyri-büdcə sektoru üzrə icra səviyyəsi daha yüksək olmuşdur. 
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Fondun 2019-cu il üzrə gəlirlərinin icra vəziyyəti barədə məlumat, min manatla 

Sıra 
sayı 

Göstəricilər Proqnoz İcra İcra səviyyəsi, % 

1. Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 
üzrə daxilolmalar 

2 769 371,60 2 921 582,9 105,5 

1.1. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 1 094 545,5 1 038 610,0 94,9 

1.2. Qeyri-büdcə sektoru üzrə 1 674 826,1 1 882 972,9 112,4 

1.2.1. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 
şəxslər və digər sığortaedənlər üzrə 

69 000,0 68 230,0 98,9 

2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
büdcəsinin balanslaşdırılması 
məqsədilə dövlət büdcəsinin 
öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 
dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 

1 352 732,4 1 182 732,4 87,4 

3. Sair daxilolmalar 6 000,0 22 193,5 3,7 dəfə 

 

Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən 2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən 

başlayaraq sosial sığorta haqları üzrə sığortaedənlər tərəfindən təqdim edilən 

bəyannamələrin qəbulu, orada qeyd edilən məlumatların düzgünlüyünün araşdırılması 

və şəxsi hesab vərəqələrinə işlənilməsi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 

Xidmətinin (bundan sonra -DVX) tabeli orqanları tərəfindən həyata keçirilir.  

2019-cu il üzrə gəlir göstəricilərini əks etdirən statistik hesabatda göstərilmiş 

məlumatlarla DVX-nin məlumatları fərqli olmuşdur. Belə ki, 2019-cu ildə ödənilmiş 

məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının məbləği DVX tərəfindən Hesablama Palatasına 

təqdim edilmiş məlumatda 2931722,4 min manat, Fondun müvafiq statistik hesabatında 

isə 10139,5 min manat çox olmaqla 2941861,9 min manat göstərilmişdir. 

Eyni zamanda, fərq DVX ilə Fond tərəfindən birgə imzalanmış “2019-cu il üzrə 

məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları, cərimə sanksiyaları və 

hesablanmış faizlər üzrə daxilolmalar haqqında” üzləşmə aktında da öz əksini 

tapmışdır. Belə ki, həmin aktda Fond tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə 

2933868,7 min manat, işsizlikdən sığorta haqqı üzrə 117096,3 min manat olmaqla 

ümumilikdə daxilolmanın 3050964,9 min manat məbləğində, DVX tərəfindən isə 

məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə 2945557,7 min manat, işsizlikdən sığorta haqqı 

üzrə 105458,4 min manat olmaqla ümumilikdə daxilolmanın 3051016,1 min manat 

məbləğində olduğu qeyd edilmişdir. Akta əsasən Fond ilə DVX-nin məlumatları arasında 

fərq yalnız ümumi daxilolmanın məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ilə işsizlikdən sığorta 

haqqı üzrə gəlirlərin bölgüsündə deyil, eyni zamanda ümumi gəlirlərdə də özünü 

göstərmişdir.  

Fond tərəfindən qeyd edilən fərqin yaranma səbəbi kimi, məcburi dövlət sosial 

sığorta və işsizlikdən sığorta üzrə ödənişləri həyata keçirən sığortaedənin sonradan 
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müraciəti əsasında yerli vergi orqanları tərəfindən müvafiq bəyannamədə qeyd edilən 

sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə məlumatlarda dəyişikliklərin aparılması 

və həmin dəyişikliklərin xəzinədarlıq orqanlarında açılmış müvafiq xəzinə hesablarında 

əks olunmaması və Fond tərəfindən qeyd edilən sığorta növləri üzrə gəlirlərin həmin 

xəzinə hesablarında toplanmış məbləğ əsasında formalaşdırıldığı göstərilmişdir. Belə ki, 

qeyd edilən fərqin baş verməsi hər iki qurum arasında effektiv formada olmaqla 

qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin təşkilini, fəaliyyətin birgə olaraq tənzimlənməsini 

nəzərdə tutan optimal həllərin işlənib hazırlanmadığı qənaətinə gəlməyə əsas verir. Bu 

isə Fondun real gəlir potensialının dolğun formada müəyyənləşdirilməməsinə, sosial 

müdafiə sisteminin baza elementi hesab olunan sığorta haqlarının ödənilməsi ilə 

formalaşan büdcənin müəyyən hissəsinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə, eləcə də 

sığorta hadisəsi zamanı qanunvericiliklə nəzərdə tutulan sığorta ödənişlərinin həyata 

keçirilməsi üzrə dayanıqlı maliyyə mənbəyinin formalaşmamasına səbəb ola bilər. 

Fond ilə DVX-nin məlumatları arasında aşkar edilmiş fərq eyni zamanda özünü 

məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə gəlirlərin dövlət mülkiyyətində olan, habelə 

dövlət və ya bələdiyyə orqanı olmayan publik hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərən 

sığortaedənlərin maliyyələşmə mənbələri üzrə bölgüsündə də göstərmişdir. Qeyd edilən 

fərqin baş verməsi həm DVX, həm də Fond tərəfindən sığortaedənlərin maliyyələşmə 

mənbələrinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqı üzrə DVX-dən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş 

göstəricilərin Fondun 2019-cu il üzrə gəlir və xərclərinin icrasına dair statistik 

hesabatında qeyd edilmiş müvafiq göstəricilərlə üzləşdirilməsi zamanı Fondda qeydə 

alınmış, dövlət büdcəsindən maliyyələşən sığortaedənlər tərəfindən ödənilmiş sosial 

sığorta haqqı məbləğinin DVX-nin müvafiq göstəricisindən 66293,01 min manat az, 

qeyri-büdcə sektorunda fəaliyyət göstərən sığortaedənlər tərəfindən ödənilmiş sosial 

sığorta haqqı məbləğinin 56153,5 min manat çox, o cümlədən hüquqi şəxs yaratmadan 

fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən ödənilmiş sosial sığorta 

haqqı məbləğinin isə 39657,0 min manat az olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən sığortaedənlər barədə DVX-dən Hesablama 

Palatasına təqdim edilmiş adlı siyahının təhlili göstərmişdir ki, 2019-cu ildə büdcədən 

maliyyələşən 4297 sığortaedəndən Fondun hesabına 1104903,0 min manat vəsait daxil 

olmuşdur ki, bu da Fondun müvafiq göstəricilərindən 123 sığortaedən üzrə olmaqla 

66293,0 min manat çoxdur. Belə ki, bu siyahıda qeyd edilən və dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən 201 sığortaedən və həmin sığortaedənlər tərəfindən ödənilmiş 99451,3 

min manat məbləğində sığorta haqqı barədə məlumat Fond tərəfindən təqdim edilmiş 
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müvafiq siyahıda öz əksini tapmamışdır. Əksinə olaraq Fondun təqdim etdiyi siyahıda 

qeyd edilən 78 sığortaedən və həmin sığortaedənlər tərəfindən ödənilmiş 7767,5 min 

manat sığorta haqqı barədə məlumat isə DVX-nin müvafiq siyahısında göstərilməmişdir. 

Bununla yanaşı, Fondun gəlir və xərclər üzrə hesabat göstəriciləri ilə Maliyyə 

Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin müvafiq məlumatları arasında gəlirlər 

12652,2 min manat fərqli olmuşdur. 

Eyni zamanda Fond tərəfindən statistik hesabatın tərtibi zamanı artıq ödənilmiş 

pensiya və müavinətdən geri qaytarılmış, eləcə də səhvən daxil olmuş vəsaitin gəlir kimi 

nəzərə alınması nəticəsində Fondun gəlirləri 19319,8 min manat, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat 

Agentliyinin (DOST Agentliyi)) saxlanılması üzrə Fond tərəfindən köçürülən, eləcə də 

səhvən daxil olmuş sosial sığorta haqqından qaytarılmış vəsaitin xərc kimi nəzərə 

alınması nəticəsində hesabatda Fondun xərcləri isə 26214,5 min manat artıq 

göstərilmişdir. 

 

Fondun xərcləri 

2019-cu ildə Fondun xərcləri Qanunla təsdiq edilmiş 4128104,0 min manata qarşı 

3951240,7 min manat və ya 95,7%, yaxud 176863,3 min manat az icra edilmişdir. 
 

Fondun 2019-cu il üzrə xərclərinin icra vəziyyəti barədə məlumat, min manatla 

Sıra 
sayı 

Göstəricilər Proqnoz İcra İcra səviyyəsi, % 

1. Əhaliyə ödənişlər 4 020 444,0 3 843 149,7 95,6 

1.1. Əmək pensiyalarının ödənilməsi 3 918 400,0 3 747 484,8 95,6 

1.2. MDSSH hesabına müavinətlərin ödənilməsi 102 044,0 95 664,9 93,8 

2. 
Pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması, 
bank əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət 
haqqı xərcləri  

23 000,0 21 429,1 93,2 

3. 

Sığortaolunanların sanatoriya- kurort 
müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi üzrə AHİK vasitəsi ilə 
maliyyələşdirilən xərclər 

20 000,0 20 000,0 100 

4. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aparatının 
və onun yerli orqanlarının və müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın 
(qurumun) saxlanılması xərcləri 

53 000,0 49 542,0 94,5 

5. Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının 
ödənilməsi xərcləri  

60,0 55,7 92,8 

6. 
 "İnkişaf üçün Kredit Sazişi"nə əsasən 
"Pensiya və sosial təminat" layihəsi üzrə 
kreditin qaytarılması xərcləri 

1 600,0 411,1 25,7 

7. Digər xərclər 10 000,0 16 653,1 166,5 

Cəmi xərclər 4 128 104,0 3 951 240,7 95,7 
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"Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

2019-cu il büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 

1350-VQ nömrəli Qanununda müvafiq dəyişikliklər edilmədən Qanunun 3-cü 

maddəsinin 1.2.1-ci yarımbəndi ilə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə 

müavinət xərcləri 26000000,0 manat məbləğində təsdiq edildiyi halda 29007020,0 

manat məbləğində icra edilmiş, nəticədə 3007020,0 manat məbləğində artıq xərcə yol 

verilmişdir. Qeyd edək ki, Hesablama Palatasının “Sosial təminatı və müdafiəni həyata 

keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2019-cu il büdcəsi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə Rəyi”ndə əvvəlki illərin tendensiyalarını nəzərə 

almaqla əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlər üzrə xərcin əsaslı 

yanaşma ilə proqnozlaşdırılması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi tövsiyə 

olunmuşdur. Analoji hal əvvəlki ildə də müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2018-ci ildə əmək 

qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət növü üzrə Qanunla təsdiq edilmiş 

23300,0 min manat məbləğində təyinatdan 2208,8 min manat və ya 9,5% artıq xərc 

edilmişdir. 

2019-cu ildə hamiləliyə və doğuma görə müavinətlər üzrə xərclər ümumilikdə 

müavinətlər üzrə xərclərin 30,5%-i qədər olmaqla 21,4 min nəfər kontingent üzrə 

29164,6 min manat olmuşdur. Hesabat ilinin icra göstəricisi 2018-ci ildə qeyd edilən 

istiqamətdə xərc məbləğindən 3742,6 min manat və ya 14,7% çox olsa da, 2019-cu ildə 

ilkin olaraq 29716,0 min manat, dürüstləşmə zamanı isə 7,5% artırılaraq 31944,0 min 

manat məbləğində təsdiq edilmiş proqnoz cəmi 91,3% icra edilmişdir. Hamiləliyə və 

doğuma görə müavinətlər üzrə xərclərdə aşağı səviyyəli icra əvvəlki illərdə də mövcud 

olmuşdur. Həmin göstərici 2017-ci ildə 84,9%, 2018-ci ildə isə 89,2% təşkil etmişdir ki, 

bu da son illərdə doğulan uşaqların sayındakı azalma tendensiyası ilə izah edilir. Bu 

istiqamət üzrə proqnozun kəsirlə icra ediləcəyi Hesablama Palatasının hesabat ili, eləcə 

də əvvəlki illər üzrə müvafiq qanun layihələrinə rəylərində də dəfələrlə qeyd 

olunmuşdur. 

3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar 2019-cu ildə 13400,0 min manat 

proqnoza qarşı 40,2 min nəfər kontingent üzrə 10552,9 min manat vəsait xərclənmiş, 

proqnoz 78,8% icra edilmişdir. Göründüyü kimi, 2019-cu ildə də bu müavinət növü üzrə 

təsdiq edilmiş proqnoz nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədə icra olunmuşdur ki, 

bu da Palatanın müvafiq rəyində qeyd edildiyi kimi proqnoz göstəricisinin əsaslı 

müəyyənləşdirilmədiyini deməyə əsas verir. Belə ki, Hesablama Palatasının rəyində 

hesabat ilində proqnozun kəsirlə icra olunacağı, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2019-cu il 
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üçün də vəsaitin tələb olunandan artıq nəzərdə tutulduğu göstərilmiş və bu müavinət 

növü üzrə proqnoz göstəricisinə yenidən baxılması tövsiyə edilmişdir. 

Auditin keçirildiyi tarixdə pensiya ödənişi aparılmış pensiyaçıların adlı siyahısı ilə 

vəfat etmiş şəxslərin adlı siyahısının üzləşdirilməsi zamanı "Əmək pensiyaları 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun bəzi tələblərinə əməl edilməyərək 

vəfat etmiş 27 nəfərin pensiya hesabına vəfat etdiyi tarixdən sonrakı dövrlərdə də 

pensiya ödənişinin davam etdiyi, ümumilikdə isə 282308,34 manat artıq pensiya 

ödənildiyi müəyyən edilmişdir. 

Əmək pensiyaçılarının adlı siyahıları onların uçotda olduqları yerli orqanlar üzrə 

üzləşdirilərkən Fondun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat üzrə Mərkəzi Filialı tərəfindən əmək 

pensiyası təyin edilmiş 41 pensiyaçıya pensiya təyinatından sonrakı dövrlərdə Fondun 

digər tabeli orqanları tərəfindən də pensiya ödənişinin davam etdiyi aşkarlanmışdır. Bu 

şəxslərdən 13 nəfərinə təkrarən pensiya təyinatı mərkəzləşdirilmiş şəkildə 

avtomatlaşdırılmış qaydada, digər 28 nəfərə isə yerli orqan tərəfindən həyata 

keçirilmişdir. Göstərilən hallar üzrə ümumilikdə 279487,92 manat artıq pensiya ödənişi 

aparılmışdır. 

2018-ci ilin sonlarından başlayaraq Fond tərəfindən əmək pensiyaçılarının uçotunun 

daha funksional sistem hesab olunan Pensiya Alt Sistemi (PAS) üzərindən aparılmasına 

başlanılmışdır ki, bu da pensiya ödənişlərində yol verilmiş xarakterik nöqsanların aradan 

qaldırılmasına müsbət təsir göstərsə də, qeyd edilən nöqsanların, xüsusilə vəfat etmiş 

pensiyaçılara pensiya ödənişlərinin onların vəfatından sonrakı dövrdə də davam etməsi 

hallarının hələ də müşahidə olunması sistem tərəfindən digər qurumların informasiya 

bazalarına inteqrasiya prosesinin keyfiyyətli formada qurulmadığını, eləcə də əldə 

edilmiş məlumatların emalı prosesinin real vaxt rejimində olmaqla həyata keçirilmədiyini 

göstərir. 

Maliyyə hesabatlarının təhlili zamanı maliyyə hesabatları üzrə göstəricilərin, eləcə 

də həyata keçirilmiş əməliyyatların uçotunun təhlili aparılmış, nəticədə maliyyə 

hesabatlarının hazırlanması zamanı bir sıra hallarda baş vermiş əməliyyatlara düzgün 

mühasibat yazılışlarının verilmədiyi, habelə məsrəflərin toplanması və maliyyə 

hesabatlarına köçürülməsi zamanı təsnifləşdirmə səhvinə yol verildiyi aşkar edilmişdir. 

Fondun saxlanma xərclərinin araşdırılması zamanı müəyyən edilmiş nöqsanlar 

2019-cu ildə Fond tərəfindən həyata keçirilmiş satınalmaları da əhatə etmişdir. Belə ki, 

həyata keçirilmiş satınalmalar üzrə sənədlərin araşdırılması zamanı auditlə əhatə 

olunan ildə, yəni 2019-cu ildə malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması zamanı 
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Fond tərəfindən "Dövlət satınalmalar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

bəzi tələblərinin gözlənilmədiyi müəyyən edilmişdir.   

Beləliklə, Hesablama Palatası 2019-cu ildə Fondun gəlirləri və xərclərinin 

proqnozlaşdırılmasının, hesabatların tərtibinin, icrası ilə bağlı əməliyyatların audit 

meyarları ilə müqayisədə uyğunsuzluq hallarının müşahidə olunduğunu qeyd etməklə,  

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 01 yanvar 2019-cu il tarixindən 31 dekabr 2019-cu il 

tarixinə maliyyə hesabatlarının, o cümlədən maliyyə vəziyyətinin, eləcə də maliyyə 

nəticələrinin və göstərilən tarixə başa çatan il üzrə pul vəsaitinin hərəkətinin “İctimai 

Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat 

uçotunun aparılması qaydaları”nın prinsiplərinə uyğun hazırlandığı və bir çox 

əhəmiyyətli aspektlərdə doğru əks etdirildiyi qənaətindədir.  

Aparılmış auditin nəticələrinin Kollegiya iclasında müzakirəsi ilə Fondun gəlirləri və 

xərcləri üzrə “1-sosial müdafiə” nömrəli statistik hesabat formasının gəlirlərin mənbələri 

və xərclərin real istiqamətlərinə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə müvafiq təkliflərin 

hazırlanması və təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 

Komitəsinə təqdim olunması, Fondun tabeli orqanları tərəfindən mərkəzi aparata təqdim 

edilən rüblük “2 DSMF” hesabatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

statistik hesabat forması kimi təsdiq edilməsi, məcburi dövlət sosial sığorta haqları, 

penya və maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar, habelə debitor və kreditor borclar üzrə 

Fondun əsas götürdüyü Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət 

Xəzinədarlığı Agentliyinin yerli xəzinədarlıq orqanlarında olan xəzinə hesablarındakı 

məlumatlarla sığortaedən tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 

Xidmətinə təqdim edilmiş hesabat məlumatları arasındakı uyğunsuzluğun aradan 

qaldırılması, bu məqsədlə hesabatların uyğunluğunun təmin olunması, əmək pensiyaları 

hesabları üzrə bank qalıqları barədə məlumatların dövri olaraq müvafiq bank 

təşkilatlarından alınaraq Fondun yerli şöbələri tərəfindən araşdırılması və malların 

(işlərin və xidmətlərin) satınalınması zamanı “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun və dövlət satınalmalarını tənzimləyən digər 

normativ-hüquqi aktların tələblərinə tam əməl edilməsi, eləcə də ayrılan vəsaitdən 

istifadənin səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə satın alınan malların (işlərin və 

xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin bazar qiymətinə uyğunluğu üzərində nəzarətin 

gücləndirilməsi ilə bağlı Qərar qəbul edilmişdir.  
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2.1.3. Səmərəlilik (performans) auditləri üzrə əsas nəticələr 

Səmərəlilik (performans) auditi 2018-ci ildən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni 

audit formasıdır və Hesablama Palatası hər il İş planında bu istiqamətdə nəzarət 

tədbirlərinin keçirilməsini nəzərdə tutur. Məlumat üçün bildirək ki, 2019-cu ildə 4 mövzu 

üzrə səmərəlilik (performans) auditi həyata keçirilmişdir.  

Qeyd edək ki, Auditin Təməl Prinsiplərini 

müəyyən edən Lima Bəyannaməsində 

(INTOSAI-P-1) səmərəlilik (performans) auditi 

dövlət idarəçiliyinin qənaətliliyinin, 

səmərəliliyin və nəticəliyinin yoxlanılmasına 

yönəldilən, yalnız xüsusi maliyyə 

əməliyyatlarını deyil, həmçinin təşkilati və 

inzibati sistemlər də daxil olmaqla dövlət fəaliyyətinin bütün aspektlərini əhatə edən bir 

audit forması kimi müəyyən edilmişdir.  

 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

addə 22.2.2. Səmərəlilik (performans) auditi (proqram, layihə, fəaliyyət, əməliyyat, 

idarəetmə və informasiya sistemlərinin qənaətliliyinin, səmərəliliyinin və nəitcəliliyinin 

müəyyənləşdirilməsi);. 

 
İSSAİ  

 

səmərəlilik auditi – hökumət razılaşmalarının, sistemlərinin, əməliyyatlarının, 

proqramlarının, fəaliyyətlərinin və ya təşkilatlarının qənaətlilik, səmərəlilik və 

nəitcəlilik prinsiplərinə uyğun işləyib-işləmədiyinin, habelə bu sahələrdə təkmilləşmə 

imkanlarının olub-olmamasının müstəqil, obyektiv və etibarlı yoxlanılmasıdır. 

 
Vəsaitlərin icrası prosesinin qiymətləndirilməsində 3 əsas meyar diqqətdə 

saxlanılır.   

M  

300 
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Səmərəlilik (performans) auditinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq Hesablama Palatası 

hesabat ilində struktur dəyişiklikləri çərçivəsində Səmərəlilik auditi struktur bölməsini 

formalaşdırmışdır.  

2020-ci ildə bir səmərəlilik (performans) auditi həyata keçirilmişdir:  

 

Mövzu: 2018-2019-cu illər ərzində İşsizlikdən Sığorta Fondunun vəsaitləri 

hesabına maliyyələşdirilən özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkili və icrası 

üzrə nəticəliliyin qiymətləndirilməsi üzrə  

 

Auditin məqsədi 

2018-2019-cu illər ərzində İşsizlikdən Sığorta Fondunun vəsaitləri hesabına 

maliyyələşdirilən özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkili və icrası üzrə aparılmış 

əməliyyatların (fəaliyyət və idarəetmənin) qənaətliliyinin, səmərəliliyinin və nəticəliliyinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

 

Auditin əhatəsi və metodologiyası 

Özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkili üzrə vəsaitlər İşsizlikdən sığorta fondunun 

(Fond) hər il üçün təsdiq olunan büdcəsindən ayrılır. Fondun 2018-ci il üzrə büdcəsində 

bu məqsədlə 35802,0 min manat, 2019-cu ildə isə 56041,4 min manat, iki il ərzində 

cəmi 91843,4 min manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuş, Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (Nazirlik) tabeliyindəki 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi (Agentlik) tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş 

müvafiq hesabatlarda kassa xərclərinin 2018-ci ildə 31878,3 min manat, 2019-cu ildə 

45139,94 min manat, iki il ərzində cəmi xərclərin 77018,24 min manat olduğu 
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göstərilmişdir. Göründüyü kimi, illər üzrə icra səviyyələri, müvafiq olaraq, 89,0% və 

80,5% təşkil etmişdir. 

Özünüməşğulluq tədbirlərinin icrası vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə 

müvafiq sənədlər araşdırılmış, vətəndaşlarla 481 sorğu, yerlərdə 86 monitorinq 

keçirilmiş, sorğu anketləri və aparılmış monitorinqlərin nəticələri araşdırılaraq 

qiymətləndirmə aparılmışdır. 

 

Əsas şərhlər 

Audit olunan dövr ərzində özünüməşğulluq tədbirləri Nazirlik yanında Dövlət 

Məşğulluq Xidməti tərəfindən həyata keçirilmiş, “Sosial müdafiə sahəsində idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 30.12.2019-cu il tarixli 912 nömrəli Fərmanının 1.1-ci bəndinə əsasən 

Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin əsasında publik hüquqi şəxs qismində 

Agentlik yaradılmış, Agentliyin Nizamnaməsi ilə işaxtaran və işsiz şəxslərin məşğulluq 

imkanlarının genişləndirilməsi, aktiv məşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin 

etmək, işsizlikdən sığorta vəsaitini idarə etmək, həmin vəsaitdən təyinatı üzrə istifadəni, 

o cümlədən aktiv məşğulluq tədbirlərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək Agentliyin 

əsas vəzifələri kimi müəyyən edilmişdir.  

2018-ci il 29 iyun tarixində qəbul edilmiş 1196-VQ nömrəli “Məşğulluq haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun “Özünüməşğulluğa kömək göstərilməsi” adlı 

24-cü maddəsində özünüməşğulluq məsələləri əhatə olunmuşdur.  

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr məşğulluq haqqında 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tərkib hissəsidir. 

Özünüməşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə cəlb olunan, əmlak hüququ 

qazanan və əmlakla təmin olunan vətəndaşların sayına dair Agentlik tərəfindən təqdim 

edilmiş əsas göstəricilər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 
 

Özünüməşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə bir sıra əsas göstəricilər 

Cəlb olunmuş 
vətəndaşlar üzrə 

Özünüməşğulluq 
tədbirlərinə cəlb 

olunmuşlar 

Əmlak 
hüququ 

qazananlar 

Əmlakla təmin olunanlar 

say 
Cəlb 

olunanlara 
nisbəti 

Əmlak hüququ 
qazananlara 

nisbəti 

Cəmdə 
xüsusi 
çəkisi 

Cəmi 18965 17253 13065 68,9 75,7 100,0 

Fəaliyyət 
sahəsi 

Kənd təsərrüfatı 13501 12635 11945 88,5 94,5 91,4 

Xidmət sahəsi 3252 2782 847 26,0 30,4 6,5 

İstehsal sahəsi 2212 1836 273 12,3 14,9 2,1 
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Göründüyü kimi, 2018-2019-cu illərdə özünüməşğulluq tədbirləri çərçivəsində 

əmlakla təmin olunanların əsas hissəsini kənd təsərrüfatında məşğul olanlar (91,4%) 

təşkil etmişdir. 

 

Əldə olunmuş nəticələr: 

 Audit olunan dövr ərzində Agentlik tərəfindən özünüməşğulluq tədbirlərinin 

müvafiq qaydalar, yəni dəqiqləşdirici sənədlər olmadan həyata keçirilməsi həmin 

tədbirlərin təşkili və icrasında normativ-hüquqi baza baxımından əhatəli və hərtərəfli 

istinadların olmamasına, bununla da tədbirlərin təşkili və icrası üçün zəruri şəraitin 

yaradılmasında çətinliklərə, eyni zamanda müvafiq meyarların müəyyən edilməməsi isə 

tədbirlərin təşkili və icrasında qiymətləndirmə və nəzarət fəaliyyətinin daha səmərəli 

aparılmasına imkan verməməklə son nəticədə özünüməşğulluq tədbirlərinə cəlb 

edilmənin əhatə dairəsinə, həmçinin vəsaitlərdən istifadənin nəticəliliyinə mənfi təsir 

göstərmiş, özünüməşğulluq tədbirləri üzrə Agentlik tərəfindən uzunmüddətli məqsədləri 

və hədəfləri, icra müddətlərini müəyyənləşdirən ətraflı strateji plan xarakterli sənədin, 

eləcə də öz səlahiyyətləri çərçivəsində özünüməşğulluq tədbirlərini təşkil edə bilən 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin koordinasiyasının əks etdirildiyi hər 

hansı tədbirlər planı və ya proqramın işlənib hazırlanmaması həmin tədbirlər üzrə 

nailiyyətlərin və nəticəliliyin daha dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan verməmiş, habelə 

müvafiq orqanlar arasında koordinasiyanın olmaması özünüməşğulluq tədbirlərinin 

keyfiyyət və səmərəlilik göstəricilərinə mənfi təsir göstərmək ehtimalını yaratmışdır. 

Agentlik tərəfindən verilən məlumata əsasən 30.06.2020-ci il tarixdən 

özünüməşğulluğun təşkili üzrə daxili prosedurları tam və hərtərəfli tənzimləyən, 

tədbirlərin icrasına nəzarət fəaliyyətinin daha səmərəli aparılmasına imkan verən 

təlimat-prosedur hazırlanmış və təsdiqlənmə mərhələsinə keçilmişdir; 

 audit qrupu tərəfindən aparılmış araşdırmalar və monitorinqlərin, eləcə də 

keçirilmiş sorğuların nəticələri özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkili və icrasında 

nöqsanlara 2018-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə daha çox yol verildiyini deməyə əsas 

vermişdir ki, bu da həmin ildə özünüməşğulluq tədbirlərinin səmərəliliyi və nəticəliliyinə 

mənfi təsir göstərmişdir; 

 tədbirlərə cəlb edilən vətəndaşlara təlim keçən təlimçilərə saathesabı əmək 

haqqının müvafiq normativ hüquqi sənədin tələblərinə uyğun müəyyənləşdirilməməsi 

nəticəsində bütün təlimlər üzrə 1 təlim saatına görə ödənilən məbləğ müvafiq normativ 

hüquqi aktla müəyyən edilmiş məbləğdən 2018-ci ildə 10,69 manat, 2019-cu ildə 7,89 

manat çox olmuş, təlimlərdə vətəndaşlara praktiki biliklər və peşəkar bacarıqları əhatə 
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edən məlumatların verilməməsi təlimlərin fayda və səmərəlilik göstəricisinə təsir 

göstərmişdir. Agentlik tərəfindən 2020-ci ilin may ayından təlimlərin təşkili ilə bağlı 

optimallaşmanın aparıldığı, müddətlərin azaldıldığı, əməyin ödənişinin saathesabı 

qaydasına keçirildiyi bildirilmişdir; 

 satınalma metodlarının tətbiqi zamanı ehtimal olunan qiymətin “Dövlət 

satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun tələblərinə uyğun 

müəyyən olunmaması, eləcə də satınalmalar üzrə ehtimal olunan qiymətlərin 

müəyyənləşdirilməsinə həmin sahə üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərin cəlb edilməməsi dövlət 

vəsaitlərinin səmərəsiz istifadəsinə şərait yaratmış, müvafiq qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş damazlıq meyarlarına uyğun olmayan heyvanların verilməsi artım və 

reproduktivlik baxımından əmlaklardan özünüməşğulluq prinsiplərinə uyğun istifadə 

edilməsi üçün çətinlik yaratmış, bu isə heyvandarlıq sahəsində özünüməşğulluq 

tədbirlərinin səmərəliliyi və nəticəliliyinə təsir etmişdir; 

 Agentlik tərəfindən vətəndaşlara verilmiş iribuynuzlu və xırdabuynuzlu 

heyvanların alış qiymətləri üzrə 2019-cu ilin göstəriciləri 2018-ci ilin müvafiq 

göstəricilərindən çox olmuş, 2018-ci ildə bağlanmış satınalma müqaviləsində 

heyvanların alınması üzrə nəzərdə tutulmuş şərtlərə tam əməl edilməmiş, alınacaq 

heyvanların say tərkibi dəyişdirilsə də, alış qiymətləri saxlanılmış, Agentlik tərəfindən 

xırdabuynuzlu heyvanların satın alınması üçün təchizatçı ilə bağlanılmış müqavilələrdə, 

qiymət protokollarında və müvafiq biznes-planlarda nəzərdə tutulmuş şərtlərə tam əməl 

edilməyərək bəzi hallarda yüksək məhsuldarlıqlı heyvanlar satın alınmamış, 2018-ci ildə 

vətəndaşlara bir çox hallarda ətlik danalar və toğluların verilməsi son nəticədə 

vətəndaşların özünüməşğulluğunun nəzərdə tutulduğu səviyyədə təmin olunmamasına 

şərait yaratmış, 2018-ci ildə alındığı rəsmiləşdirilmiş, lakin vətəndaşlara paylanılmamış 

1400 baş toğlunun qalıq qismində qalması, yaxud əvəzləşdirilməsinə dair Agentliklə 

icraçı müəssisə arasında müvafiq rəsmiləşdirmə aparılmamışdır.  

 2018-ci ildə əmlak zərflərinin tərkibinin müraciət edən şəxsin istəyinə uyğun 

müəyyən edilməsi, 2019-cu ildə əmlak dəstlərinin tərkibinin vahid tərkibdə 

müəyyənləşdirilməsi səbəbindən 2018-ci və 2019-cu illərdə eyni xidmət və ya istehsal 

sahəsi üzrə təqdim edilmiş əmlak dəstlərinin tərkibi və dəyəri müxtəlif olmuş, 2018-ci 

ildə fəaliyyət üçün zəruri olan avadanlıqların dəstlərin tərkibində olmaması həmin 

sahələr üzrə dəstlərin ümumi faydalılığı və səmərəliliyinə təsir etmiş, bir sıra hallarda 

çatışmayan avadanlıqlar səbəbindən fəaliyyətə başlanılmaması halları mövcud 

olmuşdur. Agentlik tərəfindən verilmiş məlumata əsasən sonrakı dövrlərdə zərflərin 

tərkibinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qurum tərəfindən aidiyyəti dövlət orqanlarına 
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təkliflərin verilməsi üçün müraciət məktubları göndərilmiş, habelə müvafiq sahə üzrə 

mütəxəssis rəyləri də nəzərə alınmaqla təkmilləşdirmə işləri aparılmışdır; 

 audit olunan dövr ərzində Agentlik tərəfindən ən az sayda əmlak istehsal sahəsi 

(qida sənayesi və yüngül sənaye sahələri) üzrə verilmiş, kənd təsərrüfatı sahəsində 

əmlak hüququ qazananların və əmlakla təmin olunanların sayı özünüməşğulluq 

tədbirlərinə cəlb olunmuş şəxslərin 88,5%-ni təşkil etsə də, xidmət sahəsində bu 

göstərici 26,0%, istehsal sahəsində isə 12,3% təşkil etmiş, xidmət və istehsal sahələri 

üzrə tələb olunan əmlakın (inventarların, maşın və avadanlıqların) satın alınması 

məqsədi ilə 2019-cu ildə bağlanılmış və son icra müddətləri 31.12.2019-cu il tarixində 

bitən 2 müqavilə üzrə cəmi 154487,6 manat dəyərində əmlak auditin başlanma 

tarixinədək təhvil verilməmişdir. Agentlik tərəfindən verilmiş məlumata əsasən 2020-ci 

ildən başlayaraq xidmət və istehsal sahələrində daha çox sayda əmlakların verilməsi 

istiqamətində görülmüş tədbirlər nəticəsində qeyd edilən sahələr üzrə xüsusi çəki 

göstəricilərinin artması istiqamətində addımların atılmasına başlanılmışdır; 

 Agentlik tərəfindən əmlakların alınması və vətəndaşlara verilməsi mexanizmi 

əmlakların dəqiq uçotunun aparılmasına imkan verməmiş, əmlakların təhvil-təslim 

aktlarında əmlakların qiyməti, istehsal və xidmət sahələri üzrə aktlarda təhvil verilən 

əmlakların dəqiq adı, markası, digər dəqiqləşdirici parametrləri göstərilmədiyindən 

aldıqları əmlakların həqiqətən onlara verilməli əmlak olması haqqında vətəndaşlar 

məlumatsız olmuşdur; 

 müvafiq qanunvericilikdə monitorinqlərin Nazirlik tərəfindən aparılması nəzərdə 

tutulduğu halda, özünüməşğulluq proqramlarına cəlb olunmuş işaxtaran və işsiz 

şəxslərin fəaliyyətinin monitorinqi xidmətlərinin alınması məqsədilə 2018-ci ildə podratçı 

ilə müqavilə bağlanılaraq 105217,1 manat məbləğində vəsait ödənilmiş, monitorinqlər 

özünüməşğulluq tədbirləri üzrə ümumi qiymətləndirmənin aparılmasına yönəldilmişdir; 

 özünüməşğulluq tədbirləri, o cümlədən məcburi ödənişlər üzrə müvafiq qurumlar 

qarşısında hesabatlılıq məsələləri tam əhatə olunmamış, əmlakın təqdim edilməsindən 

sonra dövri olaraq Agentliyə məlumat və ya hesabat verilməsi auditin əhatə etdiyi 

dövrdə heç bir normativ hüquqi aktda nəzərdə tutulmamış, bu səbəbdən də əmlakların 

verilməsindən sonra əmlakların kəmiyyət və keyfiyyətindəki dəyişikliklər barədə 

Agentlikdə operativ məlumat olmamış və daha səmərəli daxili nəzarət aparılmamışdır. 

Agentlik tərəfindən normativ aktlarda nəzərdə tutulmadığı əsas gətirilərək 

özünüməşğulluq tədbirlərinə cəlb olunanların təsərrüfat subyekti kimi qeydiyyatının və 

uçotunun aparılmasına öz səlahiyyətləri daxilində nəzarət fəaliyyəti təşkil edilməmişdir. 
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 auditlə əhatə olunan dövrdə Agentliyin özünüməşğulluq sahəsində fəaliyyətini 

tənzimləyən normativ hüquqi sənədlərin olmaması və tədbirlərə cəlb edilmiş 

vətəndaşların Agentlik tərəfindən müntəzəm monitorinqinin aparılmaması 

özünüməşğulluq tədbirləri üzrə risklərin artmasına şərait yaratmış, risklərlə davranma 

strategiyası dəqiqləşdirilməmiş, özünüməşğulluq tədbirləri çərçivəsində təqdim edilən 

dövlət əmlakları üzrə sığortalama mexanizmi tətbiq edilməmişdir; 

 kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə tədbirlərə cəlb edilmiş vətəndaşların əksəriyyəti 

aldıqları əmlakın keyfiyyət və qiymət göstəricilərinin biznes plandakı müvafiq 

göstəricilərdən aşağı olduğunu bildirmiş, kənd təsərrüfatı sahəsində, xüsusilə də 2018-

ci ildə təqdim edilmiş əmlakların keyfiyyətinin aşağı olması səbəbindən çox sayda 

almaqdan imtina etmə, aldıqdan sonra narazı qalma, təhvil aldıqdan sonra heyvanların 

xəstəlik səbəbindən ölməsi və ya satılması, aldıqları heyvanları sataraq əlavə vəsait 

sərf etməklə başqa heyvanların alınması halları olmuşdur;  

 xidmət sahəsində təqdim edilmiş əmlakların kəmiyyəti və keyfiyyəti qənaətbəxş 

səviyyədə olsa da, 2018-ci ildə dərzi dəsti verilmiş vətəndaşlar ilgək maşını əvəzinə 

bərkidici maşın verildiyini və ilgək maşınının olmamasının onların fəaliyyətində 

çətinliklər yaratdığını bildirmiş, istehsal sahəsində təqdim edilmiş əmlakların kəmiyyəti 

və keyfiyyəti qənaətbəxş səviyyədə olsa da, istixana üzrə 2019-cu ildə hüquq qazanmış 

vətəndaşlara 2020-ci ilin oktyabr ayınadək istixanaların təhvil verilməməsi halları 

olmuşdur; 

 kənd təsərrüfatında arıçılıq sahəsi üzrə özünüməşğulluq tədbirlərinin, əsas 

etibarilə, vətəndaşların məşğulluğunun təmin edilməsi ilə ailənin maddi rifah halına 

müsbət təsir etdiyi və bu sahə üzrə daha böyük nəticəlilik potensialının olması fikrinə 

gəlinmişdir; 

 kənd təsərrüfatında heyvandarlıq sahəsi üzrə əmlakların gələcəkdə ailənin 

gəlirlərinin artımına təsiretmə potensialına malik olduğu vətəndaşlar tərəfindən qeyd 

edilmiş, bu isə heyvandarlıq sahəsi üzrə nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olunması 

üçün zəruri tədbirlərin görülməsinin, ilk növbədə isə damazlıq meyarlarına cavab verən 

keyfiyyətli heyvanların alınaraq vətəndaşlara verilməsinin vacibliyini göstərmişdir; 

 xidmət və istehsal sahələri üzrə verilmiş əmlaklardan istifadə, əsas etibarilə, 

vətəndaşların məşğulluğunun təmin edilməsi və ailənin xərclərinin qarşılanmasına şərait 

yaratmaqla maddi rifah halının yüksəlməsinə təsir etmiş və bu sahələr üzrə nəticəliliyin 

təmin edilməsi səviyyəsinin və potensialının daha yüksək olması nəticəsinə gəlinmişdir; 

 kənd təsərrüfatı sahəsində verilmiş əmlaklardan istifadə üzrə əlavə işçi cəlb 

olunmasa da, xidmət və istehsal sahələrində, xüsusilə də dərzi, avtoyuma, avtotəmir 
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xidmətləri, istixana, şirniyyat, mebel və plastik qapı-pəncərə istehsalı sahələrində 

vətəndaşların əlavə işçi cəlb etmələri məşğulluq səviyyəsinin artırılması baxımından 

qənaətbəxş sayılmışdır. 

 

Hesablama Palatasının tövsiyələri 

Auditin nəticələrinə əsaslanılaraq aşağıdakılar məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir: 

 Özünüməşğulluq tədbirləri üzrə normativ sənədlərə yenidən baxılmaqla 

özünüməşğulluq tədbirləri üzrə meyar qismində qəbul edilməsi üçün müvafiq 

məsələlərin əks etdirilməsi; 

 özünüməşğulluq tədbirləri üzrə dövlət vəsaitlərinin sosial müdafiəyə daha çox 

ehtiyacı olan vətəndaşlara yönəldilməsi və həmin vəsaitlərin “ünvanlılığı”nın təmin 

edilməsi məqsədilə müvafiq qanunvericilik aktlarında dəyişikliklərin aparılması 

istiqamətində tədbirlərin görülməsi; 

 özünüməşğulluq tədbirləri üzrə uzunmüddətli perspektivlərin, hədəf və 

məqsədlərin, layihənin nəticəlilik indikatorlarının əks etdirildiyi proqram və ya strateji 

plan xarakterli sənədin, məşğulluq tədbirləri üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 

fəaliyyətinin koordinasiyasının əks etdirildiyi tədbirlər planının işlənilib hazırlanması 

istiqamətində tədbirlərin görülməsi; 

 vətəndaşların işsiz kimi qeydiyyata alınması işlərinin daha da təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində tədbirlərin görülməsi, özünüməşğulluq prinsiplərinə cavab verən 

məşğulluq sahələrinin dəqiqləşdirilməsi istiqamətində işlərin aparılması; 

 bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə tədbirlərə qoşulmaq istəyən 

vətəndaşlar üzrə ilkin qiymətləndirmə işlərinin (onların müvafiq təcrübəyə və zəruri 

vasitələrə malik olmaları və s.) təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətinin artırılması 

istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi; 

 təlimlərin təşkili və keçirilməsi üzrə optimal göstəricilər əsasında müvafiq 

normativlərin müəyyən edilməsi istiqamətində işlərin aparılması, təlimçilərin yerli 

məşğulluq orqanının əməkdaşları sırasından seçilərək onların təlimçi qismində 

hazırlanması imkanlarının araşdırılması, təlim proqramlarının təkmilləşdirilməsi, 

mümkün elektron vasitələrdən istifadə imkanlarının araşdırılması; 

 konkret dövr ərzində müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə tədbirlərə cəlb edilən 

vətəndaşların sayının həmin dövr üzrə müvafiq büdcə göstəricilərinə uyğun 

müəyyənləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi; 
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 ətraflı araşdırma aparılmaqla hər hansı fəaliyyət istiqaməti üzrə zəruri olan 

əmlakların müəyyən edilməsi və buna müvafiq olaraq əmlak dəstlərinin tərkibinin dəqiq 

müəyyənləşdirilməsi və təsdiq edilməsi; 

 əmlakların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq biznes-plandakı 

göstəricilərə uyğunluğunun təmin edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi; 

 dövlət satınalmalarının qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl olunmaqla, 

obyektivlik, şəffaflıq və rəqabətlilik prinsipləri əsasında həyata keçirilməsinin, 

satınalmaların qənaətliliyi, səmərəliliyi və nəticəliliyinin artırılmasının təmin edilməsi, 

satın alınan malların ehtimal olunan qiymətləri müəyyənləşdirilərkən bütün zəruri 

xərclərin əsas şərtlər toplusunda və satınalma müqavilələrinin qiymətlərin razılaşma 

protokolunda əks olunması; 

 Agentlik tərəfindən əmlakların alınması və vətəndaşlara verilməsi mexanizminin, 

təhvil-təslim aktlarının nümunəvi formasının, eləcə də qalıq əmlakların uçotu işlərinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi; 

 monitorinqlərin aparılması məqsədilə özünüməşğulluq tədbirlərinin keçirilməsi 

xərclərinin tərkibində monitorinqlərin keçirilməsi xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün 

vəsaitin nəzərdə tutulması, monitorinqlərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu sayda və 

ya tezlikdə (ildə 2 dəfə), eləcə də daha keyfiyyətli və obyektiv aparılmasının təmin 

edilməsi; 

 əmlakların təqdim edilməsindən sonra həmin əmlaklardan istifadə üzrə 

vətəndaşların Agentlik qarşısında hesabatlılıq məsələlərinin müvafiq qanunvericilik 

aktlarında nəzərdə tutulması, o cümlədən hesabatlılıq çərçivəsində əmlaklardan 

istifadəyə dair dövri olaraq (rüblük və ya 6 aylıq) Agentliyə müvafiq qaydada hazırlanmış 

və təsdiq edilmiş formada hesabatların təqdim edilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin 

görülməsi; 

 tədbirlərə cəlb olunanların təsərrüfat subyekti kimi qeydiyyata alınması və 

məcburi ödəmələr üzrə hesabatlılığın və qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsinin 

təmin olunması məqsədilə Agentliyin, öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarət fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi, müvafiq vergi xidməti və digər orqanlarla qarşılıqlı məlumat mübadiləsi 

və əməkdaşlığın aparılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi; 

 əmlakların təqdim edilənədək və təqdim edildikdən sonrakı müddətdə 

sığortalanması mexanizminin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi; 

 xidmət sahəsi üzrə daha faydalı və səmərəli sahələrdə özünüməşğulluq 

tədbirlərinə cəlb olunma üzrə həvəsləndirici tədbirlərin, az faydalı sahələrdə isə 

layihənin icrasının məhdudlaşdırılması istiqamətində işlərin aparılması; 
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 daha böyük sosial-ictimai fayda kəsb edən istehsal sahəsində özünüməşğulluğa 

marağı artıran həvəsləndirici tədbirlərin görülməsi istiqamətində işlərin aparılması. 

 

2.2. Analitik fəaliyyətin nəticələri 

 Analitik fəaliyyət Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi kənar dövlət maliyyə 

nəzarəti fəaliyyətinin bir formasıdır. “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 23-cü maddəsi bu kənar dövlət maliyyə nəzarəti formasının 

istiqamətlərini müəyyənləşdirir:  

 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

ADDƏ 23 

• icmal büdcənin, o cümlədən dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət 

fondlarının (təsisatlarının) büdcələrinin layihələrinin, gəlirlərinin, xərclərinin, habelə bələdiyyə 

gəlirlərinin və xərclərinin proqnozlaşdırılması, hesablanması və icrası, dövlət büdcəsinin və 

büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) icrasına dair layihələrin və hesabatların, 

müvafiq büdcələrdən ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinin təhlili 

• icmal büdcədən, o cümlədən dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarından 

(təsisatlarından) maliyyələşmənin aparılması, büdcə vəsaitlərinin xəzinə hesabına vaxtında 

daxil olması və müvafiq göstəricilərə uyğunluğu, büdcə vəsaitlərinin müvafiq hesablarda 

hərəkəti barədə kredit təşkilatlarından alınan məlumatların və dövlət borclanmalarının təhlili, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təsdiq olunmaq üçün təqdim olunmuş dövlət 

maliyyəsi sahəsini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrin layihələrinə rəy verilməsi; 

• kənar dövlət maliyyə nəzarətinin məqsədləri çərçivəsində müəyyən məsələ və mövzu üzrə 

təhlil; 

• kənar dövlət maliyyə nəzarəti obyektlərinin fəaliyyətləri üzrə maliyyə hesabatlarının təhlili. 

 

Hesablama Palatasının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktları ilə müəyyən 

edildiyi qaydada dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin 

layihələrinə, həmçinin icrasına  dair hazırlanan rəylərdə təhlil metodlarının tətbiqinə 

üstünlük verilmişdir.   

 

 

 

 

 

M 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik 

hesabata Hesablama Palatasının rəyi (tövsiyələrdən çıxarış) 

(Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 21 may 2020-ci il tarixli Q-43 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir) 

 

Hesablama Palatası aparılmış təhlillər əsasında əldə edilmiş nəticələr üzrə 

aşağıdakıları tövsiyə edir: 

 dövlət vəsaitindən istifadə edən təşkilatların həmin vəsaitdən qanunauyğun və 

düzgün istifadə barədə tam məlumatlılığın olmaması səbəbindən dövlət vəsaitləri 

üzərində dövlət maliyyə nəzarətinin effektivliyinə mənfi təsirini göstərməsini nəzərə 

alaraq beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən yanaşmalara uyğun şəkildə 

hesabatların yoxlanılaraq və dövlət auditindən keçirilərək dövlət büdcəsinin icrasına dair 

rəyin verilməsi məqsədilə müvafiq normativ-hüquqi aktlarda dövlət büdcəsinin icrası 

barədə hesabata Milli Məclisdə baxılması və təsdiq edilməsi müddətinə yenidən 

baxılmasını; 

 dövlət büdcəsi xərclərinin səmərəli, qənaətli və nəticəli istifadəsinin təmin edilməsi, 

həmçinin bu prinsiplər üzrə icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə bir sıra 

anlayışların, o cümlədən “vəsaitlərin səmərəsiz istifadə halları”, “vəsaitlərin təyinatı üzrə 

istifadə edilməməsi halları”, “məqsədli proqram”, “tədbir” anlayışlarının, həmçinin 

birdəfəlik təyinatlı xərclər anlayışının və istifadə istiqamətlərinin, o cümlədən birdəfəlik 

təyinatlı xərclərin dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinə münasibətdə hədlərin normativ-

hüquqi aktlarda müəyyən edilməsini;   

 əlavə dəyər vergisi üzrə islahatların uğurla reallaşdırılması üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması məqsədilə malların ölkə ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılmasına görə 

xarici ticarətin iştirakçılarından tutulan əlavə dəyər vergisi məbləğlərinin tam həcmdə 

vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsi üzərində inzibatçılığın gücləndirilməsi ilə yanaşı 

əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsini, eləcə də pul 

vəsaitlərini bank hesablarından nağdlaşdıran vergi ödəyicilərini bu əməliyyatlardan 

çəkindirmək üçün əlavə demotivasiya (və nağdsız əməliyyatlara üstünlük verilməsi üçün 

əlavə motivasiya) tədbirlərinin tətbiq olunmasını; 

 dövlət büdcəsindən qeyri-kommersiya və kommersiya təşkilatlarına verilmiş 

vəsaitlərin, o cümlədən subsidiya, investisiya, nizamnamə kapitalının artırılması, dövlət 

müqavilə və sifarişləri üzrə xərclərin istisnasız olaraq xəzinə müşaiyəti ilə icra 

edilməsinin təşkilini; 

 beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi zamanı tədbir təşkilatçıları tərəfindən 

iştirakçıların sayının süni surətdə artırılmasının qarşısının alınması, ziyafətlərin təşkili və 

hədiyyələrin alınması üzrə normalara riayət edilməsi ilə bağlı maliyyə inzibatçılığının 

gücləndirilməsi yolu ilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadəsinin təmin 

edilməsi məqsədilə xərc normativlərinin təkmiləşdirilməsi;  
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“Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

Rəyi (tövsiyələrdən çıxarış) 

 

(Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 22 dekabr 2020-ci il tarixli Q-102 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir) 

 

Hesablama Palatası aparılmış təhlillər əsasında əldə edilmiş nəticələr üzrə 

aşağıdakıları tövsiyə etmişdir: 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

tədiyə növləri səviyyəsində proqnozlaşdırılmasının üsullarını müəyyən edən 

10.01.2020-ci il tarixli, N4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o 

cümlədən dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin 

proqnozlaşdırılması Qaydası”, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

10.05.2012-ci il tarixli, 05 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət gəlirlərinin 

proqnozlaşdırılması və modelləşdirilməsi metodologiyası” üzrə tətbiq edilən yanaşmaların 

“Büdcə zərfi”nə daxil edilməsini; 

 Dövlət büdcəsindən ayrılması tələb olunan vəsaitin tədbirlər və hədəflərlə 

əlaqələndirilməsini, məqsədli proqramlar vasitəsilə maliyyələşmənin dövlət büdcəsində 

xüsusi çəkisinin artırılmasını, hər bir Proqram üzrə maliyyələşmə mənbələrinin (büdcə və 

qeyri-büdcə vəsaiti olmaqla) əks olunmasını, həmin Proqramlarda hər bir il üzrə müəyyən 

edilmiş tədbirlərin və onlar üzrə hədəflərin konkret əks etdirilməsini; 

 Tələb olunan vəsaitlərin daha dəqiq proqnozlaşdırılmasına və icrası prosesinə 

nəzarət olunmasına, eyni zamanda dövrü olaraq aralıq qiymətləndirmələrin aparılmasına, 

son nəticədə vəsaitlərin səmərəli və qənaətli istifadəsinə imkan verən Dövlət proqramlarının 

ayrı-ayrı tədbirlər üzrə əldə edilməsi nəzərdə tutulan kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin 

müəyyənləşdirilməsini; 

 Büdcə-vergi siyasəti üzrə fəaliyyətlərinin nəticəliyinin qiymətləndirilməsinə xidmət 

edən hədəf göstəricilərin (indikatorların) “Büdcə zərfi”nə daxil edilmiş məlumatlarda 

göstərilməsini; 
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Hesabat ilində təhlillər aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilmişdir:  

 

Analitik fəaliyyətin istiqamətləri və təhlillərin sayı 

 

 

Beləliklə, hesabat ilində aşağıdakı mövzular üzrə analitik fəaliyyət həyata 

keçirilmişdir:  

 

Mövzu:  Dövlət büdcəsindən qanunvericiliyə uyğun qaytarılmış vergi və digər 

artıqödəmələrin təhlili  

 

Təhlilin məqsədi: Dövlət büdcəsindən vergi və digər artıq ödəmələrin qaytarılması 

vəziyyətinin qanunvericiliyə uyğunluğunun analitik prosedurlarla araşdırılması. 

Məlumat bazası: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 

yanında Dövlət Vergi Xidməti, Xarici İşlər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən 

təqim olunan hesabatlar və digər məlumatlar. 

Tətbiq olunan metodlar: Təhlilin aparılması zamanı kontent, müqayisəli təhlil, 

həmçinin bəzi statistik metodlardan istifadə edilmişdir. 

Əhatə dairəsi: Analitik fəaliyyətlə vergi və gömrük orqanlarının xətti ilə dövlət 

büdcəsinə təmin edilən gəlirlər üzrə yaranan artıqödəmələrin 2019-cu il ərzində 

qaytarılan məbləğləri əhatə olunmuşdur. 

Sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət səviyyəsində təşkilati, hüquqi və iqtisadi tədbirlərin 

görülməsi, biznes fəaliyyəti üçün daha əlverişli mühitin yaradılması məqsədilə əsaslı 

islahatların aparılması sahibkarlara yüksək diqqət və qayğının təzahürü ilə yanaşı, 
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Azərbaycanda sağlam əsaslarla təməli qoyulan sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının 

mahiyyətini göstərir. 

Eyni zamanda, bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına 

şərait yaradılmaqla azad sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlıq fəaliyyətinə çıxış 

imkanlarının asanlaşdırılması üçün qanunvericilik aktlarında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslərin hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən konkret və anlaşılan 

müddəalar əks etdirilir. Vergi ödəyicilərinin büdcə qarşısında öhdəliklərinin tam və 

vaxtında yerinə yetirilməsini tənzimləyən normalarla yanaşı, qanunvericilik aktlarında 

həmçinin vergi ödəyicilərinin hüquq və qanuni maraqlarının təmin olunmasının üsulu kimi 

hüquqi və fiziki şəxslər üzrə düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş vəsaitlərin 

qaytarılmasını tənzimləyən müddəalar da nəzərdə tutulmuşdur. 

Düzgün tutulmamış məbləğlər və ya artıqödəmələr üzrə vəsaitlərin qaytarılmasının 

prosedurları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, Gömrük Məcəlləsi, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin müvafiq hüquqi aktları ilə tam şəkildə tənzimlənir. 

2019-cu il ərzində vergilər (faizlər və maliyyə sanksiyaları) və digər gəlirlər üzrə 

dövlət büdcəsindən qaytarılmış və müvafiq təsnifat kodları üzrə büdcə gəlirlərinin 

azaldılmasına aid edilmiş məbləğin həcmi ümumilikdə 68329,54 min manat təşkil 

etmişdir. 

Vergi və gömrük orqanları tərəfindən 2019-cu ildə büdcəyə təmin edilmiş 12149,2 

mln. manat məbləğində vəsaitin tərkibində qaytarılmış məbləğin 68019,38 min manatı və 

ya 99,55%-i vergi orqanlarının, 112,62 min manatı və ya 0,16%-i gömrük orqanlarının 

müvafiq rəyləri əsasında, 197,54 min manatı və ya 0,29%-i isə məhkəmə orqanının 

qərarına əsasən icra olunmuşdur. 

 

Analitik fəaliyyət nəticəsində müəyyənləşdirilmiş əsas aspektlər: 

 Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə aylıq və rüblük 

hesabat formasından (Forma № 3ARV, vergi orqanı ilə 9 aprel 2010-cu ildə 

razılaşdırmaqla Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 22 aprel 2010-cu il 

tarixli, İ-65 №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir) başqa büdcədən qaytarılmış vəsaitlərlə (vergi 

və digər artıq ödəmələrin) bağlı kənar dövlət qurumlarının qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində istifadəsi üçün hər-hansı hesabatlılıq forması 

müəyyənləşdirilməmiş, eyni zamanda ötən hesabat illəri, o cümlədən 2019-cu il üzrə 

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsinin icrası və proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar 

tərtib olunan müvafiq sənədlərdə büdcədən qaytarılan vəsaitlər (vergi və digər artıq 
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ödəmələri) barədə hər-hansı məlumatların əks etdirilməsi qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmamışdır ki, bu da təkmil beynəlxalq təcrübədə mövcud olan büdcə 

hesabatlılığının meyarlarına uyğun deyil; 

 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsindən qaytarılmış məbləğin 65006,52 min 

manatı və ya 95,13%-i əlavə dəyər vergisi, 1352,31 min manatı və ya 1,98%-i hüquqi 

şəxslərin mənfəət vergisi, 937,85 min manatı və ya 1,37%-i sadələşdirilmiş vergi, 330,33 

min manatı və ya 0,48%-i fiziki şəxslərin gəlir vergisi, 59,87 min manatı və ya 0,09%-i 

dövlət rüsumu, 17,51 min manatı və ya 0,03%-i digər gəlirlər üzrə artıqödəmələrdən 

ibarət olmuşdur. Eyni zamanda, qaytarılmış vəsaitin 628,9 min manatı və ya 0,92%-i artıq 

ödənilmiş vergi məbləğlərinin qaytarılmasının gecikdirilməsinə görə hesablanmış 

faizlərdən ibarət olmuşdur ki, bu isə aidiyyəti dövlət qurumlarının (maliyyə və vergi 

orqanlarının) inzibatçılığındakı nöqsanlardan (yubadılma hallarından) xəbər verir; 

 qanunvericilik aktlarında vergilər üzrə artıqödəmələrin qaytarılmasının 

əsaslılığının müəyyənləşdirilməsinə məsul olan vergi orqanlarının tərtib etdikləri rəyləri 

üzərində sonrakı dövlət daxili maliyyə nəzarəti qaydasında hər-hansı araşdırma icraatının 

aparılmasının nəzərdə tutulmaması şəraitində həmin sənədlərin də araşdırılması artıq 

ödənilmiş vergi məbləğlərinin qaytarılması prosesində gecikmə günlərinin sayının daha 

da artması ilə nəticələnmişdir ki, bu da hesablanmış faizlər üzrə 2019-cu ildə qeyri-

rezident şirkətə ümumilikdə 628,91 min manat məbləğində büdcə vəsaitinin əlavə 

olaraq köçürülməsinə səbəb olmuşdur; 

 2019-cu il ərzində Dövlət Neft Şirkətinin Heydər Əliyev adına Neft Emalı 

Zavoduna əlavə dəyər vergisi üzrə yaranmış artıq ödəmə üzrə dövlət büdcəsindən 

qaytarılmış vəsaitin 29930,33 min manat məbləğində olan hissəsi vergi orqanları xətti ilə 

yığılan gəlirlərdən deyil gömrük orqanlarının xətti ilə yığılan gəlirlərdən azaldılsa da 

gömrük orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 

18 fevral tarixli 25 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gömrük ödənişlərinin 

qaytarılması Qaydaları”nın 1.2-ci bəndinə müvafiq qaydada gömrük orqanı 

tərəfindən müsbət rəy verilməmişdir; 

 2019-cu il ərzində Dövlət Neft Şirkətinə (şirkətin Heydər Əliyev adına Neft Emalı 

Zavoduna) əlavə dəyər vergisi üzrə yaranmış artıq ödəmə üzrə ümumilikdə 41,4 mln. 

manat məbləğində vəsaitin qaytarılması prosesi dövlət büdcəsindən şirkətə əvəzsiz 

əsaslarla 462,3 mln. manat məbləğində vəsaitin köçürülməsi (əsasən kapital qoyuluşu 

məzmunlu), eyni zamanda neft gəlirləri üzrə illik büdcə daxilolmaları proqnozunun şirkət 

tərəfindən artıqlaması ilə yerinə yetirilməməsi (1450,0 mln. manata qarşı 1409,3 min 
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manat) kimi hallarla müşayiət olunmuşdur ki, dövlət müəssisələrinin büdcə ilə 

hesablaşmalarında risklərin mövcudluğunu göstərir. 

 Vergi orqanı ilə razılaşdırılmaqla Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə 

gəlirləri barədə hesabat formasının (Forma № 3ARV) tərtib edilməsi qaydalarına əsasən 

(14-cü sütunda) hesabat dövründə ödəniş sənədləri əsasında büdcəyə təmin edilmiş 

vəsaitlərin qaytarılmış vəsaitlərlə birlikdə göstərilməli olduğuna baxmayaraq 2019-cu il 

ərzində qeyri-rezidentlərə qaytarılmış 1526,9 min manat məbləğində vəsait həmin 

sütunda nəzərə alınmamışdır; 

 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 38.3 (38.3.4)-cü madəsinə əsasən 

artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması barədə vergi 

ödəyicisinin ərizəsinin daxil olması növbədənkənar vergi yoxlamasının keçirilməsinə 

hüquq verdiyi halda dövlət büdcəsindən qaytarılmasına müsbət rəylər verilmiş 

ümumilikdə 68019,38 min manat məbləğində vəsaitin tərkibində ayrı-ayrı vergi ödəyiciləri 

üzrə kifayət qədər iri məbləğlərin də olmasına baxmayaraq vergi orqanları tərəfindən 

növbədənkənar səyyar vergi yoxlamasının aparılması səlahiyyətindən həmin hallar 

üzrə istifadə olunmamışdır; 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 21 yanvar tarixli 11 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və 

kompensasiyaların verilməsi Qaydaları”nın 8.13-cü maddəsinə əsasən alınmış mallara 

(xidmətlərə) görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən 

geri alınması təmin edilməli olduğu şəraitdə 2019-cu il ərzində akkreditə olunduqları 

ölkələrdə həmin təyinatlara xərclənmiş (əməyin ödənişi xərcləri istisna olmaqla) 

manat ekvivalentində 59,4 mln. manat məbləğində vəsaitin müqabilində 

qaytarılmasına nail olunmuş əlavə dəyər vergisinin ümumi məbləği təxminən 650,0 

min manat təşkil etmişdir ki, bu da xərclənmiş vəsaitin 1,1%-i civarında olmaqla 

kifayət qədər aşağı göstəricidir; 

 Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi sistemində xarici ölkələrdəki 

diplomatik nümayəndəliklər (o cümlədən, əməkdaşları) üzrə əlavə dəyər vergisi sıfır (0) 

dərəcə ilə tətbiq edilməklə əldə olunmuş malların (xidmətlərin), eləcə də əməyin ödənişi 

ilə bağlı çəkilmiş xərclər çərçivəsində qaytarılmasına nail olunan əlavə dəyər vergisi 

məbləğlərinin uçotu aparılmadığından (2019-cu ildə əməyin ödənişi təyinatı üzrə icra 

olunmuş vəsaitin məbləği manat ekvivalentində təxminən 45,4 mln. manat təşkil etmişdir) 

bu parametrlərin cari nəzarət tədbiri ilə əhatə olunması mümkün olmamışdır; 
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 Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərindən 

akkreditə olunduqları xarici ölkələr üzrə manat ekvivalentində təxminən 32,8 mln. manat 

məbləğində vəsait xərcləyən (əməyin ödənişi xərcləri istisna olmaqla) 40 (qırx) diplomatik 

nümayəndəlik tərəfindən hər-hansı əlavə dəyər vergisinin qaytarılmasına ümumiyyətlə 

nail olunmamışdır; 

 Belə vəziyyət, həmin xarici ölkələrin (beynəlxalq təşkilatların) Azərbaycan 

Respublikasındakı diplomatik nümayəndəliklərinin ölkə ərazisindəki alışları çərçivəsində 

artıq ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması ilə əlaqədar müvafiq prosedurların 

yerinə yetirilməsində hər-hansı məhdudiyyətlərin faktiki olaraq mövcud olmaması 

şəraitində baş vermişdir ki, bu da xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərimiz üzrə 

əlavə dəyər vergisinin qaytarılmasına nail olunması istiqamətində inzibatçılığın zəif təşkil 

olunduğunu bir daha təsdiq etmişdir. Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş 3 

(üç) diplomatik nümayəndəliyin mənsub olduğu ölkələrin vergitutma sistemində 

“əlavə dəyər vergisi” adında (məzmunda) verginin mövcud olmaması şəraitində 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olmayaraq Xarici İşlər Nazirliyi 

tərəfindən həmin ölkələrin Azərbaycan Respublikasındakı səfirliklərinə 01 yanvar 

2019-cu il tarixindən 01 yanvar 2020-ci il tarixinədək rəsmi istifadə üçün nəzərdə 

tutulan bütün mallara və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin sıfır (0) dərəcəsinin 

tətbiqinə dair bildirişlər verilmişdir; 

 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 

27 mart tarixli 89 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq 

nümayəndəliklərinin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, 

həmçinin bu nümayəndəliklərin diplomatik və inzibati-texniki işçilərinin, o cümlədən 

onlarla yaşayan ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərə 

görə əlavə dəyər vergisinin sıfır (0) dərəcə ilə tutulması Qaydaları” ilə əlavə dəyər vergisi 

üzrə artıqödəmələrin qaytarılması sahəsini tənzimləyən ölkələrarası ikitərəfli qarşılıqlı 

prinsiplər gözlənilmədən yuxarıda qeyd olunduğu kimi 3 (üç) ölkənin Azərbaycan 

Respublikasındakı səfirliklərinə əlavə dəyər vergisinin birtərəfli qaydada 

qaytarılmasına əsas verən bildirişlərin verilməsi səbəbindən 2019-cu il ərzində 

həmin səfirliklərə əlavə dəyər vergisinin artıq ödənilməsi üzrə dövlət büdcəsindən 

ümumilikdə 120,8 min manat məbləğində vəsait qaytarılmış, eləcə də 8030,26 min 

manat dəyərində mal və xidmət alışları əlavə dəyər vergisinə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb 

olunmuşdur. 

Ümumi nəticə: Analitik fəaliyyət çərçivəsində əldə olunmuş tapıntılar və toplanmış 

sübutlar vergi və digər artıqödəmələrin dövlət büdcəsindən qaytarılması prosesi üzərində 
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maliyyə və vergi orqanlarının inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi zərurətinin olduğunu 

göstərmişdir.   

 
 
 

Mövzu: 2019-cu ildə keçirilmiş dövlət satınalmalarına dair hesabatın dürüstlüyü 

və tamlığının təhlili. 

Təhlilin məqsədi: Dövlət vəsaitlərinin dövlət satınalmalarına cəlb olunma 

əhatəsinin, dövlət satınalmaları sahəsində hesabatlılığın düzgünlüyü və qanunvericiliyə 

uyğunluğunun analitik prosedurlarla araşdırılması.  

Məlumat bazası: Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti (bundan 

sonra – Xidmət) tərəfindən təqdim edilən illik hesabat və 228 satınalan təşkilat 

tərəfindən təqdim edilən dövlət satınalmaları barədə Hesablama Palatası tərəfindən 

hazırlanmış məlumat forması əsasında tərtib edilmiş illik satınalma məlumatları. 

Əlaqəli məlumatlar: Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti 

tərəfindən təqdim edilən illik hesabata əsasən 2019-cu ildə ölkə üzrə ümumilikdə 11457 

sayda satınalma tətbiq edilməklə 5720,02 mln. manat məbləğində satınalma keçirilməsi 

ilə bağlı protokol rəsmiləşdirilmişdir. Satınalmaya cəlb olunmuş dövlət vəsaitinin ÜDM-

də payı 7,0%, dövlət büdcəsi xərclərində payı isə 23,42%-dir.  

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) üzrə dövlət satınalmalarına 

yönəldilmiş vəsaitin orta hesabla ÜDM-ə nisbəti 10,0%-12,0%, cəmi büdcə xərclərinə 

nisbəti isə 35,0%-40,0% təşkil etmişdir. 

Tətbiq edilən metodlar: Təhlilin aparılması zamanı kontent, müqayisəli təhlil, 

həmçinin bəzi statistik metodlardan istifadə edilmişdir.  

 

Analitik fəaliyyət nəticəsində müəyyənləşdirilmiş əsas aspektlər: 

Təhlilin əhatəsi: 

 Xidmətin hesabatına əsasən 2019-cu ildə 9658 sayda və ya ümumi 

satınalmaların 84,3%-i rəqabətli satınalma metodları (açıq tender, kotirovka və təkliflər 

sorğusu) vasitəsilə keçirilsə də, həmin metodların əhatə məbləği 2668,9 mln. manat və 

ya ümumi satınalmaların məbləğinin 46,7%-ini təşkil etmişdir. Bu isə hesabat 

məlumatlarına əsasən satınalmaya cəlb olunmuş məbləğin yarıdan çoxunun bir 

mənbədən satınalma metodu ilə keçirilməsinə dəlalət edir. 
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2019-cu ildə keçirilmiş dövlət satınalmalarında say baxımından xüsusi çəki 

 

 Keçirilmiş satınalmaların sayında əvvəlki illə müqayisədə 2019-cu ildə artım 

olsa da, əhatə edilmiş məbləğdə azalma müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2019-cu ildə 

satınalmaya cəlb edilmiş məbləğ 2018-ci illə müqayisədə 93,01 mln. manat və ya 1,6% 

az, sayda isə 534 və ya 4,89% çoxdur. Bu müqayisə 2019-cu ildə dövlət vəsaitinin 

satınalmalara cəlb edilməsi vasitəsilə istifadəsi sahəsində müsbət dəyişikliyin 

olmadığını göstərir. 

 
2018-ci ildə keçirilmiş dövlət satınalmaları ilə müqayisə 
 

 

 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə açıq tender üsulu ilə keçirilən 

satınalmaların sayı artsa da, məbləğ ifadəsində azalma olmuş, kotirovka sorğusu və 

təkliflər sorğusu əsasında keçirilən satınalmaların sayı və məbləği fərqli templərlə olsa 

da, artım dinamikasına malik olmuş, bir mənbədən keçirilən satınalmaların sayı və 

məbləğində azalma müşahidə edilmişdir.  
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2018-2019-cu illərdə keçirilmiş satınlalmaların metodlar üzrə bölgüsü 

Satınalmanın 
növü 

2018 2019 Fərq Fərqin faiz ifadəsi 

Sayı 
Məbləği, 

mln. 
manatla 

Sayı 
Məbləği, 

mln. 
manatla 

Sayı 
Məbləği, 

mln. 
manatla 

Sayı Məbləği 

Cəmi 10923 5813,03 11457 5720,02 534 -93,01 4,89% -1,6% 

Açıq tender 2698 2266,39 2917 2156,47 219 -109,93 8,12% -4,85% 

Kotirovka 
sorğusu 

6029 129,59 6323 140,94 294 11,35 4,88% 8,76% 

Təkliflər 
sorğusu 

237 176,04 418 371,54 181 195,49 76,37% 111,05% 

Bir mənbədən 
satınalma 

1959 3241,00 1799 3051,08 -160 -189,92 -8,17% -5,86% 

 

 Hesabat məlumatlarına əsasən satınalmaların keçirilməsi və təşkilinin təhlili 

göstərir ki, satınalmaların 55,9%-i ilin birinci yarısında, 44,1%-i isə ikinci yarısında tətbiq 

edilmişdir. Məbləğ ifadəsində isə bu 54,4% və 45,6% olmuşdur. Təhlil nəticəsində 

müsabiqə əsaslı satınalmaların həm say, həm də məbləğ baxımından 57,0%-i ilin birinci 

yarısında keçirilmiş, bir mənbədən satınalma metodu birinci və dördüncü rübdə daha 

çox tətbiq edilmişdir. Satınalmaların rüblər üzrə bölgüsündə müşahidə edilən 

“sıçrayışlar” satınalma keçirən təşkilatların dövlət ehtiyacları üçün alınan malların 

(işlərin və xidmətlərin) miqdarının və həcminin tələbata, xarakteristikasının isə 

ehtiyaca uyğun müəyyən edilməməsi, satınalmaların planlaşma və təşkili işinin 

düzgün qurulmaması ilə əlaqədardır.  
 

Satınalma metodlarının tətbiqinin rüblər üzrə bölgüsü, mln. manatla 
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İllik hesabatın tamlığı və düzgünlüyü 

 Hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən ayrılan (SC, MMC, publik hüquqi şəxslər) 

vəsaitlərin xəzinə hesabından bank hesabına xərc kimi deyil, maliyyələşmə kimi 

verilməsi həmin şəxslər tərəfindən vəsaitlərin sərbəst istifadə edilməsi və həmin 

vəsaitlərin nəzarətdən kənar qalması ilə nəticələnir. Başqa sözlə, büdcə vəsaitlərinin 

tam olaraq xəzinə müşayiəti ilə xərclənməməsi dövlət satınalmalarının 

keçirilməsinə cari nəzarətin olmamasına, satınalma aparılmadan keçirilməsinə və 

hesabatlılığın təmin edilməməsinə səbəb olur. 

  Azərbaycan Sənaye Korporasiyası tərəfindən keçirilən 10,1 mln. manat 

dəyərində  38 satınalma və Dövlət Neft Şirkətinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər 

üzrə keçirilən satınalmalar barədə məlumatlar Dövlət Xidmətinə təqdim edilməmişdir. 

Dövlət vəsaitinin istifadəsi üzrə keçirilmiş satınalmalar barədə məlumatların 

vaxtında təqdim edilməməsi illik hesabatda bu göstəricilərin əks olunmaması ilə 

nəticələnmişdir. 

 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı ASC, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Təhsil 

Nazirliyi, "Azərsu" ASC, “Bakı Metropoliteni” QSC və s. təşkilatların bəzi xərclərinin  

aparılmasına verilmiş bir mənbədən satınalma üsuluna dair razılıq sənədləri və bu 

əsasdan bağlanmış müqavilələr reyestr siyahısında göstərilməmişdir. Bir mənbədən 

satınalma metodunun tətbiqi ilə keçirilən satınalmaların illik hesabatda olmaması 

məlumat bazasının tam formalaşmamasına və satınalmaların sayının azalmasına 

səbəb olur. 

 Hesablama Palatası aparılan nəzarət tədbirləri, xüsusən maliyyə və uyğunluq 

auditləri zamanı “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

(Qanun) 17 və 20-ci maddələrinin tələblərinin pozulması hallarının əhəmiyyətli sayda 

mövcud olmasını müəyyən etmişdir. Satınalma keçirilmədən büdcə vəsaitlərinin 

xərclənməsi qanun pozuntusu olmaqla yanaşı, istifadə edilmiş büdcə vəsaitlərinin 

dövlət satınalması ilə əhatə olunmaması və hesabatda əks olunmaması ilə 

nəticələnir.  
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Bir mənbədən satınalma metodu ilə keçirilmiş satınalmaların məbləğ ifadəsində 

dinamikası, mln. manatla 

 

 

Satınalmaların qanunvericiliyə uyğunluğu 

Rəqabətlilik 

 Hesabat məlumatlarına əsasən 23 podratçı ilə bağlanılmış müsabiqə əsaslı 

satınalma müqavilələrinin məbləği ümumi müsabiqə əsaslı satınalma müqavilələrinin 

məbləğinin 33,2%-ni təşkil etmişdir. 2019-cu ildə bəzi hallarda eyni podratçı ayrı-ayrı 

sahələrə aid olan malları (iş və ya xidmətləri) təmin etmişdir. Həmin podratçılar 7-11 say 

olmaqla satınalma predmeti üzrə ümumilikdə müxtəlif satınalan təşkilatlarla 95 238,9 

min manat məbləğində 463 müqavilə imzalamışlar. Bu halların mövcudluğu dövlət 

vəsaitlərinin istifadəsində rəqabət mühitinin pozulması və şəffaflığın təmin 

edilməməsi ilə nəticələnmə riskinin olması anlamına gəlir.  

 Məlumatların təhlili 26 qurum üzrə 60,7 mln. manat məbləğində 161 satınalma 

müqaviləsinin müqavilə tarixi ilə protokol tarixinin eyni günə təsadüf etdiyini, 12 

qurumda, ümumiyyətlə, müsabiqəli satınalmaların keçirilməməsi halının mövcudluğunu 

göstərdi ki, bu da satınalma prosedurlarının tam rəqabət mühiti formalaşdırmasına 

şübhələr yaradır. 

  Qanunun tələbinə əsasən açıq tenderin keçirilməsi barədə elan tender 

zərflərinin açılması günündən azı 30 bank günü, ikinci dəfə isə azı 20 bank günü əvvəl, 

respublikanın dövlət qəzetlərində və beynəlxalq miqyasda yayılan kütləvi informasiya 

vasitələrində, habelə rəsmi internet saytında verilməlidir. Tender təkliflərinin qüvvədə 

olma müddəti tenderin əsas şərtlər toplusunda müəyyənləşdirilir. Bu müddət tender 

zərflərinin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü təşkil etməlidir. Müəyyən edilmişdir 
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ki, 6 qurum tərəfindən açıq tenderin keçirilməsini vaxt məhdudiyyəti ilə əsas gətirərək 

satınalmaların təkliflər sorğusu üsulu ilə keçirilməsinə razılıq alındığı halda, təkliflər 

sorğusu əsasında keçirdiyi 14 satınalma üzrə bağladığı müqavilələrin tarixləri ilə yekun 

protokolların tarixləri arasında 43-95 gün fərq olmuşdur ki, bu da həmin satınalmaların 

rəqabət mühitinin daha çox təmin edilməsinə və son nəticədə büdcə 

vəsaitlərindən istifadədə daha çox qənaət edilməsinə şərait yaradan açıq tender 

metodu ilə də keçirilə biləcəyini deməyə əsas verir. 

 Müsabiqəli satınalmalar üzrə müsabiqələrin qalibi olmuş vergi ödəyicilərinin 

təqdim edilmiş məlumatlarda olan satınalma dövriyyəsi əsas götürülərək sahibkarlıq 

subyektləri üzrə bölgüsü aparılmış və müəyyən edilmişdir ki, mikro və kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinin ümumi podratçı saylarının 95,4%-ni və onların qalib 

gəldikləri satınalmaların sayının cəmi satınalmaların 93,9%-ni əhatə etməsinə 

baxmayaraq, onların imzaladıqları protokol məbləğləri cəmi satınalma məbləğinin 

yalnız 25%-ni təşkil etmişdir. 
 

Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü 

   

Qanunvericilik tələbi 

 2019-cu ildə keçirilmiş satınalmalar üzrə 3404 sayda müqavilənin nəticəsi üzrə 

məlumatlar qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət satınalmalarının vahid internet 

portalında yerləşdirilməmişdir ki, bu da məsul orqanlar tərəfindən bu işə ciddi 

yanaşılmamasına görə inzibati məsuliyyətin tətbiqini zəruri edir. 

 2019-cu ildə keçirilmiş 9658 satınalmadan 28 qurum üzrə ümumilikdə 21 689,9 

min manat dəyərində 224 satınalma müqaviləsi qanunvericiliyin tələbləri pozularaq 5 

bank günü ərzində rəsmi internet saytının “bağlanmış müqavilələr haqqında məlumat” 

bölməsində (https://e-tender.gov.az/) yerləşdirilməmişdir ki, keçirilmiş satınalmalar 

barədə məlumatın rəsmi internet portalında müəyyən edilmiş müddətlərdə 

yerləşdirilməməsi “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 5.3-cü bəndinin tələbinin pozulması ilə yanaşı, Azərbaycan 

Sahibkarlıq subyektlərinin 
növləri 

Xüsusi çəki 

Podratçı sayı üzrə 
Satınalma sayı 

üzrə 
Müqavilə 

dəyəri üzrə 

Mikro 78.5% 57.6% 6.3% 

Kiçik 16.9% 26.3% 18.9% 

Orta 4.2% 13.3% 49.6% 

İri 0.4% 2.8% 25.3% 

Yekun 100.0% 100.0% 100.0% 

https://e-tender.gov.az/
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Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 445-1.4.2-ci bəndinə əsasən cərimə 

obyektidir. 

 36 müqavilə üzrə 19 təşkilatda müqavilə məbləği ehtimal edilən qiymətdən 

yüksək olmuş və 1,7 mln. manat fərq yaranmışdır. “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin tələbinin pozulması 

deməkdir və həmin vəsaitləri növbəti illərdə aparılacaq auditlərdə artıq 

xərcləmələrin olmasının təsdiq edilməsi şərtilə bərpa etmək olar.  

 Bir büdcə ili ərzində müvafiq xərc maddəsində nəzərdə tutulmuş vəsait 

hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasının ayrı-ayrı müqavilələrə (yəni 

ayrı-ayrı qismlərə) bölünməklə 14 qurum üzrə 104 halda 2,5 mln. manat məbləğində 

satınalma keçirilmişdir ki, bu da “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 17.2-ci  maddəsinin tələblərinin pozulmasıdır və İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 445-1.1.3 bəndinin tətbiqini zəruri edir. 

 Qanuna görə satınalan təşkilat satınalma müqaviləsini yerinə yetirmək üçün hər 

hansı malgöndərənin (podratçının) təqdim etdiyi təklifin qiymətinin ehtimal olunan 

qiymət ilə müqayisədə 20 faiz və daha artıq aşağı olmasını müəyyən etdiyi hallarda belə 

təklifləri rədd edə bilər. Təhlil zamanı 56 təşkilat tərəfindən 78,4 milyon manat 

məbləğində bağlanmış müqavilə qiymətləri ehtimal olunan qiymətlərdən 20-50% 

intervalında az olan 284 müqavilə imzalanmışdır. Satınalmaların qənaətliliyi 

baxımından bu hallar ehtimal olunan dəyərin düzgün hesablanmaması, 

satınalınan mallar və xidmətlərin xüsusiyyətinin dolğun müəyyən edilməməsi və 

icra prosesində tərəflərin öhdəliklərinin icra olunmaması riskinin yüksək olması 

kimi qiymətləndirilməlidir. 

 Satınalan təşkilatların təqdim etdikləri hesabat göstəriciləri təsdiq edir ki, bir sıra 

təşkilatlar tərəfindən ərzaq məhsulları mərkəzləşmiş qaydada deyil, müxtəlif satınalma 

metodları ilə ayrı-ayrı ərzaq tədarükçüləri ilə müqavilə bağlanmışdır ki, bu halları da  

Qanunun 1.2-ci maddəsinin tələblərinin pozulması və nəzarət edilməməsi kimi 

qiymətləndirmək olar.  

 

Xidmətin məlumat bazası 

 Xidmət tərəfindən keçirilmiş müsabiqələrin reyestrinin aparılmasında bəzi 

hallarda satınalan və podratçı təşkilatların adları qeyd edilərkən eyniləşmə təmin 

edilməmiş, başqa sözlə eyni satınalan və podratçının adı ayrı-ayrı müqavilələr üzrə 

müxtəlif formada qeyd edilmiş, vahid internet portalında satınalan təşkilatlar tərəfindən 
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yerləşdirilən 252,4 min manat məbləğində 129 satınalma müqaviləsi 2 və daha çox dəfə 

qeyd edilmişdir.   

 Müxtəlif qurumlar tərəfindən satınalınan eyni məhsul və xidmətlərin 

qiymətlərində bəzi hallarda orta qiymət və bir-birilə müqayisədə kəskin fərqlər müşahidə 

edilmişdir. Bu isə, Xidmət tərəfindən məlumat bazasının formalaşdırılmaması və ya 

mümkün informasiyaların analitik metodlarla təhlili ilə bağlı fəaliyyətin təşkil 

olunmaması ilə izah edilməlidir. 

Ümumi nəticə: dövlət satınalmaları sahəsində vahid dövlət nəzarəti və bu sahə 

üzrə ümumi məlumat bazasının formalaşdırılmasının tam təmin edilməməsi, 

satınalmalara cəlb edilən dövlət vəsaitlərinin xüsusi çəkisinin qənaətbəxş səviyyədə 

olmaması, xüsusilə satınalma ilə əhatə olunan dövlət vəsaitlərinin çox hissəsinin bir 

mənbədən satınalma metodu ilə istifadəsi, satınalan təşkilatların qanunvericiliyə tam 

riayət etməməsi, dövlət satınalmaları üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının nəzarət 

mexanizmlərinin tam təkmil və işlək olmaması, bu sahədə şəffaflıq və hesabatlılığın 

pozulmasına səbəb olur ki, bütün bunlar dövlət satınalmaları üzrə qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsini, nəzarət və məsuliyyət mexanizminin gücləndirilməsini zəruri edir. 

 

Mövzu: 2019-cu il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının təhlili 

 

Təhlilin məqsədi: Dövlət İnvestisiya Proqramı (Proqram) üzrə nəzərdə tutulan və 

ayrılan vəsaitlərin istifadəsi vəziyyətinin müəyyən edilməsi.   

Məlumat bazası: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən Rəy üçün 

təqdim edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik 

hesabat, Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə fəaliyyətinə dair Hesabat, Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi 

tərəfindən təqdim edilən illik hesabatlar və investisiya qoyuluşları ayrılan 74 sifarişçi 

qurum tərəfindən təqdim olunan illik məlumatlar. 

Əlaqəli məlumatlar: Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə 2019-cu il üçün 

proqnozlaşdırılan layihələrə dair məlumatlara əsasən Dövlət İnvestisiya Proqramında 

nəzərdə tutulmuş 6505,7 milyon manat vəsait üzrə 6160,9 milyon manat maliyyələşmə 

açılmışdır. 

Proqrama daxil olan layihələrin istiqamətlər və mənbələr üzrə icrası aşağıdakı 

cədvəldə verilmişdir: 
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2019-cu il üçün Proqrama daxil olan layihələrin istiqamətlər üzrə bölgüsü, mln. manatla 

İstiqamətlər 

nəzərdə tutulmuş vəsait 
maliyyələşdirilmiş 

vəsait 
2019-cu il ərzində 

Bütün 
mənbələr 
hesabına 

O 
cümlədən, 

dövlət 
əsaslı 
vəsait 

qoyuluşu 

Layihə- 
lərin 
sayı 

Bütün 
mənbələr 
hesabına 

O 
cümlədən 

dövlət 
əsaslı 
vəsait 

qoyuluşu 

Yerinə 
yetirilmiş 

iş 
həcmləri- 

nin 
dəyəri 

Ödənil-
miş 

vəsait 

İcra 
edilmiş 
layihə- 

lərin sayı 

İnfrastruktur 
layihələri 

5 067,8 4 559,4 147 4 736,0 4 403,9 4 316,7 4 608,8 270 

Sosial 
yönümlü 
layihələr 

884,4 872,8 144 878,6 866,9 779,5 871,3 275 

İnstitusional 
layihələr 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Müdafiə və 
hüquq-
mühafizə 
orqanları 

341,3 337,9 19 334,7 331,3 300,9 336,5 24 

Digər 
layihələr 

212,0 212,0 22 211,6 211,6 209,8 210,9 28 

Ehtiyat 0,1 0,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

CƏMİ: 6 505,7 5 982,2 332 6 160,9 5 813,7 5 607,0 6 027,6 597 

 

Hesablama Palatası tərəfindən əsaslı vəsait qoyuluşunun layihələr üzrə 

strukturunun təhlili göstərir ki, hesabat ilində də dövlət investisiyaları hesabına qiymətli 

kağızlar bazarının inkişafı məqsədilə layihələr nəzərdə tutulmamış, infrastruktur 

layihələri üzrə maliyyə çatışmazlığının azaldılmasına xidmət edən dövlət-özəl 

tərəfdaşlığına (PPP) əsaslanan layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı icra orqanlarının 

hesabatında məlumat əks olunmamış, sənayenin (xüsusən yerli istehsalın) və 

sahibkarlığın inkişafına yönəldilən, yaşıl texnologiyalara əsaslanan və atmosferə 

buraxılan tullantıların tərkibində karbonlu birləşmələrin miqdarının azaldılmasını 

nəzərdə tutan istehsal sahələrinə investisiyalar azlıq təşkil etmişdir.  

Tətbiq edilən metodlar: Təhlilin aparılması zamanı trend, müqayisəli təhlil, 

həmçinin bəzi statistik metodlardan istifadə edilmişdir. 

 

Analitik fəaliyyət nəticəsində müəyyənləşdirilmiş əsas aspektlər: 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.1.8-ci 

maddəsinin, “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları”nın 3.5.2-ci bəndinin və 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi” Qaydalarının 3.15-ci bəndinin tələblərinə tam riayət olunmayaraq, 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı növbəti il üçün və sonrakı 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 88 

üç il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramı təqdim edilməmiş, büdcə zərfinə əlavə edilən 

2020-2023-cü illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramının istiqamətlər üzrə bölgüsü 

layihəsi mühüm investisiya layihələrini özündə əks etdirməmişdir; 

 2016-2018-ci illər üzrə təqdim edilmiş Dövlət İnvestisiya Proqramının 

bölgüsündə 2019-cu il uçun göstərilən vəsait həcmləri və həyata keçiriləcək layihə 

saylarının həm ümumilikdə, həm də istİqamətlər üzrə fərqli olması, eyni zamanda, 

2019-2022-ci illər üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramında 2019-cu il üçün nəzərdə 

tutulmuş vəsait həcmləri və layihə saylarının həmin ildə faktiki maliyyələşdirmə həcmləri 

və icra edilmiş layihələrin sayları üzrə də fərqli olması Dövlət İnvestisiya Proqramının 

tərtibi prosesində prioritet dövlət investisiya layihələrinin siyahısı hazırlanarkən sifarişçi 

təşkilatlar tərəfindən sahələr üzrə təklif edilən investisiya layihələrinin texniki-iqtisadi 

əsaslandırılması və layihəqabağı araşdırmaların lazımi səviyyədə həyata keçirilməməsi, 

investisiya təkliflərinin qiymətləndirilməsi və ekspertizası aparılarkən müəyyən edilmiş 

səmərəlilik meyarlarının tam tətbiq olunmamasını göstərir; 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 

il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra 

məsələlər barədə” Fərmanının 4.5-ci bəndi ilə Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun 

vəsaitinin bölgüsünün həyata keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, həmin vəsait Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 2 iyun tarixli 74 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydaları”na əsasən 

əvvəlcədən bölgü aparılmadan istifadə edilmişdir; 

 Dövlət İnvestisiya Proqramının investisiya qoyuluşu istiqamətləri üzrə təqdim 

edilmiş bölgüsü üzrə icra prosesində ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə Proqramdan çıxarılmış 

və nəzərdə tutulan vəsait digər istiqamətlərə yönəldilmiş, Proqrama “Digər layihələr” adlı 

istiqamət və “Sosial yönümlü layihələr” istiqamətinin tərkibində “Digər sosial” adlı sektor 

(sahə) mücərrəd formada daxil edilmişdir; 

 büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə 2019-cu ildə dövlət büdcəsinin “Qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə xərclərlə (7174,1 mln. manat) dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu (6199,4 mln. manat həcmində investisiya xərcləri) arasında 974,7 mln. 

manat məbləğində fərq olmuş, bəzi büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar xərclərinin bir 

hissəsi investisiya yönümlü istiqamətlərə yönəldilmiş, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan 

və bölgüsü büdcənin icrası prosesində həyata keçirilən xərclərdən bəzi təşkilatlar üzrə 

investisiyayönlü xərclər aparılmış, dövlət müəssisələri tərəfindən dövlət büdcəsində 

nəzərdə tutulan ayırmalardan əlavə Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil edilmədən digər 

vəsaitlər hesabına investisiya xərcləri aparılmışdır ki, nəticədə ölkə iqtisadiyyatına 
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kapital (əsaslı vəsait) qoyuluşu kimi layihələrin icrasına yönəldilən dövlət vəsaitləri tam 

həcmdə Dövlət İnvestisiya Proqramı ilə əhatə olunmamışdır; 

 Dövlət İnvestisiya Proqramına 325,0 mln. manat məbləğində “dövlət zəmanəti 

olmayan” kreditlər hesabına maliyyələşdirilən layihələr, habelə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üzrə kapital qoyuluşuna yönəldilən 237,3 mln. 

manat daxil edilmişdir ki, icra prosesində müvafiq olaraq 236,0 mln. manat və 47,0 mln. 

manat məbləğində maliyyələşdirmə aparılmış, eyni zamanda dövlət büdcəsində 

nəzərdə tutulan əsaslı xərclərin bir hissəsi, eləcə də infrastruktura yönəldilən büdcə 

təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitləri daxil edilməmişdir; 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27.2-ci 

maddəsinin tələblərinə tam riayət olunmadan, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondunun xərclərinə daxil edilərək məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma 

məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən 200,0 mln. manat 

məbləğində vəsait, habelə, əvvəlki illərdə olduğu kimi, digər büdcədənkənar fondların 

əsaslı xərcləri hesabına maliyyələşdirilən layihələrin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 

məlumatlar da 2019-cu il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramında nəzərə alınmamışdır; 

 “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) istiqamətinə 

yönəldilən vəsaitin məbləğində dəqiqləşdirmə aparılmadığı halda, həmçinin 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi” Qaydalarının 3.18-ci və 3.22-ci bəndlərinə riayət edilməyərək, 

“Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət 

əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”ndə 

təqdim olunan İcmal Hesabata görə hesabat dövründə 132 halda dəyişikliklər 

aparılmışdır; 

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 3.6-cı bəndinin tələblərinə tam riayət 

olunmayaraq, bir sıra obyektlər üzrə qüvvədə olan normativ-hüquqi aktlara uyğun 

hazırlanmış və təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədləri, yaxud texniki-iqtisadi 

əsaslandırma və hesablamalar təqdim edilmədən müvafiq layihələr icra prosesində 

Dövlət İnvestisiya Proqramına proqnozlaşdırılan layihə kimi daxil edilərək həmin 

obyektlərə Proqram çərçivəsində müvafiq vəsaitlərin yönəldilməsi hallarına yol 

verilmişdir. Eyni zamanda, Qaydaların 2.2-ci bəndi ilə investisiya xərclərinin Proqrama 

uyğun olaraq dövlət orqanlarının, büdcədənkənar dövlət fondlarının və dövlət 

müəssisəsi aktivlərinin artırılması üçün nəzərdə tutulan xərclər kimi təsbit olunmasına 
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baxmayaraq, aktivlərin artırılmasına yönəldilməyən birbaşa xərcə silinən xərclər və 

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin (maddə 88) tələblərinə 

riayət olunmayaraq, ekspertizadan keçirilmədən dövlət vəsaitləri hesabına 

maliyyələşdirilən tikinti layihələrinin Proqrama daxil edilməsi halları müşahidə 

olunmuşdur; 

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi” Qaydalarının 2.5-ci bəndi ilə investisiya qoyuluşunun 

obyektləri kimi qeyri-maliyyə aktivləri nəzərdə tutulduğu halda, dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu xərclərinə səhmləri dövlətə məxsus 7 səhmdar cəmiyyətin nizamnamə 

kapitalının artırılması üçün nəzərdə tutulmuş 372,7 milyon manat vəsaitdən istifadənin 

icrası prosesində həmin vəsaitlər Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına 

uyğun olaraq müəssisələr tərəfindən maliyyə aktivlərinin alınması kimi uçota alınmış, 

həmin vəsaitlərin müəssisələrin zərərinin örtülməsi və büdcə ssudalarının bağlanmasına 

yönəldilməsi halları mövcud olmuşdur; 

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabatında əsas kapitala yönəldilmiş büdcə vəsaitlərinin 4857,2 mln. manat təşkil 

etdiyi, dövlət xəzinədarlığı tərəfindən təqdim olunan “Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 

xərcləri barədə məlumat”da həmin xərclərin 4825,1 mln. manat məbləğində icra 

olunduğu, Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları üzrə nəşr 

etdiyi “Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitlərdən istifadə edilməsi (Sifarişçi təşkilatların məlumatlarına əsasən)” statistik 

bülletendəki “Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərdən maliyyə mənbələri üzrə istifadə 

edilməsi” cədvəlinə əsasən dövlət büdcəsindən 4686,7 mln. manat vəsait xərc edildiyi 

göstərilmişdir ki, həmin məlumatlardakı fərqlərə əsasən eyni göstəricilər üzrə uçot və 

hesabatlılığın aparılmasında vahid metodiki yanaşmanın və dürüstlüyün tam təmin 

edilməməsini qeyd etmək olar. Nəticədə, fərqli icra göstəriciləri əsasında cari il ərzində 

və növbəti dövrlərə dair dövlət investisiyaları sahəsində tam əsaslı və düzgün idarəetmə 

və maliyyələşdirmə qərarlarının qəbul edilməsində müəyyən çətinliklər və 

kənarlaşmalara şərait yaranmışdır; 

 2019-cu ildə Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə sifarişçi təşkilatlar tərəfindən 

istifadə edilmiş 4825,1 mln. manat məbləğində vəsaitdən 3842,5 mln. manatı üzrə 

qabaqcadan ödənilmiş (debitor borc) məbləğ 01.01.2020-ci il tarixə 681,4 mln. manat, 

başa çatdırılmamış kapital qoyuluşların həcmi isə 2899,5 mln. manat təşkil etmiş, 

birbaşa sifarişçi təşkilatlar tərəfindən təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2020-

ci il tarixə 43 təşkilat üzrə icrası başa çatdırılmamış investisiya layihələrinin sayı 854, bu 
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layihələrin investor-smeta dəyəri 44106,9 mln. manat, istifadə olunmuş investisiyaların 

həcmi 22440,3 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu obyektlərin başa çatdırılması üçün tələb 

olunan kapital qoyuluşlarının həcmi isə 21666,6 mln. manat məbləğində hesablanır; 

 təqdim edilmiş məlumatlar əsasında tikinti layihələrinin, xüsusən də iri həcmli 

layihələrin həyata keçirilməsi üzrə satınalmaların təşkili prosesində ehtimal olunan 

qiymətlərin müvafiq hüquqi aktlara uyğun olmayaraq hesablanması, vəsaitlər ayrılandan 

sonra obyektlərin layihələndirilməsi və smeta dəyərinin hesablanmasının podratçılar 

tərəfindən həyata keçirilməsi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə geniş 

miqyasda bir mənbədən satınalma metoduna, habelə iddiaçıların sayının 

məhdudlaşdırılmasına yönəldilən digər satınalma metodlarına üstünlük verilmişdir ki, bu 

da Dövlət İnvestisiya Proqramının icrasında Tikinti Norma və Qaydaları ilə yanaşı, 

dövlət satınalmaları zamanı dövlət vəsaitindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi, 

dövlət satınalmalarının şəffaflıq, aşkarlıq, bərabərlik və sağlam rəqabətlilik prinsipləri 

əsasında həyata keçirilməsi prinsiplərinə tam riayət olunmaması hallarına gətirib 

çıxarmışdır.   

Ümumi nəticə: Hesablama Palatası Dövlət İnvestisiya Proqramının büdcə 

qanunvericiliyi və “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, 

icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın tələblərinə riayət olunmaqla 

tərtibi, dəyişikliklərin edilməsi və təqdim olunmasına, ölkə iqtisadiyyatının kapital (əsaslı 

vəsait) qoyuluşu kimi layihələrin icrasına yönəldilən layihələrin və onların icrasına bütün 

mənbələrdən yönəldilən dövlət vəsaitlərinin Dövlət İnvestisiya Proqramı ilə əhatə 

olunmasına, Proqrama daxil edilmiş investisiya layihələrinin icrası prosesində 

maliyyələşdirmələrin nəzərdə tutulan istiqamətlər və layihələr üzrə aparılmasına, ayrılan 

vəsaitlərin təyinatı üzrə səmərəli istifadə edilməsinə dövlət nəzarətinin 

gücləndirilməsinə, satınalmaların sağlam rəqabətlilik prinsiplərinə uyğun metodlarla 

aparılmasına üstünlük verilməsinə, dövlət investisiya xərclərinin uçotunun vahid 

metodiki yanaşmaya uyğun aparılmasına və onlara dair hesabatlılığın dürüstlüyünün 

təmin edilməsinə zərurətin olması qənaətindədir. 

 

Mövzu: “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun 2019-cu il üzrə gəlir 

və xərclərinin təhlili 

  

Təhlilin məqsədi: “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun (Fond) mədaxil 

mənbələrini və xərclərini təhlil etmək, həmçinin Fondun gəlir və xərclərinin maliyyə 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 92 

hesabatlarında əks etdirilməsinin düzgünlüyünün müəyyənləşdirilməsindən, habelə 

avtomobil yollarının təhlükəsizliyinin təhlilindən ibarət olmuşdur. 

Məlumat bazası: Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 

Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 

yanında Dövlət Vergi Xidmətinin və Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin məlumatları.  

Əlaqəli məlumatlar: “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən 2019-cu il 

üçün Fondun gəlirləri 322000,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 

2018-ci ilin təsdiq olunmuş büdcəsi ilə müqayisədə 50000,0 min manat az olsa da, 

faktiki daxilolma 351232,1 min manat və ya təsdiq edilmiş məbləğdən 29232,1 min 

manat çox olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən Fondun gəlir və 

xərclərinin təhlilinə dair son 2 ildə aparılmış analitik fəaliyyət nəticəsində Fondun bəzi 

mədaxil mənbələri üzrə vəsaitlərin yığılmasının tam təmin edilmədiyi və mədaxil 

mənbələri üzrə potensialın mövcud olduğu müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, 

vurğulanmalıdır ki, 2019-cu ildə Fondun gəlir mənbələrinin, xüsusən minik 

avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər və avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük 

rüsumları üzrə planın iki dəfədən çox icra edilməsi dövlət büdcəsindən mərkəzləşmiş 

gəlirlərdən nəzərdə tutulan vəsaitin ayrılmaması ilə nəticələnmişdir.   
   

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunu formalaşdıran mənbələr üzrə daxilolmaların 

illər üzrə müqayisəsi, min manatla   

S/N 
Mədaxil 

mənbələrinin adı 

2018-ci il 2019-cu il 
İcra göstəriciləri 
üzrə müqayisə 

İcra 

Proqnozla 
müqayisədə İcra 

Proqnozla 
müqayisədə Fərq % 

Fərq % Fərq % 

CƏMİ 372,000.0 0.0 100.0 351,232.1 29,232.1 109.1 -20,767.9 94.4 

1 Yol vergisi 113,527.0 10,527.0 110.2 118,905.4 4,905.4 104.3 5,378.4 104.7 

2 

Mülkiyyətində və 
ya istifadəsində 
olan avtonəqliyyat 
vasitələri ilə 
sərnişin və yük 
daşımalarını 
həyata keçirən 
şəxslər tərəfindən 
ödənilən 
sadələşdirilmiş 
vergi 

6,233.0 -767.0 89.0 6,288.2 -711.8 89.8 55.2 100.9 
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3 

İdxal olunan minik 
avtomobillərinə 
tətbiq edilən 
aksizlər 

32,794.0 2,794.0 109.3 61,206.0 30,206.0 197.4 28,412.0 186.6 

4 

İdxal olunan 
avtonəqliyyat 
vasitələrinə tətbiq 
edilən gömrük 
rüsumu 

78,133.0 37,133.0 190.6 131,315.6 81,315.6 262.6 53,182.6 168.1 

5 

Azərbaycan 
Respublikasının 
ərazisində 
beynəlxalq 
avtomobil 
daşımalarını 
tənzimləyən 
icazənin verilməsi 
üçün tutulan dövlət 
rüsumu 

15,284.0 284.0 101.9 17,040.8 1,440.8 109.2 1,756.8 111.5 

6 

Nəqliyyat 
vasitələrinin, o 
cümlədən 
motonəqliyyat 
vasitələrinin, 
qoşquların və 
yarımqoşquların 
texniki baxışdan 
keçirilməsi üçün 
tutulan dövlət 
rüsumu 

14,525.0 -1,475.0 90.8 16,476.1 276.1 101.7 1,951.1 113.4 

7 

Azərbaycan 
Respublikasının 
dövlət büdcəsinin 
mərkəzləşdirilmiş 
gəlirlərindən 
ayrılan vəsait 

111,504.0 -48,496.0 69.7 0.0 -88,200.0 - -111,504.0 0.0 

 

Analitik fəaliyyət nəticəsində müəyyənləşdirilmiş əsas aspektlər: 

 Daxilolmaların təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, mülkiyyətində və ya 

istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata 

keçirən şəxslər üzrə sadələşdirilmiş vergi məbləğlərinin proqnoz və icra 

göstəricilərinin faktiki həcmi bu sahədə inzibatçılığın zəif təşkil olunduğunu və 

real sektorda mövcud olan vergi potensialının dövlət büdcəsinə cəlb 

olunmadığını göstərmişdir. 

 Bir sıra mənbələr üzrə, xüsusilə gömrük prosedurları çərçivəsində yaranan 

gəlirlər üzrə proqnozların yüksək icra faizləri ilə artıqlaması ilə icra edilməsi xarici 

dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi, idxal 

olunmuş avtobuslar və minik avtomobillərinə tətbiq edlən aksizlər, eləcə də Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) 

yanacağa yol vergisi üzrə proqnozların dəqiq hesablamalar və mövcud potensial 

nəzərə alınmadan müəyyənləşdirildiyini şərtləndirmişdir.  
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 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil 

daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu üzrə proqnoz 

15,0 mln. manat, daxil olan vəsait isə 17,0 mln. manat olmaqla proqnozun 109,2% 

səviyyəsində icra edilməsinə baxmayaraq, cəmi hesablanmış dövlət rüsumunun 

məbləği 19,9 mln. manat təşkil etmişdir ki, nəticədə də bu mənbədən dövlət büdcəsinə 

hesablanmış və daxil olmuş rüsum məbləği arasında 2,9 mln. manata yaxın fərq 

yaranmışdır. Dövlət qurumları tərəfindən təqdim edilmiş məlumatların üzləşdirilməsi 

nəticəsində yaranmış fərqin Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti tərəfindən tutulmuş dövlət rüsumlarının 

büdcə gəlirlərinə mədaxili üzrə təsnifat kodunun düzgün müəyyən edilməməsi 

səbəbindən baş verdiyi aşkar olunmuşdur.  

 İdxal edilən avtonəqliyyat vasitələrinin gömrük statistikasında göstərilən mühərrik 

həcmləri üzrə meyarların (intervalların) vergi qanunvericiliyi ilə aksiz dərəcələrinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün tətbiq olunan mühərrik həcmlərinin intervalları ilə fərqlənməsi 

idxal çərçivəsində bu mənbədən yığılan büdcə daxilolmalarının avtomobillərin 

texniki göstəriciləri ilə uyğunluq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsinə şərait 

yaratmamışdır.     

 Gömrük orqanları xətti ilə Fondun gəlirlərinə aid edilən daxilolmaların, o 

cümlədən yol vergisinin, aksizlərin və gömrük rüsumlarının tutulmuş faktiki 

məbləğlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tam həcmdə və vaxtında birbaşa 

dövlət büdcəsinə köçürülməsi təmin edilməmişdir ki, bu da məqsədli büdcə fonduna 

daxilolmaların ahəngdarlığının pozulması və maliyyə intizamının zəifləməsi ilə 

nəticələnmişdir. 

 2019-cu ildə dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata və Yerli Xəzinə Orqanı 

tərəfindən təqdim edilmiş üzləşdirmə aktlarına və xərclər smetasına əsasən bu xərclər 

yolların əsaslı təmir xərci kimi təsnifləşdirilsə də, vəsaitin əsas hissəsi yolların 

saxlanılması və istismarı üçün (cari təmir xərci kimi) istifadə edilmişdir ki, bu da təsdiq 

edilmiş xərclər smetasının və onun icrasının Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 25 yanvar 2007-ci il 13 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil Yolları” 

Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi istifadədə olan respublika 

və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanılması və istismarı üçün xərclənməsi 

Qaydaları”nda müəyyən edilmiş xərc istiqamətləri ilə uygunsuzluq yaratmışdır. Bu 

uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün Hesablama Palatasının təklifləri əsasında 

yuxarıda adı çəkilən “Qaydalar”da müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. (Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 29 dekabr 2020-ci il tarixli 514 nömrəli Qərarı ilə 
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“Avtomobil yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitinin ölkə ərazisində ümumi 

istifadədə olan respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının saxlanması və 

istismarı üçün xərclənməsi Qaydaları”nın adında, 3.1-ci bəndində, 3.1.1-ci, 3.1.2-ci və 

3.1.3-cü yarımbəndlərində ismin müvafiq hallarında “istismarı” sözü ismin müvafiq 

hallarında “təmiri” sözü ilə əvəz edilmişdir.)  

 Dünya İqtisadi Forumunun 2019-cu ildə apardığı tədqiqata görə, Azərbaycan yol 

infrastrukturunun keyfiyyəti reytinqində dünyanın 140 ölkəsi arasında 2018-ci ildə 34-cü 

pillədə, 2019-cu ildə 27-ci yerdə qərarlaşmasına baxmayaraq, Agentliyin balansında 

olan avtomobil yollarının yalnız 35,8 %-i (I, II və III dərəcəli yol örtüyünə malik) 

keyfiyyətli yol örtüyünə malikdir.  

 Avtomobil yollarının uzunluğu, illik saxlanma xərci və yola aid digər göstəricilər 

barədə Agentlik tərəfindən təqdim olunmuş hesabatla Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatları arasında uyğunsuzluqlar mövcuddur. Bu uyğunsuzluqlar ölkə üzrə 

avtomobil yolları barədə (uzunluğu, illik saxlanma xərci və yola aid digər 

göstəricilər) məlumatların və hesabatların real vəziyyəti tam əks etdirməməsi ilə 

nəticələnir ki, bu da hesabatlılığın təkmilləşdirilməsini və gücləndirilməsini tələb 

edir. 

 II, III, V dərəcəli və IV dərəcəli qara örtük və asfalt-beton örtüklü yolların hər km-

nə çəkilən saxlama xərcləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi 

müvəqqəti xərc normativləri ilə uyğunluq təşkil etmir ki, bu da illik istismar xərci üzrə 

normativlərə yenidən baxılmasını zəruri edir.  

 2019-cu ildə Fondun vəsaitinin 70364029,4 manatı və ya 23%-i əvvəllər alınmış 

kreditlərin qaytarılmasına yönəldilmişdir ki, bu da Fondda avtomobil yollarının 

saxlanılması və istismarı üçün vəsait çatışmazlığına, vəsaitlərin xərc istiqaməti 

üzrə təyinat dəyişikliklərinə gətirib çıxarmışdır.  

 Tabeçilikdə olan bəzi MMC-lər tərəfindən əmək haqqı ilə bağlı məlumatlar 

Agentliyin müvafiq məlumatlarından fərqlənmiş, bir sıra MMC-lər üzrə Agentliyin müvafiq 

məlumatlarından çox olan məbləğlərin mənbəyi göstərilməmiş, bəzi MMC-lərdə əməyin 

ödənişi ilə bağlı məlumatlar Agentliyin məlumatlarından az olmuşdur ki, bu da 

tabeçilikdə olan bəzi MMC-lərin hesabatvermə səviyyəsinin aşağı olması ilə yanaşı, 

Agentliyin ümumiləşdirilmiş hesabat və məlumatlarının reallığına və tamlığına 

mənfi təsir göstərir.   

 İl ərzində əmək haqqı xərclərinə Fonddan ayrılan vəsaitin 70 faizindən çoxunu 

xərcləyən təşkilatlar cari təmirə lazımi vəsait yönəldə bilməmiş, bəzi təşkilatlar isə cari 

təmir və mal-material alışına ümumi vəsaitin 10 faizdən az vəsait yönəldilmiş və yanacaq 
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xərcləri cari təmir xərclərindən çox olan təşkilatlarda adekvatlıq pozulmuş, vəsaitin 

xərclənməsində risklər yaranmış, eyni zamanda əmək haqqı xərclərinin təşkilatın 

ümumi xərclərində xüsusi çəkisinin çox olması həmin təşkilatlarda artıq saxlanılan, 

bir-birini təkrarlayan və lüzumsuz ştat vahidlərinin olması ehtimalını yaratmışdır. 

 Agentliyin bəzi tabeli təşkilatlarının mal-materiala və yanacağa görə debitor və 

kreditor borcları yaranmış və onların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər 

görülməmiş, əvvəlki illərdə yaranmış debitor borcunu bağlamadan satıcı 

müəssisələrə vəsait köçürərək yeni debitor borcları yaratmışdır. 

 37 №-li Yol İstismarı İdarəsi (Yİ) MMC cari təmir və mal-material alışına ümumi 

vəsaitinin 7,5%-i, yanacağa ümumi vəsaitinin 15,3%-i və ya cari təmir xərcindən 2 

dəfədən də artıq vəsait xərclədiyi halda, 48159,80 manatlıq yanacaq üzrə debitor borc 

yaratmışdır ki, bu da belə MMC-lərdə dövlət vəsaitlərindən istifadənin daxili audit 

tərəfindən araşdırılmasını zəruri edir. 

 Agentliyin tabeliyində olan bəzi təşkilatların balansında olan nəqliyyat vasitələrinin 

aylıq yürüş həddinin yüksək olması, görülən işə uyğun olmayan yanacaq sərfiyyatı, qış 

aylarında ağacların və yaşıllıqların suvarılması və həmin suvarılmada isifadə olunan 

nəqliyyat vasitələrinə yanacaq silgisi, təmirdə olan nəqliyyat vasitələrinə yanacaq silgisi, 

alınmış və istifadə edilmiş mal-materiala nisbətən az təmir işlərinin görülməsi halları 

olmuşdur ki, belə hallar vəsaitin səmərəli istifadəsində risklərin olduğunu göstərir. 

 Avtomobil Yolarının Yaşıllaşdırılması üzrə bəzi idarələr nizamnamələrinə uyğun 

lazımi səviyyədə fəaliyyət göstərməmiş, Bakı şəhəri istisna olmaqla digər ərazilərdə, 

yollarda, budama, xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı profilaktik tədbirlər lazımi 

səviyyədə həyata keçirilməmiş, müxtəlif struktur vahidləri tərəfindən alınan əhəng, gül, 

peyin və torpaq işlərinin hər vahidinə çəkilən xərclər fərqli olmuş, zərurət olmadığı halda 

qış aylarında suvarma işləri aparılmış, meşə ağaclarına peyinin verilməsi halları mövcud 

olmuş, yanacaq xərci olmadan təmizləmə işləri aparılmışdır. Qeyd edilən məsələlər 

həmin idarələrin fəaliyyətlərinin tam gücü ilə işləməməsi, nizamnamələrində 

qoyulmuş vəzifələrin tam icra edilməməsi, sərəncamında olan texnikadan, 

maddi, maliyyə və əmək resurslarından tam səmərəli istifadə edilməməsi ilə 

nəticələnmişdir.  

 Agentliyin bəzi təşkilatlarının hər m2 sahəyə düşən eyni (oxşar) təmir işləri 

xərclərində (səkilərin beton plitələrlə təmiri, siqnal dirəklərinin quraşdırılması və s) 

fərqlərin olması bəzi təşkilatların onlara Fonddan ayrılan vəsaitin normativə uyğun 

olmadan və səmərəsiz xərclənməsi risklərini yaradır və rəqəmlər arasındakı böyük 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 97 

fərqlər təşkilatlar tərəfindən verilən məlumatların düzgünlüyünü risk altına almaqla 

hesabatlılığın zəif olduğuna dəlalət edir. 

 1 km yola düşən işçilərin sayı orta göstəricidən yuxarı olan idarələrdə əlavə işçi 

qüvvəsinin cəlb edilməsi (artıq ştat vahidlərinin saxlanılması) əmək haqqı xərclərinin 

artmasına, 1 km yola düşən işçilərin sayı orta göstəricidən aşağı olan idarələrdə isə işçi 

qüvvəsinin çatışmamasına səbəb olur. Bəzi yol istismar idarələrində işçilərinin sayının 

orta səviyyədən yuxarı olmasına səbəb işçilərin yolların saxlanılması ilə yanaşı həm 

investisiya layihələrinin həm də kənar işlərin icrasına cəlb edilməsidir. İşçilərinin sayı 

orta səviyyədən aşağı olan idarələrdə isə cari təmir işlərinin vaxtında və tam yerinə 

yetirilməsində çətinlik yaranır. 

 Agentliyin idarələrində hər km-ə düşən xərclər arasındakı fərqlər Fonddan ayrılan 

vəsaitin onların balanslarındakı yollara mütənasib şəkildə ayrılmadığını göstərir, bəzi 

təşkilatlara nisbətən artıq vəsait ayrıldığı halda digərlərində vəsait çatışmazlığına səbəb 

olur. Bundan əlavə bəzi təşkilatlar vəsaitlərinin böyük hissəsini əmək haqqı və ona 

bərabər xərclərə yönəltdiyinə görə cari təmir və yanacaq üçün lazımi vəsaiti ayırmır və 

bu da hər km-ə düşən yanacaq və cari təmir xərcinin orta göstəricidən dəfələrlə az 

olmasına gətirib çıxarır.   

 Agentlik tərəfindən avtomobil yollarının hər m2 hesabı ilə alınan yol cizgi boyası ilə 

istifadə edilən (qalıq nəzərə alınmaqla) yol cizgi boyası arasında fərqin yaranması, 

həmçinin təmir işləri üzrə hər m2 sahəyə alınan və istifadə edilən asfalt beton 

qarışığı arasında fərqlərin olması halları silgi normasına düzgün əməl edilməməsi 

riskini yaratmışdır. 

 Agentlik tərəfindən piyadalar və velosipedçilər üçün nəzərdə tutulmuş yollar sürətli 

yollardan ayrılmamış 2 və 3 təkərli nəqliyyat vasitələri üçün müvafiq yol infrastrukturu 

nəzərdə tutulmamışdır ki, bu da həyati riskləri artırmaqla yol-nəqliyyat hadisələrinin 

sayını artıra bilər. 

 Bəzi MMC-lər (28 saylı Yİ MMC, 23 saylı Yİ MMC və 46 saylı Yİ MMC) yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının keçirdikləri satınalmada iştirak edərək qalib elan edilmiş və 

onlarla müqavilə bağlanılaraq MMC-nin balansında olmayan yolların əsaslı təmirini 

həyata keçirmişdir ki, bu da Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşən işci qüvvəsinin və 

texnikanın kənar işlərə yönəldilməsi və balansda olan yolların saxlanılması və cari 

təmirinin lazımınca yerinə yetirilməməsi ilə nəticələnmişdir. 

 Agentlik avtomobil yollarında istifadə olunan materialların, cihazların və 

avadanlıqların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada standartlaşdırılmasının və 

sertifikatlaşdırılmasının təşkil edilməsini təmin etməmişdir ki, bu da texniki normalara və 
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tələblərə uyğun olmayan bəzi materialların istifadə edilməsi və digər səbəblər 

üzündən bir çox yolların hərəkət hissəsinin səthində çökmələrin, çalaların və 

nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirən digər zədələrin əmələ gəlməsi ilə 

nəticələnmiş və ümumilikdə istifadəçilərin və nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz və 

təhlükəsiz hərəkətinə təminat yaratmamışdır. 

 Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarında yaşayış məntəqələrinin və digər 

obyektlərin yerləşməsi barədə məlumatverici-göstərici, habelə servis və digər yol 

nişanları yol təsərrüfatı orqanları tərəfindən bəzi ərazilərdə tam yerləşdirilməmiş, bəzi 

ərazilərdə yeniləri ilə əvəz edilməmiş, qəza-çağırış rabitə sistemləri 

quraşdırılmamış nəticədə hərəkət iştirakçılarının və ətraf mühitin təhlükəsizliyi tam 

təmin olunmamışdır. 

 Yol hərəkəti, habelə yolların təmiri və yenidən qurulması nəticəsində yaranan səs-

küyün, vibrasiyaların, artıq tozlanmanın, havanın və suyun çirkləndirilməsinin 

səviyyəsinin texniki normalara və tələblərə uyğun olaraq müvafiq tədbirlərlə 

məhdudlaşdırılması həyata keçirilməmişdir. Yolların tikintisi və təmiri zamanı həddən 

artıq tozlanma ilə müşahidə olunan işlər yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə 

əhalinin sağlamlığına və ekologiyaya təhlükə törətmiş, mövcud qanunvericiliyə 

uyğun olaraq ekologiyanın və əhalinin sağlamlığının mühafizəsi tələbləri lazımi 

səviyyədə yerinə yetirilməmişdir.  

 Agentliyin yolların tikintisi və təmiri ilə məşğul olmayan təşkilatları (Avtomobil 

Yollarının Yaşıllaşdırılması MMC və Avtomobil Yollarının Rabitə və İşıqlandırılması MMC) 

tərəfindən alınan mal-materiallar “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələblərinə əməl edilmədən həyata keçirilmişdir ki, bu da 

dövlət vəsaitlərindən səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədilə müxtəlif struktur 

vahidləri tərəfindən mal-materialların (əhəng, gül, peyin, inventar, torpaq işləri və 

sairə) alışının rəqabətlilik şəraitində ən səmərəli seçim imkanından məhrum 

olması nəticəsində mal-materialların, iş və xidmətlərin həcminin, keyfiyyətinin, 

qiymətinin və digər parametrlərinin münasibliyində risklər yaratmışdır.  

 Agentliyinin tabeliyində olan bəzi  MMC-lər tərəfindən  hesablaşma hesabına daxil 

olan vəsaitin müəyyən hissəsi idarələrin xəzinəsinə mədaxil edilərək təhtəl hesab şəxslər 

vasitəsilə mal-material və yanacaq-sürtkü materiallarının alınması üçün nağd 

hesablaşma əməliyyatları aparılmaqla “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə əməl edilməmişdir. 

 Bir çox yolların xüsusilə rayon yollarının hərəkət hissəsinin səthində çökmələr, 

çalalar və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirən digər zədələr müəyyən edilmiş 
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və vaxtında müvafiq tədbirlər həyata keçirilməmiş (Hesablama Palatasına bununla 

bağlı şikayət ərizələri daxil olmuşdur), bəzi işlərə lazımi nəzarət təşkil 

edilməmişdir. 

 Agentliyin tabeliyində olan MMC-lərdə yoxlama aparan daxili audit şöbəsi 

tərəfindən il ərzində demək olar ki, bütün MMC-lərdə yoxlama aparılmasına baxmayaraq, 

bir neçə hal istisna olmaqla MMC-lər tərəfindən yolların saxlanılması və təmiri üzrə 

hesabatvermənin vəziyyəti, işlərin keyfiyyəti və digər parametrlər araşdırılmamış, 

işlərin ayrılan vəsaitə adekvat olub-olmaması, alınan və silinən materiallara, işçi 

qüvvəsinə, silinən yanacağa uyğunluğu müəyyən olunmamışdır. 

 

Ümumi nəticə: Hesablama Palatası Fondun müstəqil mədaxil mənbələri üzrə 

daxilolmaların düzgün proqnozlaşdırılmasına, mövcud potensialın real 

qiymətləndirilməsinə, vaxtında və tam həcmdə büdcəyə səfərbər olunması və 

hesabatlarda düzgün əks etdirilməsinə, habelə yığım səviyyəsinin yüksəldilməsi 

hesabına Fondun daxilolmalarının dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən 

ayrılan vəsaitdən asılılığının minimuma endirilməsi və növbəti illərdə aradan 

qaldırılmasına; 

Fondun xərcləri üzrə isə ayrılan vəsaitin səmərəli istifadə edilməsinə, yolların təmiri 

üzrə fəaliyyət planlarının tərtib edilməsinə, hesabatvermənin yaxşılaşdırılmasına, görülən 

işlərin keyfiyyətinin və digər parametrlərinin ayrılan vəsaitə, alınan və silinən  

materiallara, yanacağa və işçi qüvvəsinə adekvat olmasının təmin edilməsinə, hərəkət 

iştirakçılarının və ətraf mühitin təhlükəsizliyinin tam təmin olunmasına, nəqliyyat 

vasitələrinin hərəkətini çətinləşdirən risklərin aradan qaldırılmasına zərurətin olması 

qənaətindədir. 

 
2.3. Monitorinq fəaliyyətinin nəticələri 

 

Nəzarət tədbirlərinin nəticələri üzrə qəbul 

edilmiş qərarların icra vəziyyətinin diqqətdə 

saxlanılması kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

institutunun prioritet məqsədlərindən hesab 

edilir. Qeyd edək ki, bu, bir neçə aspektdən 

xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, auditlərlə 

müəyyən olunmuş nöqsanların aradan 

qaldırılması bir tərəfdən həmin nöqsanların gələcəkdə təkrarlanma ehtimalının 

azalmasına səbəb olur ki, bu da ümumilikdə maliyyə intizamının güclənməsi ilə 
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nəticələnir. Həmin nöqsanların və görülmüş tədbirlərin ictimailəşdirilməsi isə digər 

qurumlara münasibətdə preventiv xarakter daşıyır. Sonda isə, qeyd etmək yerinə düşər 

ki, ali audit orqanının müəyyən etdiyi nöqsanların aradan qaldırılması, bununla bağlı 

hesabatlılıq maliyyə inzibatçılılığı sahəsində beynəlxalq qurumlar tərəfindən aparılan 

qiymətləndirilmələrdə diqqətə alınır. 

Qəbul edilmiş qərarların icra vəziyyəti monitorinq fəaliyyəti ilə diqqətdə saxlanılır. 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə Hesablama 

Palatasının monitorinq fəaliyyəti kənar dövlət maliyyə nəzarəti obyektlərinin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyəti üzrə ayrı-ayrı əməliyyatlarının və kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

tədbirlərinin nəticələri üzrə Hesablama Palatasının kollegiya qərarlarının yerinə 

yetirilməsi vəziyyətinin müəyyən edilməsi, mütəmadi və davamlı müşahidə aparılmaqla 

dövlət qurumlarının elektron informasiya sistemləri üzrə məlumatların toplanması 

məqsədilə həyata keçirilir.  

Beləliklə, hesabat ilində 3 monitorinq həyata keçirilmişdir. Həmin tədbirlərdən ikisi 

2019-cu ildə başa çatdırılmış auditlər, biri isə 2020-ci ilin İş planına uyğun həyata 

keçirilmiş audit üzrə qəbul edilmiş qərarların icra vəziyyətini nəzərdə tutmuşdur.    

2019-cu ilin İş planı üzrə aşağıdakı nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə dair kollegiya 

qərarlarının icra vəziyyətinin monitorinqi keçirilmişdir:  

 dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan “Azərsu” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə ayrılan vəsaitlərin istifadəsinə dair audit; 

 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2017-2018-ci illər üzrə 

maliyyə hesabatlarının auditi.  

Monitorinqlərin nəticəsi olaraq Kollegiya qərarlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

əsasən yerinə yetirildiyi, bəzi tədbirlərin icrasının davam etdirildiyi müəyyən 

olunmuşdur.  

Aparılmış monitorinqlərin nəticələri Kollegiyada müzakirə edilərək başa 

çatıdırılmamış tədbirlərin davam etdirilməsi, o cümlədən mövcud debitor borcların 

bağlanılması, balansda əks etdirilməmiş borcların maliyyə hesabatlarında əks 

etdirilməsi, görülmüş tədbirlərlə bağlı Hesablama Palatasına məlumat verilməsi barədə 

qərarlar qəbul olunmuşdur.     

Hesabat ilində eyni zamanda, 2020-ci ilin İş planı ilə başa çatdırılmış bir audit - 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə büdcədən ayrılan vəsaitin 

icrasına dair maliyyə və uyğunluq auditinin nəticələri haqqında qəbul edilmiş 2020-ci il 

30 iyun tarixli Q-52 nömrəli Kollegiya qərarının icrası vəziyyətinin monitorinqi həyata 

keçirilmişdir.  
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Kollegiya tərəfindən əvvəl qəbul olunmuş qərar üzrə bəzi tələblərin yerinə yetirildiyi, 

bəzilərinin icrasının isə tam başa çatdırılmaması nəzərə alınaraq kreditor və debitor 

borcların bağlanılması, əvəzsiz verilmiş aktivlərin uçota alınması üzrə tədbirlərin başa 

çatdırılması və nəticələrinə dair Hesablama Palatasına məlumat verilməsi ilə bağlı qərar 

qəbul edilmişdir.  

 

2.4. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə İdarəsinin fəaliyyəti 

 
Ümumi məlumatlar. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan 

Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin 2020-ci il üzrə fəaliyyəti haqqında hesabat 

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.0.11-ci və 

“Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 

İdarəsi haqqında” Əsasnamənin 21-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 

hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası 

üzrə İdarəsinin 2020-ci il üzrə fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin Əsasnaməsinə, İdarənin təsdiq olunmuş İş 

planına və digər müvafiq normativ sənədlərə əsasən həyata keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Kollegiyasının 13 dekabr 2019-cu il 

tarixli Q-163 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 2020-ci il üçün İş planının 1.3-cü bəndi ilə 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 

İdarəsinin fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilmişdir. İş planında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının hesabat ilində büdcə xərclərinin kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri 

çərçivəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş funksiyaların icrası məqsədilə görüləcək 

işlər öz əksini tapmışdır. 

İdarənin inzibati fəaliyyəti. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinə 2020-ci il ərzində dövlət təşkilatlarından 

32-si elektron olmaqla 72 məktub daxil olmuşdur. İdarə tərəfindən 61-i elektron olmaqla 

89 məktub dövlət təşkilatlarına göndərilmişdir. 

İdarə tərəfindən 2020-ci ildə 36 daxili əmr verilmiş və xidməti işlə əlaqədar olaraq 1 

ezamiyyə vərəqəsi qeydə alınmışdır.  

İdarənin həyata keçirdiyi nəzarət fəaliyyəti. Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə İdarəsinin 2020-ci il üçün İş planına 

uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin xərclərinə büdcə-maliyyə 

nəzarəti tədbirləri çərçivəsində 11 təşkilat üzrə audit keçirilməsinə hazırlıqla əlaqədar 
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müvafiq təşkilatlar üzrə planlaşdırma, proqram və işçi planları hazırlanmışdır. İş planına 

uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyində, Babək rayon İcra 

Başçısının İnzibati Ərazi Dairələri üzrə nümayəndəliklərində, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində, Akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan 

Respublikasının Zəngəzur Milli Parkında, Şahbuz rayon Baytarlıq İdarəsində, Naxçıvan 

Tibb Kollecində, Şərur şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Liseyində, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İnzibati Məhkəməsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 

Nəqliyyat Xidmətində, Dövlət İmtahan Mərkəzi Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional 

Bölməsində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio 

Verilişləri Komitəsində kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Naxçıvan Muxtar Respublikası 

üzrə İdarəsinin İş planında göstərilən 8 müəssisə, idarə və təşkilat üzrə təhlillər 

aparılmışdır. Təhlillərdə 6 təşkilat üzrə maliyyə hesabatlarının düzgün tərtib edilmədiyi 

müəyyən olunmuşdur. Aparılmış təhlillərin nəticələrinə dair müvafiq rəylər tərtib 

olunmuşdur.  

Hesabat ilində nəzarət tədbirləri ilə əhatə edilmiş vəsaitin məbləği 75281,4 min 

manat təşkil etmişdir ki, bu da 2019-cu ilin müvafiq göstəricisindən 35585,5 min manat və 

ya 89,6% çoxdur. Nəzarət təbirlərinin əhatə etdiyi dövr üzrə vəsaitlərin 21126,7 min 

manatı və ya 28,1%-i audit tədbirlərinin və 54154,7 min manatı və ya 71,9%-i isə 

təhlillərin payına düşmüşdür. 

2020-ci ildə İdarə tərəfindən aparılan auditlər nəticəsində aşkar edilmiş nöqsanların 

aradan qaldırılması üçün aidiyyəti təşkilatlara məktub göndərilmiş, eyni zamanda 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinə müvafiq məlumatlar təqdim edilmişdir. 

2020-ci il üçün təsdiq olunmuş İş planına uyğun olaraq “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 2019-cu il büdcəsinin icrası haqqında illik hesabat”a dair Rəy 

hazırlanaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə təqdim edilmişdir. 

Hesabat ilində “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2021-ci il büdcəsi haqqında” 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanun layihəsinə dair Rəy hazırlanaraq Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinə təqdim edilmişdir. 

 

 

http://www.naxcivantv.az/index.php/news/1388-%C5%9F%C9%99rur-fizika-riyaziyyat-t%C9%99may%C3%BCll%C3%BC-liseyin-%C5%9Fagirdl%C9%99ri-s%C4%B1naq-imtahanlar%C4%B1nda-y%C3%BCks%C9%99k-n%C9%99tic%C9%99l%C9%99r-%C9%99ld%C9%99-edibl%C9%99r.html
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III BÖLMƏ. NƏZARƏT TƏDBİRLƏRİNİN 
NƏTİCƏLƏRİ ÜZRƏ QURUMLAR 
TƏRƏFİNDƏN GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR 

 
Beynəlxalq standartlar və mütərəqqi təcrübə kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

institutunun nəzarət fəaliyyətini yalnız bu və ya digər formada həyata keçirilən tədbirlərlə 

yekunlaşdırmır. Belə ki, maliyyə inzibatçılığının gücləndirilməsində ali audit orqanının 

nəzarət fəaliyyəti, həmçinin aparılan tədbirlərin nəticələri olaraq aşkar edilmiş 

nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində zəruri addımların müəyyənləşdirilməsini, 

ümumilikdə dövlət vəsaitlərinin səmərəli, qənaətli və nəticəli istifadəsinin təmin edilməsi 

üçün tövsiyələrin hazırlanmasını da əhatə edir. Eyni zamanda, qəbul edilmiş qərarların 

icra edilməsi, atılan addımların izlənilməsi və monitorinqi kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

prosesinin tərkib elementləridir. “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu ilə aparılan tədbirlərin nəticələrinə baxılması prosedurları, 

həmçinin qəbul edilmiş Kollegiya qərarlarının strukturu müəyyən olunmuşdur.  

Hər bir nəzarət tədbirinin nəticələri əsasında tərtib olunmuş auditor hesabatlarının 

müzakirəsi sonunda qəbul olunmuş qərarlar tədbirin əhatə etdiyi qurumlar tərəfindən 

atılmış addımlarla yanaşı, nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində zəruri hesab 

edilən tədbirləri də əhatə edir.  

Əvvəlki hesabatlarda da qeyd olunduğu kimi, kollegiya qərarlarında göstərilmiş 

nöqsanların aradan qaldırılması üzrə addımlar aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 

 Pozuntular səbəbindən artıq ödənilmiş dövlət vəsaitinin dövlət büdcəsinə, 

büdcədənkənar dövlət fondunun büdcəsinə və qurumların hesabına bərpası; 

 Hesablanmamış vergi və digər gəlirlərin müəyyən edilərək bərpası;  

 Yerinə yetirilməmiş işlərin başa çatdırılması;  

 Tam təhvil verilməmiş mal-materialların büdcə istehlakçılarına çatdırılması;  

 Debitor borcların uçota bərpası, lüzumsuz debitor borcların azaldılması; 

 Artıq kreditor borcların əvəzləşdirilməsi;  

 Müqavilə məbləğinin azaldılması;  
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3.1. Kənar dövlət maliyyə nəzarəti obyektləri tərəfindən həyata keçirilmiş 

tədbirlərlə bağlı məlumatlar 

 
Hesablama Palatası tərəfindən müəyyən edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması 

məqsədilə həyata keçirilmiş tədbirlərin istiqamətləri barədə məlumatlar Hesabata ayrı-

ayrı qurumlar üzrə daxil edilmişdir.  

Ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən nöqsanlar üzrə bərpa edilmiş vəsaitin həcmi və 
görülmüş digər tədbirlər barədə məlumat, min manatla 
 

Həyata keçirilmiş tədbirlər 
AR Milli 
Məclisi 

AR 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi  

 

AR 

Gənclər 

və İdman 

Nazirliyi 

AR 

Gənclər və 

İdman 

Nazirliyi 

(investisiya 

xərcləri) 

AR Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi (yanacaq və motor 

yağlarına, buğda və çəltik 

əkininə, pambığa, süni 

mayalanma yolu ilə alınmış 

buzovlara görə subsidiya) 

DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ 
BƏRPA, o cümlədən 

yaranma mənbələri üzrə 

84,7 884,1 194,4 415,6 29035,8 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə  5,7 0,4 10,2   

ezamiyyə xərcləri üzrə 3,3 4,7 6,7   

tikinti xərcləri üzrə    415,6  

nəqliyyat xərcləri  2,3    

satınalmalar üzrə   3,4   

çatışmazlıq üzrə      

yardım və müavinətlər üzrə      

tədbirlərin keçirilməsi üzrə 32,6 14,0 161,6   

ərzaq və dərman xərcləri üzrə      

təhsil və təqaüdlərlə bağlı 
xərclər üzrə  

     

vergi, rüsum və s. ödəmələr 
üzrə  

 0,6    

digər 43,1 862,1 7,2  29035,8 

Dövlət müəssisəsinin 
hesabına bərpa 

     

DSMF-ə bərpa      

Cəmi bərpa edilmiş dövlət 
vəsaiti 

84,7 884,1 194,4 415,6 29035,8 

DİGƏR TƏDBİRLƏR      

natura 
formasında 

bərpa 

mal-material      

görülmüş iş      

uçota 
alınma 

inventar  8,9    

bina, tikili      

debitor 
borclar 

uçota alınmış 4,0 16,0    

bağlanmış   1626,9   

kreditor 
borclar 

uçota alınmış 2747,5 0,4    

ləğv edilib      
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Ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən nöqsanlar üzrə bərpa edilmiş vəsaitin həcmi və 
görülmüş digər tədbirlər barədə məlumat, min manatla 
 

Həyata keçirilmiş tədbirlər 

AR Kənd 
Təsərrüfatı 

Nazirliyi 
(investisiya 

xərcləri) 

AR 

Qaçqınların 

və Məcburi 

Köçkünlərin 

İşləri üzrə 

Dövlət 

Komitəsi 

* 

AR Dövlət 

Statistika 

Komitəsi 

AR 

Diasporla 

İş üzrə 

Dövlət 

Komitəsi 

** 

AR Qida 

Təhlükəsizliyi 

Agentliyi 

DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ BƏRPA, 
o cümlədən (yaranma mənbələri 

üzrə) 

106,1 102,1 125,8 101,8 1,2 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə   0,7    

ezamiyyə xərcləri üzrə     1,2 

tikinti xərcləri üzrə 106,1  125,8   

nəqliyyat xərcləri  19,5    

satınalmalar üzrə      

çatışmazlıq üzrə      

yardım və müavinətlər üzrə  1,0    

tədbirlərin keçirilməsi üzrə    89,9  

ərzaq və dərman xərcləri üzrə      

təhsil və təqaüdlərlə bağlı  
xərclər üzrə  

     

vergi, rüsum və s. ödəmələr  
üzrə  

     

digər  80,9  11,9  

Dövlət müəssisəsinin hesabına      

DSMF-ə bərpa      

Cəmi bərpa edilmiş dövlət 
vəsaiti 

106,1 102,1 125,8 101,8 1,2 

DİGƏR TƏDBİRLƏR      

natura 
formasında 

bərpa 

mal-material  18,0    

görülmüş iş 523,0     

uçota alınma 
inventar      

bina, tikili      

debitor borclar 
uçota alınmış   1,6   

bağlanmış      

kreditor borclar 

uçota alınmış      

ləğv edilib      

azaldılmış maliyyə məbləği  82,5    

 

*- auditin nəticəsi qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 
göndərilmişdir.  

**  - auditin nəticəsi ilə bağlı qəbul edilmiş Kollegiya qərarı üzrə tədbirlər tam başa 

çatdırılmamışdır. Növbəti ildə əlavə məlumat təqdim ediləcəkdir.  
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Ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən nöqsanlar üzrə bərpa edilmiş vəsaitin həcmi və 
görülmüş digər tədbirlər barədə məlumat, min manatla 
 

Həyata keçirilmiş tədbirlər 

Aqrar 
Kredit və 
İnkişaf 

Agentliyi 

* 

Dövlət 

Sosial 

Müdafiə 

Fondu 

** 

Kütləvi 

İnformasiya 

Vasitələrinin 

İnkişafına Dövlət 

Dəstəyi Fondu 

* 

Bakı Dövlət 

Universiteti 

Azərbaycan 

Tibb 

Universiteti 

DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ BƏRPA,        
o cümlədən (yaranma mənbələri 

üzrə) 

5,8  98,4 62,2 
412,7 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə    11,9 1,1 
 

ezamiyyə xərcləri üzrə 5,8     

tikinti xərcləri üzrə     117,2 

nəqliyyat xərcləri   1,3   

satınalmalar üzrə      

çatışmazlıq üzrə      

yardım və müavinətlər üzrə      

tədbirlərin keçirilməsi üzrə      

ərzaq və dərman xərcləri üzrə     
 

təhsil və təqaüdlərlə bağlı 
 xərclər üzrə  

   58,3 
11,1 

vergi, rüsum və s. ödəmələr  
üzrə  

   2,8 
 

digər 0,04  85,2  
284,4 

Dövlət müəssisəsinin hesabına 709,1    
9,3 

DSMF-ə bərpa  195,2  0,2 
 

Cəmi bərpa edilmiş dövlət 
vəsaiti 

714,9 195,2 98,4 62,4 
422,0 

DİGƏR TƏDBİRLƏR      

natura formasında 
bərpa 

mal-
material 

    
 

görülmüş iş      

uçota alınma 
inventar      

bina, tikili      

debitor borclar 

uçota 
alınmış 

663,5  1154,6  
 

bağlanmış   93,4   

kreditor borclar 

uçota 
alınmış 

    
 

ləğv edilib     
 

azaldılmış maliyyə məbləği    11,0  

ixtisar edilmiş ştat sayı    4  

*- auditin nəticəsi qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 
göndərilmişdir.  

**  - auditin nəticəsi ilə bağlı qəbul edilmiş Kollegiya qərarı üzrə tədbirlər tam başa 

çatdırılmamışdır. Növbəti ildə əlavə məlumat təqdim ediləcəkdir çatdırılmamışdır.  
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Ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən nöqsanlar üzrə bərpa edilmiş vəsaitin həcmi və 
görülmüş digər tədbirlər barədə məlumat, min manatla 
 

Həyata keçirilmiş tədbirlər 

Dövlət Gömrük 

Komitəsinin Hava 

Nəqliyyatında 

Baş Gömrük 

İdarəsi 

Modul tipli 

sutəmizləyici 

qurğuların 

alışı, 

quraşdı-

rılması və 

istismarı ilə 

bağlı  

*** 

Bakı Şəhər 

İcra 

Hakimiyyəti 

(investisiya 

xərcləri) 

** 

Bakı Şəhər 
Məktəbə-

qədər 
Təhsil  

Müəssisə-
ləri və 

Uşaq Evləri 
İdarəsi 

DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ BƏRPA, o 
cümlədən (yaranma mənbələri üzrə) 

10197,1 1221,5 1491,9 
512,1 

əmək haqqının ödənilməsi üzrə  
   

34,7 

ezamiyyə xərcləri üzrə     

tikinti xərcləri üzrə  1221,5 1229,1 38,7 

nəqliyyat xərcləri     

satınalmalar üzrə   150,6 350,0 

çatışmazlıq üzrə   78,8  

yardım və müavinətlər üzrə     

tədbirlərin keçirilməsi üzrə     

ərzaq və dərman xərcləri üzrə 
   

70,1 

təhsil və təqaüdlərlə bağlı xərclər üzrə  
   

 

vergi, rüsum və s. ödəmələr üzrə  
10197,1   

 

digər 
  33,4 

18,6 

Dövlət müəssisəsinin hesabına 
   

 

DSMF-ə bərpa 
   

 

Cəmi bərpa edilmiş dövlət vəsaiti 
10197,1 1221,5 1491,9 

512,1 

DİGƏR TƏDBİRLƏR     

natura formasında bərpa 

mal-
material 

  4,8  

görülmüş 
iş 

  307,0  

uçota alınma 
inventar     

bina, tikili     

debitor borclar 

uçota 
alınmış 

  
 

3902,1 

bağlanmış   41465,3  

kreditor borclar 

uçota 
alınmış 

    

ləğv edilib    872,6 

**  - auditin nəticəsi ilə bağlı qəbul edilmiş Kollegiya qərarı üzrə tədbirlər tam başa 

çatdırılmamışdır. Növbəti ildə əlavə məlumat təqdim ediləcəkdir.  

***- Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Yaşıllaşdırma və 

Landşaft Quruluşu” ASC və “Azərsu” ASC tərəfindən həyata keçirilmişdir. 
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Ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən nöqsanlar üzrə bərpa edilmiş vəsaitin həcmi və 
görülmüş digər tədbirlər barədə məlumat, min manatla 
 

Həyata keçirilmiş tədbirlər 

DSMF-nin 

Lənkəran 

şəhər 

şöbəsi 

“Azərişıq” 

ASC 

“Azərbaycan 

İnvestisiya 

Şirkəti”  

ASC 

Azərbaycan 

Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı 

ASC (subartezian 

quyularının 

layihələndirilməsi 

və tikintisi) 

İnnovasiya 
və Təchizat 

Mərkəzi 
 

DÖVLƏT BÜDCƏSİNƏ 
BƏRPA, o cümlədən 

(yaranma mənbələri üzrə) 

117,1 392,6 106,2 83,2 457,4 

əmək haqqının ödənilməsi 
üzrə  

     

ezamiyyə xərcləri üzrə      

tikinti xərcləri üzrə  359,1    

nəqliyyat xərcləri      

satınalmalar üzrə  33,5    

çatışmazlıq üzrə      

yardım və müavinətlər üzrə 117,1     

tədbirlərin keçirilməsi üzrə      

ərzaq və dərman xərcləri 
üzrə 

     

təhsil və təqaüdlərlə bağlı 
xərclər üzrə  

     

vergi, rüsum və s. ödəmələr 
üzrə  

     

digər   106,2 83,2 457,4 

Dövlət müəssisəsinin 
hesabına 

  823,0   

DSMF-ə bərpa 277,4     

Cəmi bərpa edilmiş 
dövlət vəsaiti 

394,5 392,6 929,2 83,2 457,4 

DİGƏR TƏDBİRLƏR      

natura forma-
sında bərpa 

mal-
material 

     

görülmüş 
iş 

     

uçota alınma 
inventar      

bina, tikili      

debitor borclar 

uçota 
alınmış 

  99,1   

bağlanmı
ş 

     

kreditor borclar 

uçota 
alınmış 

     

ləğv 
edilib 
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Qeyd edək ki, 2020-ci ilin İş planı ilə başa çatdırılmış aşağıdakı 5 nəzarət tədbirinin 

nəticələrinə dair qəbul edilmiş Kollegiya qərarı ilə müəyyən edilmiş tədbirlər Hesabatın 

tərtib edildiyi dövrədək tam yekunlaşmamışdır və bu tədbirlər barədə məlumatlar növbəti 

hesabata daxil ediləcəkdir:  

 Dövlət büdcəsindən Bakı şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin 

fəaliyyətini təmin edən maliyyə vəsaitlərinin auditi; 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurasına 2018-2019-cu illər üzrə ayrılmış dövlət vəsaitlərinin istifadəsinin 

auditi; 

 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında Aqrar Xidmətlər 

Agentliyinə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərdən istifadənin auditi; 

 Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin vasitəsilə dövlət 

büdcəsindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına məhsul istehsalı üçün istifadə 

etdikləri yanacağın və motor yağlarının dəyərinin orta hesabla 50 faizinin ödənilməsinə, 

buğda və çəltik əkininə əlavə olaraq yardım verilməsinə, pambığın istehsal edilərək təhvil 

verilməsinə və süni mayalanma yolu ilə alınmış buzovlara görə subsidiyaların verilməsi 

xərclərinin proqnozlaşdırılması və icrasının auditi. 

 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 2018 və 2019-cu illər üzrə maliyyə 

əməliyyatlarının və hesabatlarının auditi 

 
3.2. Həyata keçirilmiş tədbirlər üzrə icmal məlumatlar 

 

INTOSAI tərəfindən qəbul edilmiş standartlar, o cümlədən INTOSAI - P 12 üzrə 

müəyyən edilmiş prinsiplər ali audit orqanlarının parlament, vətəndaşlar və digər maraqlı 

tərəfdaşlara yararlılığının artırılması məqsədilə AAO-ların apardıqları auditlərin 

nəticələrinin qiymətləndirilməsi məsələsini ön plana çəkir. Həmin məsələnin həlli üçün, 

standart və təcrübə bir neçə yanaşma təklif edir və bu yanaşmaların biri də auditin 

maliyyə təsirlərinin qiymətləndirilməsidir.  

Auditlərin təsirlərinin qiymətləndirilməsi 

istiqamətində atılan ən vacib addımlardan biri 

aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələrinin 

izlənməsidir. İzlənmə, qəbul edilmiş tövsiyələrin 

icra vəziyyətinin diqqətdə saxlanılmasını tələb edir. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Hesablama Palatası 

bu istiqamətdə fəaliyyətini iki qrupa bölür:  
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 Hesabat ilində başa çatdırılmış tədbirlərin nəticələri ilə bağlı qurumlar tərəfindən 

görülən işlər; 

 Hesabat dövründən əvvəl başa çatmış tədbirlərin nəticəsi olaraq hesabat ilində 

də davam edən tədbirlər.  

Hər iki istiqamət üzrə məlumatlar Hesablama Palatasının illik fəaliyyətinə dair 

Hesabatlara daxil edilir.  

Ümumilikdə qeyd edək ki, 2020-ci ildə aparılmış nəzarət tədbirləri ilə aşkar edilmiş 

pozuntuların 130,3 mln. manat məbləğində olduğu müəyyən edilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məlumat üçün bildirək ki, hesabat ilinin İş planı ilə başa çatdırılmış auditlərin 

nəticəsi əsasında qəbul edilmiş Kollegiya qərarlarına əsasən pul və natura 

ifadəsində cəmi 55,2 mln. manat məbləğində vəsaitin bərpası ilə bağlı tədbirlər 

müəyyən edilmişdir. Həmin məbləğin 51,9 mln. manatının bərpası, o cümlədən 51,1 

mln. manatının pul ifadəsində bərpası təmin edilmişdir. Qalan 3257,0 min manatın, 

o cümlədən hesabat tərtib edildikdə nəticələrinə baxılmış 5 audit üzrə vəsaitlərin bərpası 

ilə bağlı həyata keçiriləcək tədbirlər cari ildə diqqətdə saxlanılmaqla məlumatlar növbəti 

hesabata daxil ediləcəkdir.  Qeyd edək ki, həmin məbləğin 80,0%-dən çoxu artıq və 

əsasız ödənilmiş əmək haqqı, müavinət və bu kimi digər sosial ödənişləri əhatə edir ki, 

bunun da tam olaraq bərpası qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə aparılmaqla 

müəyyən zaman tələb edir. 

Pozuntuların cəmi məbləği 

130,3 mln. manat 

Bərpası müəyyən edilən 

55,2 mln. manat 

Bərpası müəyyən edilməyən 

75,1 mln. manat 

Bərpa edilmiş 

51,9 mln. 

manat 

Bərpa ediləcək 

3,3 mln. manat 

Bərpası 

mümkün 

olmayan 

58,7 mln. manat 

Hüquq-mühafizə 

orqanlarına təqdim 

olunmuş 

16,4 mln. manat 
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Beləliklə, qeyd etmək olar ki, 130,3 mln. manat nöqsanlarla icra edilmiş məbləğin 

42,4%-nin bərpası ilə bağlı qərar qəbul edilmiş və bu məbləğin 94,0%-nin icrası 2020-ci 

ildə təmin olunmuşdur. 

Nöqsanlarla icra edilmiş vəsaitin tərkibində bərpası ilə bağlı tədbirlər müəyyən 

edilməyən hissə 75,1 mln. manat təşkil edir ki, bunun da 16,4 mln. manatı hüquqi-

mühafizə orqanlarına təqdim olunmuşdur. 58,7 mln. manat məbləğində vəsaitin bərpası 

isə konkret mexanizmlərin mövcud olmaması səbəbindən mümkün deyil.    

Hesabat ili üzrə auditlər nəticəsində dövlət büdcəsinə bərpa edilmiş 49,0 mln. manat 

vəsaitin 98,3%-i dörd istiqaməti əhatə etmişdir. Belə ki, həmin vəsaitin 2,5%-i 

satınalmalar, 9,2%-i tikinti, 20,8%-i vergi, rüsum və digər ödənişlər sahəsini əhatə etmiş, 

65,8% isə digər istiqamətlər kimi qruplaşdırılmış sahəyə aid olmuşdur. Qalan 1,7% vəsait 

isə ezamiyyə, nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması, təhsil, əməyin ödənilməsi, ərzaq, 

çatışmazlıqlar, yardım və müavinətlərin ödənilməsi, tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərcləri 

əhatə etmişdir:  

Əvvəlki illərdə başa çatdırılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələri ilə bağlı həyata 

keçirilmiş tədbirlər üzrə qurumlar tərəfindən atılmış addımlar hesabat ilində də 

izlənmişdir. 2020-ci ildə əvvəlki illərdə başa çatdırılmış nəzarət tədbirlərinin nəticəsi kimi 

20-dən çox qurumdan məlumatlar daxil olmuşdur.  

Həmin məlumatlar artıq və əsassız icra edilmiş vəsaitlərin müvafiq qaydada bərpası 

ilə yanaşı bir sıra digər tədbirləri də əhatə etmişdir.  

Qeyd edək ki, dövlət büdcəsinə, büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcəsinə və 

qurumların hesabına vəsaitlərin bərpası ilə yanaşı, nöqsanların aradan qaldırılması 

məqsədilə, bir sıra digər tədbirlər də həyata keçirilir.  

Hesabat ilində əvvəlki illərdə başa çatmış auditlər üzrə həyata keçirilmiş tədbirlərin 

nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən 379,6 min 

manat, Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) tərəfindən 795,5 min manat, AMEA tərəfindən 

13,9 min manat, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 

tərəfindən 7,0 min manat, bank kredit, valyuta əməliyyatları və dövlət borcu ilə bağlı 

audit üzrə isə 480,5 min manat, DSMF-in Gəncə şəhəri Kəpəz və Nizami, həmçinin 

Abşeron və Salyan rayon şöbələri tərəfindən 13,1 min manat vəsaitin dövlət büdcəsinə 

bərpası təmin edilmişdir.  

Əlavə olaraq qeyd edək ki, BNA tərəfindən 128,9 min manat və AMEA tərəfindən 

355,1 min manat məbləğində debitor borc bağlanılmışdır. 

Hesablama Palatası əvvəlki illərdə “Dövlət sirri haqqında“ Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tələblərinə uyğun şəkildə başa çatdırılmış audit tədbirlərinin nəticələri ilə 
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bağlı görülmüş tədbirləri də izləmiş və həmin məlumatlar Hesabata icmal qaydada daxil 

edilmişdir.  
 

Kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərinin obyektləri tərəfindən hesabat ilində 
həyata keçirilmiş tədbirlər barədə məlumat, min manatla 

Həyata keçirilmiş 
təbdirlər 

2020-ci ilin Iş planı 
üzrə başa çatmış tədbirlər 

üzrə 

Əvvəlki illərdə başa 
çatmış tədbirlər üzrə 
2020-ci ildə atılmış 

addımlar üzrə  

Cəmi 

DÖVLƏT 
BÜDCƏSINƏ BƏRPA 

49038,5 1770,0 50808,5 

Dövlət müəssisələrinin 
hesabına bərpa 

1541,4   1541,4 

DSMF-ə bərpa 472,8 24,2 497,0 

Cəmi bərpa edilmiş 
dövlət vəsaiti 

51051,7 1794,2 52846,9 

natura 
formasınd
a bərpa 

mal-
material 

22,8   22,8 

görülmüş iş 829,9   829,9 

uçota alınmış inventar 506,6   506,6 

debitor 
borclar 

uçota 
alınmış 

1275,3   1275,3 

bağlanmış 47750,5 484,0 48234,5 

kreditor 
borclar 

uçota 
alınmış 

2747,9   2747,9 

ləğv edilib 872,6 
 

  872,6 

 
Hesablama Palatası, əvvəlki illərdə də qeyd etdiyi kimi, dövlət vəsaitlərinin 

qanunauyğun, səmərəli, qənaətli və nəticəli istifadəsində nöqsanlara yol verən vəzifəli 

şəxslərə münasibətdə zəruri intizam tədbirlərinin tətbiq edilmədiyi və ya həmin vəzifəli 

şəxslərə yalnız xəbərdarlıq edildiyini, həmin şəxslərin öz vəzifələrini davam etdirməsi ilə 

gələcəkdə də bu istiqamətdə xarakterik nöqsanlara yol vermə riskinin əhəmiyyətli olması 

qənaətini bir daha vurğulayır. 

 
Beləliklə, Hesablama Palatası 2020-ci ildə və əvvəlki illərdə başa çatdırılmış 

nəzarət tədbirlərinin nəticəsi olaraq 52846,9 min manat dövlət vəsaitinin bərpa 

edildiyini, həmin vəsaitin 50808,5 min manatının dövlət büdcəsinə, 497,0 min 

manatının DSMF-in büdcəsinə və 1541,4 min manatının dövlət müəssisələrinin 

hesabına bərpa olunduğunu qeyd edir.  

 

3.3. Kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri ilə bağlı digər addımlar 
 
Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi nəzarət tədbirlərinin nəticələri üzrə hesabat 

ilində nəzarət tədbiri keçirilən qurumlarla yanaşı bir sıra aidiyyəti icra orqanlarına da 

müraciətlər olunmuş və müvafiq cavablar alınmışdır. Müraciətlər nəzarət tədbirlərinin 

predmeti üzrə müəyyən edilmiş bir sıra nöqsanlarla bağlı məlumat verilməsi, həmin 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 113 

nöqsanların aradan qaldırılması üçün qurumlar tərəfindən tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məqsədi daşımışdır.   

1. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsində (Komitə) dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin istifadəsinə 

dair uyğunluq auditinin nəticəsi olaraq: 

1.1. əraziləri işğal edilmiş rayonların icra hakimiyyətləri tərəfindən Komitəyə təqdim 

olunmuş adlı siyahılarda göstərilmiş müavinətin aylıq məbləği ilə onların plastik kart 

hesablarına köçürülmüş aylıq məbləğləri arasında fərqlərin mövcud olması, ümumilikdə 

40 nəfər məcburi köçkünün bank hesablarına vəfat etdiyi tarixdən sonra vahid aylıq 

müavinət ödənişinin dayandırılmadığı barədə - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına; 

1.2. Komitənin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında təsdiq 

edilməyən əlavə Mənzil Kommunal İstismar Sahələrinin saxlanılması, təsdiq edilmiş ştat 

cədvəllərində funksional fəaliyyətə uyğun olmayan ştatların planlaşdırılması, Mənzil 

Kommunal İstismar Sahələri və Mənzil İstismar Departamenti tərəfindən normadan artıq 

nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması barədə - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyinə.  

2. Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsində 

inzibatçılığın təşkili vəziyyətinin auditinin nəticəsi olaraq:  

2.1 əvvəlki illərdən gələn keçid gömrük prosedurlarının tərkibində 1563 sayda 

gömrük bəyannaməsi üzrə 69 idxalatçının ümumi gömrük dəyəri 761,1 mln. manat təşkil 

edən və müvəqqəti idxal gömrük proseduru altında qalıqda qalmış mallarının həmin 

prosedurdakı müddəti bitsə də, prosedur sahibləri üzrə növbəti gömrük prosedurlarının 

(yəni, ölkə ərazisinə sərbəst dövriyyəyə buraxılış, təkrar ixrac və ya s.) tətbiqi, o 

cümlədən gömrük ödənişlərinin tutulmasının təmin olunması ilə bağlı – Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. 

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (Fond)  2019-cu il üzrə gəlir və xərclərinin 

auditinin nəticəsi olaraq:  

3.1. Fondun 2019-cu il üzrə gəlir və xərcləri üzrə hesabat (statistik) göstəricilərinin 

aidiyyəti qurumların müvafiq məlumatları ilə fərqli olması, Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və 

İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcələrinin büdcə təsnifatına uyğun (xərclərin funksional, 

iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə tərkibi göstərilməklə) faktiki, gözlənilən və ilkin proqnoz 

xərcləri barədə hər il mart ayının 15-dək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə 
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və İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməli məlumatların qanunvericiliyə uyğun olaraq 

vahid formasının hal-hazıradək təsdiq edilməməsi ilə bağlı – Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə; 

3.2. Fondun gəlirləri və xərcləri haqqında “1-sosial müdafiə” nömrəli statistik 

hesabat formasının gəlirlərin mənbələri və xərclərin faktiki istiqamətlərinə 

uyğunlaşdırılması ilə bağlı – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə. 

4. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin yanında Dövlət Borclarının 

və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin dövlət borcunun 

formalaşması, idarə olunması və hesabatlılığı üzrə uyğunluq auditinin nəticəsi 

olaraq:  

4.1. 2019-cu ildə proqnozlaşdırılmış bir sıra xərclərin həyata keçirilmədiyi və ya az 

məbləğlərdə icra olunduğu, bəzi layihələr üzrə isə, nəzərdə tutulmadığı halda, 

Hökumətin müvafiq Sərəncamları ilə birbaşa dövlət büdcəsindən və ya Təminat 

Fondundan ödənilməklə büdcə xərclərinin yarandığı, vəsaitlərin isə Fonda bərpa 

edilməsində ciddi problemlərin mövcudluğu və bu tendensiyanın nəticəsi olaraq dövlət 

zəmanətli borc öhdəliklərinin tədricən dövlət borcu öhdəliklərinə keçdiyi ilə bağlı – 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. 

5. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 2018-ci ilin 

ikinci yarımilliyi və 2019-cu il üzrə maliyyə əməliyyatlarının və hesabatlarının 

auditinin nəticəsi olaraq: 

5.1. ölkədaxili beynəlxalq və yerli tədbirlərin keçirilməsi qaydaları Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi müvafiq qayda ilə tənzimlənsə də, ölkə 

xaricində dövlət orqanları tərəfindən təşkil olunan müxtəlif xarakterli tədbirlərin xərcləri ilə 

bağlı normativ aktın mövcud olmaması, həmçinin Komitə tərəfindən vəsaitin təyinatının 

dəyişdirilərək icra olunması ilə bağlı - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə; 

5.2. Komitə tərəfindən vəsaitlərin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2004-cü il 6 oktyabr tarixli, 149 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikası vahid büdcə təsnifatı” ilə müəyyən edilmiş təyinatının dəyişdirilərək icra 

olunması ilə bağlı – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə. 

6. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin vasitəsilə dövlət 

büdcəsindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına məhsul istehsalı üçün 

istifadə etdikləri yanacağın və motor yağlarının dəyərinin orta hesabla 50 faizinin 

ödənilməsinə, buğda və çəltik əkininə əlavə olaraq yardım verilməsinə, pambığın 

istehsal edilərək təhvil verilməsinə və süni mayalanma yolu ilə alınmış buzovlara 
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görə subsidiyaların verilməsi xərclərinin proqnozlaşdırılması və icrasının uyğunluq 

auditinin nəticəsi olaraq: 

6.1. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində 

istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımlarla bağlı məlumatların, pambığın istehsal edilərək 

tədarükçülərə təhvil verilməsinə görə subsidiya verilən istehsalçılara dair elektron 

məlumatların, süni mayalanma yolu ilə alınmış buzovlara görə subsidiya ödənilmiş 

heyvan sahiblərinin rayonlar və kəndlər üzrə adlı siyahısının və digər əlaqəli 

məlumatların dövlət orqanlarına məxsus informasiya resurslarında yerləşdirilməməsi, 

həmçinin əkin altında olan torpaq sahələrinin sənədlərinin bir çox hallarda 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması, torpaqların uçotunda çatışmazlıqların 

mövcudluğu, müvafiq torpaq sənədləri olmadan subsidiyaların verilməsi, faktiki əkilən və 

becərilən torpaq sahələri ilə subsidiya verilən torpaq sahələrinin koordinatlarının 

(ölçüsünün, planının və s.) fərqli olması, bir vegetasiya dövründə eyni torpaq sahəsində 

əvvəlcə buğda, arpa, yonca və s. yazlıq əkinlərin, daha sonra isə pambığın əkilərək 

becərilməsi və məhsulunun yığılaraq təhvil verilməsi, əkin sahələrinin strukturunun 

optimallaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməməsi, eyni zamanda, subsidiya 

alınması üçün sənədlərin tərtibinə məsuliyyətsiz yanaşılması, məsul əməkdaşların işə 

qeyri-ciddi münasibəti, daxili nəzarət fəaliyyətinin lazımi səviyyədə təşkil edilməməsi və s. 

halları barədə - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. 

7. Dövlət büdcəsindən qanunvericiliyə uyğun qaytarılmış vergi və digər artıq 

ödəmələrin təhlilinin nəticəsi olaraq1: 

7.1. təhlil nəticəsində müəyyən edilmiş əsas məqamlar, o cümlədən dövlət 

büdcəsinin icrası və proqnozlaşdırılması ilə əlaqədar tərtib olunan müvafiq sənədlərdə 

büdcədən qaytarılan vəsaitlər (vergi və digər artıq ödəmələrin) barədə hər-hansı 

məlumatların əks etdirilməsinin qanunvericiliklə nəzərdə tutulmaması, aidiyyəti dövlət 

qurumlarının inzibatçılığında yubadılma hallarının mövcud olması ilə bağlı – Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə; 

7.2. xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin, beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, həmçinin bu nümayəndəliklərin 

diplomatik və inzibati-texniki işçilərinin, o cümlədən onlarla yaşayan ailə üzvlərinin şəxsi 

istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərə görə artıq ödənilmiş əlavə dəyər 

vergisinin qaytarılmış məbləğinin, həmçinin Azərbaycan Respublikasının xarici 

ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin akkreditə olunduqları ölkələrdə çəkilmiş 

                                                           
1 Təhlillə bağlı geniş məlumat Hesabatın müvafiq bölməsində təqdim edilmişdir.  
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xərcləri (əməyin ödənişi xərcləri istisna olmaqla) çərçivəsində qaytarılmasına nail 

olunmuş əlavə dəyər vergisinin məbləğinin aşağı səviyyədə olması, eləcə də xarici 

ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərdən akkreditə olunduqları xarici ölkələr üzrə manat 

ekvivalentində təxminən 32,8 mln. manat məbləğində vəsait xərcləyən (əməyin ödənişi 

xərcləri istisna olmaqla) 40 diplomatik nümayəndəlik tərəfindən hər-hansı əlavə dəyər 

vergisinin qaytarılmasına ümumiyyətlə nail olunmaması, bir sıra ölkələrdə vergitutma 

sistemində “əlavə dəyər vergisi” adında (məzmunda) verginin mövcud olmaması 

şəraitində Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən həmin ölkələrin respublikamızda yerləşən 

səfirliklərinə 01 yanvar 2019-cu il tarixindən 01 yanvar 2020-ci il tarixinədək rəsmi istifadə 

üçün nəzərdə tutulan bütün mallara və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin sıfır (0) 

dərəcəsinin tətbiqinə dair bildirişlərin verilməsi ilə bağlı – Azərbaycan Respublikasının 

Xarici İşlər Nazirliyinə.   

8. “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlir və xərclərinin təhliliin 

nəticəsi olaraq: 

8.1. Fondun gəlirlərində icra faizlərinin proqnozlaşdırma mərhələsində aparılan 

hesablamalarda əsasən nəzərə alınması mümkün olan səbəblərlə əlaqədar olması, aylıq 

proqnozların hesablamalarla tam şəkildə əsaslandırılmaması, ölkə ərazisinə sərbəst 

dövriyyəyə buraxılmış mallara görə tutulmuş gömrük ödənişlərinin xəzinə orqanının Fond 

7 (büdcə gəlirlərinə aid edilməyən) hesabında yığılaraq sonradan gömrük orqanlarının 

ödəniş tapşırıqları ilə qismən dövlət büdcəsinə köçürülməsi təcrübəsinin əvvəlki illərdə 

olduğu kimi 2019-cu ildə də davam etdirilməsi ilə bağlı – Azərbaycan Respublikasının 

Maliyyə Nazirliyinə; 

8.2. avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları həcminin davamlı artımı 

şəraitində sadələşdirilmiş verginin dövlət büdcəsinə yığılmasının inzibatçılığında mövcud 

olan problemlərlə bağlı - Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 

Dövlət Vergi Xidmətinə; 

8.3. inzibati cərimələrin tətbiq olunması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin 

səlahiyyətinə aid edilən iriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən 

qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulması 

hallarına dair - Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi 

İdarəsinə; 

8.4. avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları həcminin davamlı artımı 

şəraitində sadələşdirilmiş verginin dövlət büdcəsinə yığılmasının inzibatçılığında mövcud 

olan problemlərlə bağlı - Bakı Nəqliyyat Agentliyinə; 
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8.5. dövlət qurumlarının 2019-cu il üzrə hesabat məlumatlarının xəzinədarlıq 

orqanının müvafiq məlumatları ilə üzləşdirilməsinin nəticələri üzrə hesablanmış və daxil 

olmuş dövlət rüsumunun məbləği arasında yaranmış fərq məbləği ilə bağlı - Azərbaycan 

Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Dövlət Avtomobil 

Nəqliyyatı Xidmətinə. 

9. Respublikanın regionlarında subartezian quyularının layihələndirilməsi və 

tikintisi üçün “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə ayrılan vəsaitlərdən istifadənin auditinin nəticəsi olaraq:  

9.1. “Ağdam rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının 

yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 5 noyabr tarixli 647 nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsi ilə Ağdam rayonunda 20 

yaşayış məntəqəsində 1050 hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatının 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 35 subartezian quyusunun layihələndirilməsi və qazılması 

üçün Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan “Azərbaycan Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılan 2500,0 min manat məbləğində 

vəsaitdən yalnız 700,0 min manat məbləğində maliyyələşmənin açılaraq icra olunması, 

qalan 1800,0 min manat məbləğində vəsaitin isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 5 noyabr tarixli 647 nömrəli Sərəncamının 1-ci hissəsinə uyğun olmayaraq 

(vəsaitin mənbəyi və maliyyələşdirildiyi il) 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin “Əsas bölmələrə 

aid edilməyən xidmətlər” bölməsində nəzərdə tutulmuş “İslahatlarla bağlı xərclər”dən 

açılması ilə bağlı – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə;  

9.2. əkin sahələrinin suvarma suyuna və əhalinin içməli suya olan təlabatının 

ödənilməsi məqsədilə subartezian quyularının yeri və sayı barədə təkliflər hazırlanarkən 

“Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanının tələblərinə 

qismən əməl edilmədiyi, su çatışmazlığına görə bələdiyyə və əhali qruplarının şikayət və 

təklifləri üzrə dəqiq araşdırmaların aparılmaması, subartezian quyularının 

layihələndirilməsi zamanı quyu yerlərinin müəyyən edilməsinin Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin sərəncamlarında qoyulan məqsədlərə və müvafiq normativ-hüquqi aktların 

tələblərinə uyğun olmaqla daha çox su istehlakçılarının suya olan tələbatının 

ödənilməsinə və suya olan əlçatanlığın təmin edilməsinə, eləcə də texniki və hidrogeoloji 

şəraiti tam öyrənilməklə həyata keçirilməsinə ciddi nəzarət olunması ilə bağlı - Ağdam, 

Bərdə, Goranboy, Tərtər və Şəmkir rayonlarının icra hakimiyyətlərinə. 
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10. Hesabat ilində, həmçinin, ölkə ərazisində su ehtiyatlarından səmərəli 

istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu 

sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2020-ci il 15 aprel tarixli Sərəncamı ilə ölkə ərazisində su ehtiyatlarından səmərəli 

istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu 

sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə yaradılmış Komissiyanın fəaliyyətinə 

dəstək göstərilməsi, əsaslı nəticələrin qəbulu məqsədilə müxtəlif mənbələr əsasında 

məlumatların müqayisəli təhlilinin təmin olunması üçün Azərbaycan Respublikasında 

2015-2017-ci illərdə qazılmış subartezian quyularının layihələndirilməsi və tikintisinin 

vəziyyəti barədə Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış təhlil əsasında tərtib edilmiş 

arayış Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. 
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IV BÖLMƏ. HESABATLILIQ VƏ ŞƏFFAFLIĞIN 
GÜCLƏNDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTİNDƏ 
FƏALİYYƏT 

 

Hesablama Palatası hesabatlılıq və şəffaflığın artırılmasının dövlət idarəetmə 

sisteminin, o cümlədən bu sistemin tərkib hissəsi olan maliyyə inzibatçılığı sisteminin 

təkmilləşməsində, son nəticədə daha da güclənməsində aktiv rolunu diqqətə alaraq bu 

sahədə fəaliyyətini davam etdirmişdir. Xüsusi iş rejimi şəraitində fəaliyyət göstərdiyimiz 

hesabat ilində fəaliyyətimizin hər bir istiqaməti barədə ətraflı məlumatları müxtəlif 

mənbələr, o cümlədən rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilən və “Dövlət auditi” rüblük 

bülleteninə daxil edilən materiallar vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırmağa çalışmışıq.  

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 37-ci 

maddəsi ilə fəaliyyətlə bağlı hesabatlılığın təmin edilməsi aşağıdakı istiqamətlər üzrə 

müəyyən olunmuşdur:  

 

Qanun, hesabatlılıqla yanaşı, təqdim edilən məlumatlarla bağlı tələbləri də əks etdirir 

(Maddə 37.3):  
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Qeyd edək ki, hesabatlılığın təmin edilməsi milli qanunvericiliklə yanaşı, beynəlxalq 

standartlarla da müəyyən edilmişdir. Belə ki, INTOSAI-P-1 (Lima Bəyannaməsi) Ali 

Audit Orqanının Parlament və ictimaiyyət qarşısında hesabatlılığını, həyata keçirdiyi 

auditlərin yekunları barədə hər il müstəqil qaydada parlament və ya digər səlahiyyətli 

dövlət orqanına hesabatvermə səlahiyyətinin və borcunun Konstitusiya ilə təsbit 

edilməsini, həmin hesabatın dərc olunmasını tələb olaraq müəyyən edir.  

Həmçinin INTOSAI-P-10 (Ali Audit Orqanlarının Müstəqilliyi haqqında Mexiko 

Bəyannaməsi) Ali Audit Orqanlarının ildə ən azı bir dəfə fəaliyyəti haqqında hesabat 

verməsini tələb edir və həmin standarta görə, AAO-lar hesabatın məzmununa və 

müddətinə görə müstəqilliyə malik olmalıdır. 

Hesabatlılığın və şəffaflığın yüksəldilməsi, öz növbəsində, korrupsiya əleyhinə 

mübarizə istiqamətində effektiv vasitə hesab olunur. Belə ki, beynəlxalq təcrübədə 

korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər çərçivəsində ictimai nəzarətin təşkili 

və genişləndirilməsi xüsusi alətlərdən biri kimi tətbiq edilir. Fəaliyyətlə bağlı hesabatlılıq, 

həmçinin şəffaflıq prinsipinin reallaşdırılması ilkin olaraq ictimai nəzarətin təmin 

olunmasına xidmət edir.  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2020-ci ildə də, Hesablama Palatası hesabatlılığın və 

şəffaflığın gücləndirilməsi üzrə bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərmişdir: 

 vəsaitlərin idarə olunması məsələlərini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət; 

 KİV və vətəndaşlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsini nəzərdə tutan 

məlumatlılığın yüksəldilməsi istiqamətində fəaliyyət; 
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 kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərində müəyyən edilmiş hüquqpozmalarla 

bağlı müvafiq qurumlarla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi. 

 

4.1. Vəsaitlərin idarə olunması məsələlərini tənzimləyən 

qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət 

 

Nəzarət tədbirlərinin nəticələri əsasında aparılan təhlillər dövlət vəsaitlərinin əsassız 

və artıq xərclənməsinə, həmçinin korrupsiya hallarının yaranmasına normativ-hüquqi 

aktlarda boşluq, ziddiyyət və təkrarçılıq hallarının əsas səbəblərdən biri olduğunu qeyd 

etmək imkanı verir. Bu baxımdan Hesablama Palatası dövlət vəsaitinin və digər dövlət 

əmlakının qanunauyğun, məqsədyönlü və səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi, effektiv 

nəzarət mexanizmlərinin tətbiq olunması, son nəticədə icra edilən vəsaitlərin nəticəlilik 

əmsalının yüksəldilməsi məqsədilə aşkar olunmuş hallar üzrə normativ-hüquqi aktlar 

bazasının təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərini təqdim edir.   

Təkliflər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarına təqdim edilir. Hesabat ilində bir sıra təkliflər, eyni zamanda, Milli Məclisin 

müvafiq Komitələrinə təqdim edilmişdir. 

Ötən illər üzrə qeyd etdiyimiz kimi, dövlətin ali audit orqanının təqdim etdiyi təkliflərə 

icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müsbət və ya mənfi xarakterli olmasından asılı 

olmayaraq hər hansı bir münasibətin bildirilməsi beynəlxalq reytinq hesabatlarında 

xüsusilə diqqətdə saxlanılır.  

Məlumat üçün bildirək ki, qanunvericilik bazasının, o cümlədən büdcə 

qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər SİP-də 3-cü məqsəd çərçivəsində 

nəzərdə tutulmuşdur.  
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2018-2020-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planı 
  

3-cü məqsəd: Qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi 

2020-ci ildə Hesablama Palatası tərəfindən dövlət 

vəsaitlərinin səmərəli, qənaətli və nəticəli 

istifadəsinin gücləndirilməsi və dövlət maliyyə 

inzibatçılığının gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflər 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və 2020-ci 

ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılacağı təqdirdə 

nəzərə alına biləcək təkliflər Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. 

Təqdim olunan təkliflər arasında dövlət maliyyəsini 

tənzimləyən hüquqi aktlarda dəyişikliklərin edilməsi, 

eyni zamanda bu sahədə yeni aktların qəbul olunması 

istiqamətində təkliflərin sayı üstünlük təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində hazırlanmış 2021-ci ilin dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət 

fondlarının büdcələrinin layihələri və 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin icrasına dair 

qanun layihəsinə və illik hesabata Hesablama Palatasının Rəylərində 15 təklif 

büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olmuşdur. 
Həmçinin, “dövlət vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi hallarının 

qanunvericilikdə müəyyən olunması” ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə müzakirələr 

aparılmış, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 

nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların 

təqdim edilməsi Qaydası”na dəyişikliklərin layihəsi hazırlanaraq münasibət 

bildirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi göndərilmiş, eyni 

zamanda təqdim edilmiş 2 hüquqi aktın layihəsinə münasibət bildirilmişdir. 

ISSAI-ların tətbiqini sürətləndirmək məqsədilə hesabat ilində 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş 11 ISSAI rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. Eyni zamanda, aparılmış kənar 

dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri zamanı istifadə edilmiş ISSAI 

sayı artırılmışdır. Belə ki, hesabat ilində 37 auditor 

hesabatında ümumilkdə 9 sayda ISSAI-a istinad edilmiş, eyni 

zamanda digər fəaliyyətlər üzrə 7 ISSAI tətbiq edilmişdir. 
Tətbiq edilməsi zəruri olan ISSAI-ların müəyyən edilməsi, 

ISSAI-lara uyğun olaraq yeni metodiki sənədlərin hazırlaması 

və qüvvədə olan sənədlərin təkmilləşdirilməsi,  həmçinin 

ISSAI-ların Hesablama Palatasının əməkdaşları tərəfindən 

tam şəkildə öyrənilməsi məqsədilə tədbirlər (təlim və 

seminarlar) davam etdirilmişdir. 
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Beləliklə, hesabat ilində aşağıdakı istiqamətlər üzrə təkliflər Hesablama Palatası 

tərəfindən aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir:  

1. Müasir dövrün tələbləri, xüsusilə son illərdə müşahidə olunan və daha çox siyasi 

qərarların təsirinə məruz qalan qlobal iqtisadi proseslərin hər bir dövlətin müəyyən 

olunmuş məqsədlərə nail olunması üçün öz resurslarını səfərbər etməyə və bu 

resurslardan daha rasional istifadə olunmasına sövq etdiyini, təsdiq edilmiş və 

Azərbaycan Respublikasının hər bir sahədə prioritetlərini əks etdirən strateji sənədlərin 

maliyyə vəsaitlərinin daha effektiv istifadəsini tələb etdiyini, bu tələblərin dövlət başçısı 

tərəfindən dəfələrlə səsləndirildiyini və dövlət qurumlarının qarşısında bir vəzifə olaraq 

müəyyən olunduğunu nəzərə alaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə normativ-hüquqi aktların 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər təqdim edilmiş və müvafiq qaydada cavablar 

alınmışdır: 

 Dövlətin maliyyə sisteminin tənzimlənməsi sahəsində mövcud olan 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi - maliyyə-büdcə prosesinin əsas 

prinsiplərini müəyyən edən və bu prosesə vahid yanaşmanı, həmçinin maliyyə 

nəzarətinin effektivliyini təmin etməyə imkan verən Büdcə Məcəlləsinin hazırlanması; 

Hesablama Palatasına təqdim edilmiş cavab məktubunda ümumi büdcə 

prosesinin tam və çevik tənzimlənməsinə imkan verən və geniş qanunvericilik 

bazasını özündə birləşdirən Büdcə Məcəlləsinin layihəsinin hazırlanmasına 

başlanıldığı bildirilmişdir.  

 Dövlət satınalmalarının keçirilməsində hesabatlılıq və şəffaflığın təmin edilməsi, 

rəqabətli metodlara üstünlük verilməsi və qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı 

məsuliyyətlərin sərtləşdirilməsi məqsədi ilə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi - dövlət 

satınalmaları sahəsində yeni qanunvericilik bazasının hazırlanması və institusional 

çərçivənin müəyyən olunması;  

 Bu təkliflə əlaqədar dövlət satınalmaları sahəsində rəqabətliliyin artırılmasını, 

satınalma prosedurlarından yayınma hallarının qarşısının alınmasını və elektron 

satınalma prosedurlarının tətbiqinin genişləndirilməsini nəzərdə tutan “Dövlət 

satınalmaları haqqında” yeni qanun layihəsinin hazırlanması prosesinin 

yekunlaşmaq üzrə olması qeyd edilmişdir.    

 Dövlət büdcəsi xərclərinin proqnozlaşdırılmasında əsaslılığın artırılması, 

vəsaitlərin icrası prosesində şəffaflığın və hesabatlılığın gücləndirilməsi, nəzarət 

mexanizmlərinin effektiv tətbiq edilməsi məqsədilə vəsaitlərin xərclənməsini tənzimləyən 

normativ sənədlərin təkmilləşdirilməsi - dövlət büdcəsinin ayrı-ayrı xərc istiqamətləri üzrə 

zəruri vəsaitlərin əsaslı şəkildə proqnozlaşdırılması, həmçinin icrası prosesində 
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hesabatlılığın artırılması və rasional nəzarət mexanizmlərinin tətbiqinə şərait yaradılması 

məqsədilə xərc normalarını müəyyən edən normativ-hüquqi aktlar bazasının 

inventarizasiyasını aparmaqla təkmilləşdirilməsi və yeni aktların yaradılması;  

Qeyd edilən təkliflə bağlı bildirilmişdir ki, dövlət və icmal büdcə ilə bağlı 

bilavasitə əlaqəli olan normativ sənədlər və müvafiq xərc normaları mütəmadi 

olaraq bügünki reallıqlar və çağırışlar nəzərə alınmaqla yenilənir.  

 Dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin strukturunun və hər bir maliyyə nəzarəti orqanı 

üzrə fəaliyyət sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi, tətbiq edilən mexanizmlərin 

konkretləşdirilməsi - Daxili və kənar dövlət nəzarəti altsistemlərinin istifadə etdiyi 

metodların müəyyənləşdirilməsi, altsistemlərin hər birinin fəaliyyət sahələri və tətbiq 

dövrlərinin konkretləşdirilməsi istiqamətində zəruri addımların atılması, ilkin, cari və 

sonrakı nəzarət mexanizmləri üzrə normativ-hüquqi aktların genişləndirilməsi, dövlət 

maliyyə nəzarəti sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktların 

təkmilləşdirilməsi və yeni hazırlanacaq “Büdcə Məcəlləsi”ndə daxili və kənar nəzarət 

sistemləri ilə bağlı müddəaların əks olunması; 

Təqdim edilmiş cavab məktubunda dövlət orqanları ilə Hesablama Palatası 

arasında işgüzar əlaqələrin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirildiyi, Hesablama 

Palatasına dövlət xəzinədarlıq məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışın təmin 

edildiyi, büdcə ili ərzində 28 sayda hesabat və məlumatların təqdim edildiyi, 

nəzarət tədbirlərinin uzlaşdırılması məqsədilə Hesablama Palatası və Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən tərtib edilən iş planları barədə məlumatların mütəmadi olaraq 

qarşılıqlı mübadiləsinin aparıldığı qeyd olunmuşdur. Cavab məktubunda, həmçinin, 

Hesablama Palatasının təklifləri üzrə müzakirələrin aparılmasının və müvafiq 

tədbirlərin görülməsinin nəzərdə tutulduğu bildirilmişdir.  

 Vəsaitlərin səmərəli, qənaətli və nəticəli istifadəsi hallarının qanunvericilikdə 

müəyyən edilməsi, bu sahədə normativ-hüquqi aktlara riayət edilməməsi hallarının 

maliyyə pozuntusu kimi müəyyənləşdirilməsi və məsuliyyət tədbirlərinin təsbit edilməsi - 

büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində bir mərhələ olaraq vəsaitlərin nəticəli, 

qənaətli və səmərəli istifadəsi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üçün meyarların normativ-

hüquqi aktlarda konkret təsbit edilməsi, “səmərəsiz istifadə” anlayışının 

müəyyənləşdirilməsi, “qeyri-effektiv planlaşdırma” və “qeyri-effektiv xərclənmə” 

anlayışlarının qanunvericiliyə daxil edilməsi, bu halların maliyyə pozuntusu kimi müəyyən 

edilməsi və məsuliyyətlərin konkretləşdirilməsi; 

Təqdim edilən məlumatda Hesablama Palatasının təklifləri üzrə müzakirələrin 

aparılmasının və müvafiq tədbirlərin görülməsinin nəzərdə tutulduğu bildirilmişdir.  
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 Tikinti sahəsində normaların müəyyənləşdirilməsi, tikintidə qiymətqoyma ilə bağlı 

fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və tikintiyə ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadəsinin 

qiymətləndirilməsi - smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid texniki-normativ 

hüquqi aktlar və dövlət smeta normaları toplularının cədvəllərində nəzərdə tutulmuş 

resursların cari qiymətinin müəyyən edilməsi məqsədilə normativ-hüquqi aktların 

təkmilləşdirilməsi;  

Hesablama Palatasına daxil olan cavab məktubunda tikinti sahəsində 

normaların müəyyənləşdirilməsi və tikintidə qiymətqoyma ilə bağlı fəaliyyətin 

təkmilləşdirilməsi üçün qiymətqoymanın yeni resurs metodunun tətbiqi 

istiqamətində işlərə başlanıldığı, yeni metoda tam keçidin son tarixi kimi 2022-ci 

ilin yanvarın 1-nin nəzərdə tutulduğu göstərilmişdir.  

 Dövlət büdcəsinin icrasına dair illik hesabata Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisində baxılması və Hesablama Palatasının dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı müvafiq 

rəyinin Milli Məclisə təqdim edilməsi müddətlərinə yenidən baxılması və “Hesablama 

Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dövlət büdcəsinin icrasının 

auditi ilə bağlı, kənar dövlət maliyyə nəzarətinin əhatəsinin dövlət vəsaiti hesab edilən 

bütün vəsaitlər üzərində həyata keçirilməsi və dövlət vəsaiti anlayışının çərçivəsinin 

genişləndirilməsi ilə bağlı hüquqi normalarının müəyyən edilməsi - Dövlət büdcəsinin 

icrası barədə hesabata Milli Məclisdə baxılması və təsdiq edilməsi müddətinin 

qanunvericiliklə payız sessiyasında həyata keçirilməsi və Hesablama Palatasının icra ilə 

bağlı rəyinin payız sessiyasınadək Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Milli 

Məclisinə təqdim edilməsi;  

Təqdim edilən məlumatda Hesablama Palatasının təklifləri üzrə müzakirələrin 

aparılmasının və müvafiq tədbirlərin görülməsinin nəzərdə tutulduğu bildirilmişdir.  

 Ölkə üzrə illik birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının 

hazırlanması və həmin birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarına audit 

rəyinin verilməsi - “Büdcə sistemi haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və “Hesablama 

Palatası haqqında” qanunlara müvafiq dəyişikliklər edilməklə ölkə üzrə illik birləşdirilmiş 

(konsolidə olunmuş) maliyyə hesabatının hazırlanması və kənar dövlət maliyyə nəzarəti 

qaydasında nəzarət mexanizminin formalaşdırılması və mərhələli şəkildə buna keçid;  

Məktubda qısamüddətli dövr üçün elektron mühasibatlığın tətbiqinin 

genişləndirilməsi və bununla bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklərin nəzərdə 

tutulduğu, bununla da qurumlara maliyyə hesabatlarını “e-mühasibat” Elektron 

Portalı vasitəsilə təqdim etmək imkanları yaradılacağı bildirilmişdir. 
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 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunması nəzərdə 

tutulan büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələri ilə bağlı tənzimlənməyən bir sıra 

məsələlərin tənzimlənməsi və həmin fondların büdcələrinə effektiv dövlət maliyyə 

nəzarətinin təmini ilə bağlı tənzimləmələrdəki bəzi boşluqların aradan qaldırılması - Milli 

Məclis tərəfindən təsdiq olunması nəzərdə tutulan büdcədənkənar dövlət fondlarının 

büdcələri ilə bağlı tənzimlənməyən bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi və həmin fondların 

icrasına nəzarət mexanizmləri ilə bağlı büdcə qanunvericiyində müvafiq dəyişikliklərin 

edilməsi; 

Təqdim edilən məlumatda Hesablama Palatasının təklifləri üzrə müzakirələrin 

aparılmasının və müvafiq tədbirlərin görülməsinin nəzərdə tutulduğu bildirilmişdir.  

 İnvestisiya layihələrinin nəticəliliyinin yüksəldilməsi, bu istiqamətdə icra edilən 

vəsaitlərin üzərində nəzarətin təkmilləşdirilməsi, layihələrin səmərəliliyinin artırılması - 

investisiya layihələrinin nəticəliliyinin və sərf edilən vəsaitlərin qənaətliliyinin təmin 

edilməsi, layihələrin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və icra prosesində nəzarət 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə mövcud normativ-hüquqi bazanın 

tələblərinə və beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi; 

 Hesablama Palatasının bu təklifi ilə bağlı bildirilmişdir ki, investisiya 

layihələrinin nəticəliliyinin yüksəldilməsi və bu sahədə nəzarətin gücləndirilməsi 

məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təkmilləşdirilmiş layihəsinin 

hazırlanmasına başlanılmışdır.  

 Publik hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin 

proqnozlaşdırılmasının əsaslılığının yüksəldilməsi, vəsaitlərin nəticəli istifadəsinin və gəlir 

potensialının artırılması - publik hüquqi şəxslərin gəlir və xərc smetalarının icrasına 

dövlət nəzarətinin təmin olunması, dövlət sifarişlərinin əsaslandırılması mexanizmlərinin 

qurulması. 

Təqdim edilmiş məlumatda 2020-ci ildən etibarən publik hüquqi şəxslərdə 

maliyyə münasibətlərinin tənzimlənməsi, dövlət sifarişi əsasında həyata keçirilən 

işlərin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi məqsədilə Maliyyə Nazirliyi və 

publik hüquqi şəxslər arasında ikitərəfli müqavilələrin imzalandığı, müqavilələrdə 

dövlət sifarişinin istiqamətləri, ayrılan vəsaitlərin məbləği və onlardan istifadə 

zamanı gözlənilən nəticə və öhdəliklərin əks etdirildiyi bildirilmişdir.  

Əlavə olaraq Hesablama Palatası tərəfindən: 
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 büdcə təşkilatlarında əməyin ödənişi xərclərinin xüsusi çəkisinin yüksək olduğunu 

nəzərə alaraq, əməyin ödənişi xərclərinin proqnozlaşdırılması, hesablanması və 

ödənilməsi ilə bağlı respublika üzrə vahid İKT proqramının tətbiq edilməsi;  

 kənar dövlət maliyyə nəzarəti çərçivəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığımını 

təmin edən qurumlar tərəfindən həyata keçirilən inzibatçılığın səviyyəsinin daha əsaslı 

qiymətləndirilməsi, eyni zamanda həmin qurumlar üzrə idarəetmə qərarlarının 

optimallaşdırılması üçün vergi və gömrük orqanlarının funksional fəaliyyətinin orta 

müddətli perspektiv üçün ümumi səmərəlilik meyarlarının təsdiq edilməsi (inzibatçılığın 

təkmilləşdirilməsi dövlət proqramları və s. şəklində) və bu meyarlar üzrə qurumdaxili illik 

tədbirlər planlarının müəyyənləşdirilməsi (hədəflər kəmiyyət göstəriciləri ilə ifadə 

edilməklə və s.) təklif edilmişdir.    

Qeyd olunanlarla bağlı büdcə prosesinin bütün mərhələlərində məlumat 

mübadiləsinin avtomatlaşdırılması məqsədilə “Büdcə Məlumat İdarəetmə 

Sistemi”nin qurulmasına başlanıldığı, bu sistemin xəzinədarlıqda və dövlət 

borcunun idarə olunmasında istifadə edilən informasiya sistemləri ilə 

inteqrasiyasının nəzərdə tutulduğu bildirilmişdir. Həmçinin,  kölgə iqtisadiyyatının 

miqyasının azaldılması, vergi və gömrük inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, elektron 

hökumətin və rəqəmsal texnologiyaların tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, 

korporativ idarəetmə standartlarının tətbiq edilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlərin 

həyata keçirildiyi bildirilmişdir.   

  

2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi  

yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (Fond) 2019-cu il üzrə gəlir və xərclərini əhatə 

edən nəzarət tədbirinin nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2004-cü il 12 iyul tarixli 93 nömrəli Qərarı ilə “Dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət 

fondları büdcələrinin tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların 

əlaqələndirilməsinə dair Tədbirlər planı”nın müvafiq bəndləri ilə Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun büdcələrinin büdcə təsnifatına uyğun 

daxilolma mənbələri üzrə faktiki, gözlənilən və ilkin proqnoz gəlirləri barədə müqayisəli 

məlumatlar, həmçinin həmin fondların büdcələrinin büdcə təsnifatına uyğun (xərclərin 

funksional, iqtisadi və inzibati təsnifatlar üzrə tərkibi göstərilməklə) faktiki, gözlənilən və 

ilkin proqnoz xərcləri barədə mart ayının 15-dək Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyinə və İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilməli olan müqayisəli məlumatların vahid 

formasının təsdiq edilmədiyini nəzərə alaraq Hesablama Palatası vahid hesabat 
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formasının hazırlanmasını və normativ-hüquqi akt şəklində təsdiq edilməsini təklif 

etmişdir.  

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin büdcə vəsaitlərinin 

xərclənməsinə nəzarətin və bu sahədə şəffaflığın gücləndirilməsi ilə bağlı tələblərini, 

həmçinin “Hesablama Palatası haqqında” və “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunlarının icrasını təmin etməklə yanaşı, maliyyə inzibatçılığı sahəsində 

effektiv tənzimləməyə nail olmaq məqsədilə sahəvi qanunvericilik aktlarının 

təkmilləşdirilməsi zərurətini, dövlət maliyyə inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin dövlət 

vəsaitləri üzərində nəzarətin gücləndirilməsini, eyni zamanda, vəsaitlərin icrası zamanı 

hesabatlılıq və şəffaflığın yüksəldilməsini tələb etdiyini, dünyanın bir çox ölkələrində artıq 

dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatların (məxfi məlumatlar istisna olmaqla) açıq 

şəkildə elektron büdcə sistemi ilə təqdim olunması təcrübəsinin mövcud olduğunu, 

maliyyə inzibatçılığı və kənar dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin çevik inkişaf 

dinamikasının daima məlumat bazalarının yenilənməsini və genişləndirilməsini tələb 

etdiyini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 15 may tarixli 72 

nömrəli Fərmanı  ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin dövlət 

qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi Qaydası” və 

“Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində çıxışının 

təmin edilməsi Qaydası”na dəyişiklik və əlavələrin edilməsi təklif olunmuşdur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bu  

təkliflərə müvafiq qaydada münasibət bildirilmiş, Hesabat tərtib edilən dövrdə də 

aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları ilə müzakirələr davam etdirilmişdir.  

4. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

funksiyalarının icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin 2018-ci ilin ikinci yarımilliyi və 2019-cu il üzrə maliyyə əməliyyatlarının və 

hesabatlarının auditinin nəticəsi olaraq ölkədaxili beynəlxalq və yerli tədbirlərin 

keçirilməsi qaydalarının Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi 

müvafiq qayda ilə tənzimlənməsinə baxmayaraq, ölkə xaricində dövlət orqanları 

tərəfindən təşkil olunan müxtəlif xarakterli tədbirlərin xərclənməsi ilə bağlı normativ aktın 

mövcud olmamasını nəzərə alaraq Hesablama Palatası vəsaitlərin planlaşdırılması, 

istifadəsi və uçotu ilə bağlı artıq və səmərəsiz xərclərin yaranmasının qarşısını almaq 

məqsədilə qeyd edilən boşluğun aradan qaldırılmasını təklif etmişdir2.   

                                                           
2 Hesablama Palatası qeyd edilən məsələ ilə bağlı əvvəlki illərdə də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə təkliflərini təqdim etmişdir.  
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5. 2020-ci ildə Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 

müvafiq komitələrinə bir sıra təkliflər ünvanlamışdır.   

5.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin  Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu 

komitəsinə - Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dövlət 

satınalmaları haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı müəyyən edilmiş inzibati 

xətalar barədə. Dövlət satınalmalarının dövlət vəsaitlərin icra olunması sahəsində rolunu 

və payını nəzərə alaraq bu sahədə qanunvericilyin pozulmasına qarşı mübarizənin daha 

səmərəli həyata keçirilməsi üçün məsuliyyət tədbirlərinin gücləndirilməsi, dövlət 

satınalmaları haqqında qanunvericilyin pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yenidən baxılması təklif edilmişdir; 

5.2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Mədəniyyət komitəsinə - kino 

sahəsində dövlət sifarişi ilə bağlı mexanizmin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı. Hesablama 

Palatası aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə əsaslanmaqla kino sahəsində 

qanunvericilik aktlarında dövlət sifarişi ilə çəkiləcək filmlərin seçilməsi və maliyyələşdirmə 

qaydalarının meyarlarının müəyyən edilməsini, bütün növ filmlərin (bədii, sənədli, cizgi) 

ssenariləri üzrə standartların (səhifənin sayı, mətnin formatı və s.) müəyyən edilməsini, 

filmlərin smeta xərclərinin tərtibini, xərclərin siyahısının təsdiqi və ona nəzarət 

mexanizminin yaradılmasını, filmlərin keyfiyyətinin artırılması və stimullaşdırılması 

məqsədilə filmlərin dövlət büdcəsindən tam maliyyələşdirmə sistemindən qismən imtina 

edib, birgə və ya qismən maliyyələşdirmə formasına keçirilməsini nəzərdə tutan 

əlavələrin olunmasını təklif etmişdir.   

 

Əvvəlki illərdə təqdim edilmiş təkliflərə dair icra orqanlarının münasibəti 
 

Hesablama Palatasının 2020-ci ildən əvvəl təqdim etdiyi bir neçə təkliflə bağlı 

aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən göndərilən məktublar hesabat ilində daxil 

olmuşdur.  

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dövlət vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə məsuliyyətin 

müəyyən edilməsi barədə müddəaların olmasına baxmayaraq, Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində bu terminin dəqiq təsbit olunmadığını, təyinat 

dəyişikliyi hallarının konkret müəyyənləşdirilmədiyini, bu halların 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 olduğunu nəzərə alaraq 
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Hesablama Palatası 2016-cı il üzrə fəaliyyətinin yekunu kimi 2017-ci ildə, daha sonra isə 

aktuallığı nəzərə alınaraq 2018-ci ildə dövlət vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə 

edilməməsi hallarının müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə təkliflərini təqdim etmişdir, eyni zamanda, 2019-cu ildə təkrar müraciət 

olunmuşdur.  

Hesabat ilində təqdim edilmiş təkliflə bağlı Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadiyyat, Maliyyə və Ədliyyə Nazirliklərindən təqdim edilmiş məktublar 

Hesablama Palatasına göndərilmiş, həmçinin hesabat ili ərzində Maliyyə Nazirliyi 

ilə ətraflı müzakirələr aparılmış, bununla yanaşı qeyd edək ki, Hesablama Palatası 

tərəfindən təqdim edilmiş təkliflə bağlı müzakirələr yekunlaşmamışdır.   

 Əvvəlki illərdə Hesablama Palatası tərəfindən Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 4 noyabr tarixli 254 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş 

“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” və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2008-ci il 21 yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Diplomatik xidmət 

əməkdaşlarına təminat və kompensasiyaların verilməsi Qaydaları”na bir sıra təkliflər 

təqdim etmişdir.  

Hesabat ilində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən qeyd 

edilən iki Qaydaya dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı layihə Nazirlər Kabineti tərəfindən 

münasibət bildirilməsi üçün Hesablama Palatasına təqdim olunmuşdur. Hesablama 

Palatası müvafiq qaydada “Diplomatik xidmət əməkdaşlarına təminat və 

kompensasiyaların verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 21 yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarına 

dəyişikliklər barədə layihəyə təkliflərini təqdim etmiş, xaricdə təşkil edilən tədbirlər üzrə 

xərcləri tənzimləyən normaların müəyyən edilməsi zərurətini bir daha vurğulamışdır.  

 
Hesabat ilində, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə” və “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihələri Hesablama 

Palatasına baxılması üçün təqdim edilmiş, qanun layihələrinə dair Hesablama 

Palatasının rəy və təklifləri qısa müddətdə baxılaraq operativ qaydada (işçi 
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qaydada elektron şəkildə göndərilməklə) İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 

komitəsinə təqdim edilmişdir. 

 
4.2. İctimaiyyət qarşısında hesabatlılıq 

 
Kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətində məxsus olduğu dövlətin milli 

qanunvericilik, idarəetmə sistemi və siyasi qərarlardan asılı olaraq dəyişən fərqli çalarlar 

mövcuddur. Lakin, bu orqanların fəaliyyətinin məğzi, məqsədi və prinsipləri, demək olar 

ki, tam oxşardır. Bu oxşar cəhətlər, əsasən, ali audit orqanlarına qoyulan tələblərlə 

formalaşır. Bu tələblərdən biri də kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının fəaliyyətində 

hesabatlılıq və şəffaflığın təmin olunması məsələsidir. Əvvəlki hesabatlarımızda da qeyd 

etdiyimiz kimi, kənar dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən qurumların hesabatlılığı 

xüsusi meyarlarla müəyyən edilir və INTOSAI tərəfindən qəbul edilmiş bir neçə 

standartda bu istiqamətdə göstərişlər qeyd edilmişdir.  

Qeyd edək ki, bu istiqamətdə müəyyən olunmuş dominant meyar ictimaiyyət 

qarşısında hesabatlılıqdır. Hesablama Palatası fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların əldə 

edilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarının genişləndirilməsi məsələsini 

daima diqqətdə saxlayır. Eyni zamanda, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması, onların 

iştirakçılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi yolu ilə Hesablama Palatası ictimaiyyət qarşısında 

hesabatlılığını təmin etməkdədir.   

 
4.2.1. Kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələr  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hesabat ilində 

də fəaliyyət ilə bağlı məlumatların təqdim 

edilməsinə, bununla da hesabatvermə meyarının 

tələblərinə əməl olunmasına xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. Hesabatın əvvəlki bölmələrində də 

qeyd edildiyi kimi, fəaliyyətinə dair hesabatların 

və məlumatların təqdim edilməsi, eyni zamanda, qanunvericiliyin qarşımızda qoyduğu bir 

tələbdir. Hesabat ilində yaşadığımız pandemiya şəraiti və xüsusi iş rejimi kütləvi 

informasiya vasitələri (KİV) ilə əlaqələrin əsasən İT vasitəsilə reallaşdırılmasını zərurətə 

çevirmişdir.  

KİV-lə əməkdaşlıq bir neçə istiqamətdə həyata keçirilməkdədir.  

 İnformasiya sorğularının cavablandırılması 

 Müsahibələrin verilməsi 

 Müxtəlif mövzular üzrə KİV-lərdə çıxışlar 
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Eyni zamanda, diqqətə çatdırmaq istərdik ki, Hesablama Palatası və KİV-lər arasında 

əlaqə ikitərəfli istiqamətə malikdir. Belə ki, əgər fəaliyyətlə bağlı informasiyalar KİV 

vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılırsa, KİV-lərdə dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi və 

qurumların fəaliyyəti ilə bağlı işıqlandırılan məlumatlar Hesablama Palatasının İş planının 

formalaşdırılması, həmçinin nəzarət tədbirlərinin əhatə edəcəyi məsələlərin 

müəyyənləşdirilməsində xüsusi əhəmiyyət daşıyır.   

Hesabat ilində mətbuat orqanından ümumilikdə 13 müxtəlif xarakterli müraciət daxil 

olmuşdur ki, onlardan 6-sı informasiya sorğusudur. Hər bir müraciət qanunvericiliyin 

tələblərinə uyğun olaraq Hesablama Palatası tərəfindən cavablandırılmışdır.  

Fəaliyyətlə bağlı detallı və geniş məlumatların çatdırılması 

məqsədilə 2020-ci ildə Hesablama Palatasının sədri müxtəlif 

kütləvi informasiya orqanlarında müsahibələr vermişdir. Hesabat 

ilində Hesablama Palatasının sədri “Azərtac” Dövlət İnformasiya Agentliyinə aprel və 

avqust aylarında olmaqla iki dəfə müsahibə vermişdir. “Hesablama Palatası pandemiya 

ilə mübarizə şəraitində büdcə parametrləri ilə bağlı təkliflər hazırlayıb” başlığı ilə təqdim 

olunan müsahibədə Agentliyin  sualları dünyanı bürüyən COVİD-19 pandemiyasının təsiri 

nəticəsində hər bir ölkənin öz imkanlarına yenidən baxması və gələcək prioritetlərini bir 

daha gözdən keçirməsi zərurətindən formalaşaraq Hesablama Palatasının dövlət 

büdcəsinə yenidən baxılması ilə bağlı təkliflərinə aid olmuşdur. Müsahibədə Hesablama 

Palatasının sədri dövlət vəsaitlərinin səmərəli və qənaətli istifadəsinin təmin olunması, 

büdcəyə yenidən baxılması prosesində diqqət yetirilməli məsələlər üzrə ali audit 

orqanının təklifləri barədə məlumat vermişdir. Eyni zamanda, xüsusi iş rejimində 

fəaliyyətin təşkili məsələləri ilə bağlı suallar cavablandırılmışdır. 

“Pandemiyanın yaratdığı çətinliklər makrofiskal çərçivəyə yenidən baxılmasını zəruri 

edib” başlıqlı müsahibədə Hesablama Palatasının sədri yeni növ koronavirus 

pandemiyasının yaratdığı sosial-iqtisadi çətinliklərlə əlaqədar cari ilin dövlət büdcəsinə 

dəyişikliklər və növbəti ilin büdcə layihəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. 

Müsahibədə dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi sisteminə yenidən 

baxılması, makrofiskal çərçivənin bir daha nəzərdən keçirilməsi zərurəti, 

pandemiya şərtlərinin bir sıra büdcə institutlarının tətbiqini də 

mümkünsüz etməsi, pandemiyanın qarşısının alınması məqsədilə 

dünyada 30-dan artıq ölkədə cari ilin büdcə qanununa əlavə və 

dəyişikliklər edildiyi diqqətə çatdırılmış, yenidən baxılmış dövlət büdcəsini xarakterizə 

edən əsas məqamlarla bağlı suallar cavablandırılmışdır.  
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2020-ci ildə Hesablama Palatasının sədri “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalına 

dövlət vəsaitləri üzərində parlament nəzarətinin təşkili məsələlərinə həsr edilmiş iki 

müsahibə vermişdir. “Dövlət vəsaitləri üzərində nəzarətin gücləndirilməsində parlamentin 

rolu” başlığı ilə dərc olunan müsahibədə 2019-cu ildə fəaliyyətin yekunları, müəyyən 

edilmiş nöqsanlar, təkrarlanan nöqsanların aradan qaldırılması yolları barədə suallara 

cavab verilmişdir. Vüqar Gülməmmədov eyni zamanda, 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin 

icrasını xarakterizə edən əsas məqamlar, Hesablama Palatasının hazırladığı rəyin əhatə 

etdiyi məsələlər barədə məlumat vermişdir.  

Hesabat ilinin sonunda “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalına verilmiş müsahibə 

“Dövlət qurumlarının nəzarət tədbirləri üzrə hesabatlılığı cəmiyyət qarşısında da təmin 

edilməlidir” başlığı ilə dərc edilmişdir. Müsahibədə Vüqar Gülməmmədovun yenidən 

Hesablama Palatası sədri seçilməsi ilə prioritet hesab edilən əsas məsələlər barədə 

suallar cavablandırılmışdır. Hesablama Palatasının sədri ali audit orqanlarının dövlət 

maliyyə inzibatçılığında yeri və rolu ilə bağlı beynəlxalq standart və mütərəqqi təcrübə  

barədə məlumat vermiş, kənar dövlət maliyyə nəzarəti orqanının iştirakçılıq səviyyəsinin 

ilk olaraq qanunvericiliklə təsbit olunmuş səlahiyyətləri, daha sonra isə nəzarətin birgə 

həyata keçirildiyi Parlamentin tələbləri ilə sərhədləndiyini diqqətə çatdırmışdır. Eyni 

zamanda, müsahibədə Parlamentin dövlət hakimiyyətinin bir qolu kimi və Parlament 

üzvlərinin vergi ödəyiciləri olan geniş seçici kütləsi qarşısında hesabatlı məsul şəxslər 

olaraq dövlət maliyyə sistemində oynadığı rolun ali audit orqanının da bu istiqamətdə 

fəaliyyətini müəyyənləşdirdiyi qeyd olunmuş, Hesablama Palatasının sədri nəzarət 

fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün həyata keçirilməli olan addımlar barədə suallara cavab 

vermişdir.  

Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun 

Real TV-yə müsahibəsində Hesablama Palatasının son 

illərdə fəaliyyətini xarakterizə edən əsas meyillər, qarşıda 

duran vəzifələr barədə suallar cavablandırılmışdır. Müzəffər 

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə əldə edilmiş zəfər 

nəticəsində işğaldan azad olunmuş torpaqların bərpa 

edilməsi üçün resursların səmərəli istifadəsi ilə bağlı qarşıda duran əsas vəzifələri 

diqqətə çatdırmaqla Hesablama Palatasının sədri ali audit orqanı olaraq nəzarət 

mexanizmlərinin effektivliyinin artırılması üzrə qarşıdakı illərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər 

barədə məlumat vermişdir.  
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4.2.2. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və iştirakçılığın təmin edilməsi  

Hesabat ilində Hesablama Palatasına 168 vətəndaş müraciəti daxil olmuşdur. Bu, 

əvvəlki illə müqayisədə 46,7% azdır. Daxil olan müraciətlərin 97-si ərizə, 2-si şikayət, 69-

u isə təklifdir. 2020-ci ildə nəzarət tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı vətəndaşlardan 36 

müraciət daxil olmuş, 28 müraciət ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin vəzifədən sui-istifadəsi ilə 

bağlı olmuşdur.  

Sosial məsələlərin həlli ilə bağlı 60 müraciət daxil olmuşdur ki, bunlardan 29 müraciət 

əmək haqlarının, təqaüdlərin və digər ödənişlərin hesablanması, 6 müraciət maddi 

yardımın göstərilməsi,  10 müraciət mənzil-kommunal sahələrində olan problemlər, 15 

müraciət isə banklardan götürülmüş kreditlər üzrə yaranmış problemlər ilə bağlı 

olmuşdur. Qeyd edək ki, hesabat ilində sosial məsələlərlə bağlı müraciətlərin sayı 2019-

cu il ilə müqayisədə 42,3% az olmuşdur.  

Hesablama Palatasına 17 müraciət, o cümlədən 10-u Hesablama Palatasında, 7-si 

hər hansı bir orqanda işlə təmin edilmə ilə bağlı olmuşdur. Bu, 2019-cu illə müqayisədə 

6,3 % çoxdur. 

2019-cu illə müqayisədə 46 müraciət və ya 63,0% az olmaqla 27 müraciət digər 

məsələləri əhatə etmişdir. Bu müraciətlərin əksəriyyəti vətəndaşların çalışdıqları və ya 

vaxtilə çalışdıqları idarə və müəssisələrdə hüquqlarının pozulması, vətəndaşların 

təqaüdlərinin və əmək haqlarının düzgün hesablanılmaması və sosial müavinətlərin 

verilməsi üçün köməklik göstərilməsi, banklardan götürülmüş kreditlər üzrə yaranmış 

problemlərin həll olunmasına köməklik göstərilməsi barədə olmuşdur ki, bunlar müvafiq 

qaydada baxılaraq araşdırılması üçün aidiyyəti qurumlara göndərilmişdir.  

Daxil olan 112 müraciətdə qeyd edilən məsələlər Palatanın fəaliyyətinə aid olmadığı 

üçün onlar aidiyyəti təşkilatlara göndərilmiş və bu barədə müraciət edənlərə yazılı 

məlumat verilmişdir. Həmin müraciətlərdən 1-i üzrə Hesablama Palatası tərəfindən 

araşdırma aparılaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məktub göndərilmiş 

və nəticədə vətəndaşa şəhid ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü 

təyin olunmuşdur.  

48 müraciət üzrə vətəndaşlara müvafiq izahatlar verilmişdir ki, bunlardan 2 

müraciətdə qeyd edilən məsələ ilə bağlı Hesablama Palatasının sədri və aidiyyəti şöbə 

müdiri tərəfindən, 1 vətəndaş müraciəti üzrə isə vətəndaş Hesablama Palatası sədri 

tərəfindən onlayn qaydada qəbul edilmişdir. 1 müraciət üzrə vətəndaş Hesablama 

Palatasının auditoru və aidiyyəti şöbə müdiri tərəfindən qəbul edilmişdir.  

4 müraciət anonim, təkrar və məlumat xarakterli olduğu üçün baxılmamış saxlanılmış, 

hesabat dövrü ərzində vətəndaşlar tərəfindən Hesablama Palatasına daxil olan 
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müraciətdən 33 müraciət eyni məzmunlu təkrar, 8 müraciət isə kollektiv müraciət 

olmuşdur.  

2020-ci ildə daxil olan müraciətlər əsasən Bakı (63), Kürdəmir (1), Gəncə (10), 

Sabirabad (7), Cəlilabad (1), Laçın (2), Göyçay (4), Goranboy (3), İsmayıllı (1), İmişli (4), 

Beyləqan (1), Biləsuvar (8), Ağdam (2), Hacıqabul (7), Lerik (2), Lənkəran (3), Şəmkir (1), 

Zaqatala (1), Masallı (3),  Şəki (2),  Saatlı (3), Sumqayıt (4), Ağdaş (1), Bərdə (2), 

Göyçay (3), Samux (1), Neftçala (3), Şabran (1), Şamaxı (5), Tərtər (1), Ağsu (1), Göygöl 

(1), Zərdab (1), Xaçmaz (1), Siyəzən (2) üzrə qeydə alınmış və elektron poçt vasitəsi ilə 

daxil olmuş müraciətlərin 12-də ünvan qeyd edilmədiyi üçün region müəyyən 

edilməmişdir. 

Hesablama Palatasının rəhbərliyi üçün vətəndaşların qəbul günlərinin müəyyən 

edilməsi haqqında  2019-cu il 17 dekabr tarixli 142 nömrəli əmrə əsasən 9 vətəndaş 

qəbul edilmişdir ki, bunlardan Hesablama Palatasının sədri tərəfindən 6 vətəndaş, 

Palatanın digər vəzifəli şəxsləri tərəfindən isə 3 vətəndaş qəbul edilmişdir.    

2020-ci ildə aşağıdakı məsələlər vətəndaşın iştirakı ilə nəzarət tədbiri prosesində 

araşdırılmışdır.  

1 müraciət üzrə vətəndaş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondunun Lənkəran şəhər şöbəsində nəzarət tədbiri üzrə audit qrupu 

tərəfindən qəbul edilmiş və müraciəti üzrə müvafiq izahatlar verilərək aktlaşdırılmışdır.   

2 müraciət üzrə vətəndaş Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi və onun tabeliyində olan qurumlarda nəzarət tədbiri üzrə audit qrupu tərəfindən 

qəbul edilərək ərizədə göstərilən məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılmış lakin 1 

müraciətdə göstərilən faktlar öz təsdiqini tapmamış və bu ərizəçinin nəzərinə çatdırılmış, 

digər 1 müraciətdə isə araşdırılmanın nəticəsi vətəndaşa bildirilmişdir.  

1 müraciət  Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 

Xidmətlər Agentliyi (AXA) üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan və büdcədənkənar vəsaitlərin 

istifadəsinin uyğunluq auditi həyata keçirilərkən araşdırılmış və vətəndaş fəaliyyəti 

istiqaməti üzrə auditor və şöbə müdiri tərəfindən qəbul edilmişdir. Araşdırma nəticəsində 

müraciətdə qeyd edilən bir sıra məsələlər təsdiqlənmiş, bəzi məsələlər öz təsdiqini 

tapmamış, bir neçə məsələ üzrə əlavə araşdırma aparılmasına ehtiyac yaranmışdır.  
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4.3.Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində fəaliyyət 

 

Dövlət vəsaitlərinin istifadəsində hesabatlılıq və şəffaflığın təmin edilməsi, bu 

istiqamətdə fəaliyyətin genişləndirilməsi və gücləndirilməsi səmərəlilik, qənaətlilik və 

nəticəlilik meyarlarının həyata keçirilməsində birbaşa təsirə malik olan faktorlardandır. 

Bu, eyni zamanda, korrupsiya əleyhinə qabaqlayıcı effektiv vasitədir. Hesabatlılığın 

artırılması və fəaliyyətlər, o cümlədən icra edilmiş vəsaitlər üzrə şəffaflığın gücləndirilməsi 

ictimai nəzarətin təmin edilməsinə xidmət edirsə, dolayısı olaraq, korrupsiyaya qarşı 

vasitədir.      

“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə cinayət tərkibi 

ehtimal olunan hər bir nəzarət tədbiri üzrə materialların Baş Prokurorluğa göndərilməsi ilə 

bağlı tələb təsbit edilmişdir. Hesabat ilində də bir neçə nəzarət tədbiri üzrə müvafiq 

materiallar müxtəlif istiqamətlərdə cinayət əlaməti ehtimalı ilə Kollegiyanın Qərarına 

əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna təqdim edilmişdir.    

Hesabat ilində aşağıdakı nəzarət tədbirləri üzrə materiallar qanunvericiliyin 

tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilmişdir:  

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 

Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fonduna büdcədən ayrılan vəsaitlərin icrasına dair 

maliyyə və uyğunluq auditi üzrə - vəzifəli şəxslər tərəfindən dövlət satınalmaları haqqında 

qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməməsi, vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi, 

tikinti norma və qaydalarının pozulması, kütləvi informasiya vasitələrinə yardımların 

qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə verilməsi və digər hallar üzrə aşkar edilmiş və 

ümumilikdə 16,2 mln. manat məbləğində vəsaiti əhatə edən nöqsanlarla bağlı; 

 Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən təqdim edilmiş məlumata görə  Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunda 2017-2020-ci illəri əhatə edən dövr üzrə qanunsuz olaraq 

xərclər smetasından artıq məbləğdə pul vəsaitlərinin xərclənməsi haqqında daxil 

olmuş müraciətlə bağlı 12 iyun 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası 

Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 308.1, 308.1-2 və 308.2-4-cü maddələri ilə başlanılmış 

və istintaqı aparılan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərin mülkiyyətində olan 

qeyri-yaşayış, torpaq və bağ sahələri, həmçinin fərdi yaşayış evləri, mənzil və 

avtomobillərin üzərinə Binəqədi Rayon Məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə həbs 

qoyulmuşdur.  

 Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin istifadəsinə dair uyğunluq auditi 



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 137 

üzrə - malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması zamanı satınalma proseduru 

keçirilmədən müqavilələr bağlanılaraq dövlət büdcəsi vəsaitlərinin xərclənməsi 

səbəbindən inzibati məsuliyyət üzrə; 

 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və 

İnkişaf Agentliyinin vəsaitlərinin formalaşması və istifadəsinə dair audit üzrə - ayrılmış 

kredit vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi faktları ilə bağlı "Para" BOKT ASC üzrə 

ümumilikdə 210,6 min manat məbləğində vəsaiti əhatə edən 5 halda cinayət tərkibinin 

əlamətlərinin olması ehtimalını nəzərə alaraq.  

Hesablama Palatasına daxil olmuş məlumata görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin müvəkkil kredit təşkilatı olan “Para” 

BOKT ASC tərəfindən verilmiş kreditlərin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi ilə bağlı 

Baş Prokurorluğa təqdim edilmiş materiallar cinayət işinə əlavə edilərək istintaq 

aparılır.   

Əlavə olaraq qeyd edək ki, 2019-cu ilin İş planına uyğun olaraq həyata keçirilən, 

nəticələrinə hesabat ilində baxılan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər 

İdarəsinə ayrılan büdcə vəsaitlərinin icrası üzrə aparılan maliyyə və uyğunluq auditinə 

dair zəruri məlumatlar  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası tərəfindən “Şərq-Qərb” 

ASC-yə ödənilmiş, lakin həmin ASC tərəfindən uzun müddət ötməsinə baxmayaraq çap 

məhsulları üzrə yaranmış ümumilikdə 10,4 mln. manat məbləğində debitor borcun 

bağlanılması və müqavilə üzrə öhdəliklərin icra edilməməsi ilə bağlı aşkar edilmiş 

hüquqpozmalarda cinayət tərkibinin əlamətləri ehtimalını nəzərə alaraq Baş Prokurorluğa 

təqdim edilmişdir.  

4.4. Şəffaflıq və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində digər tədbirlər 

 
Hesablama Palatası maliyyə inzibatçılığı sistemində, həmçinin öz fəaliyyətində 

hesabatlılıq və şəffaflığı gücləndirmək məqsədilə hesabat ilində aşağıdakı tədbirləri 

həyata keçirmişdir: 

1. Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı xülasənin hazırlanması beynəlxalq təcrübədə 

ictimai nəzarətin təmin edilməsi sahəsində əhəmiyyətli addımlardan hesab olunur və ali 

audit orqanlarının fəaliyyətini qiymətləndirən təşkilatlar 

tərəfindən daim diqqətdə saxlanılır. Bunu nəzərə alaraq 

hesabat ilində də  2019-cu ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə 

bağlı Hesablama Palatasının rəyinin xülasəsi hazırlanmış, 

rəsmi internet səhifəsində azərbaycan və ingilis dillərində 

yerləşdirilmişdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, hesabat ilində ali audit orqanı olaraq 
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Hesablama Palatasının fəaliyyətinin beynəlxalq təşkilat tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilməsinə, həmçinin xülasələrin hazırlanması da təsir göstərmişdir.  

 Hesablama Palatasının hazırladığı rəyin hesabatlılıq və şəffaflılığının gücləndirilməsi, 

dövlət maliyyə inzibatçılığında nəzarət mexanizmlərinin effektiv təmin edilməsi və 

ictimaiyyətin daha əlçatan şəkildə məlumatlandırılması baxımından xülasədə 

informasiyalar qrafiki vasitələrdən istifadə etməklər təqdim olunmuşdur.  

 
2. Hesablama Palatası hesabat ilində ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq 

çərçivəsində bir neçə tədbirdə iştirakçı olmuşdur. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 

(Transparency İnternational) milli bölməsi “Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı 

Mübarizə İctimai Birliyinin Regional Əməkdaşlıq üçün Qara Dəniz Təşkilatı (Black Sea 

Trust for Regional Cooperation) tərəfindən dəstəklənən “Azərbaycanda dövlət 

satınalmaları sisteminin təkmilləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində dövlət satınalmalarında 

şəffaflıq və hesabatlılığın, ictimai nəzarətin təmin edilməsi sahəsində Türkiyə, Gürcüstan, 

Ukrayna təcrübəsinin Azərbaycan təcrübəsi ilə müqayisəli təhlili aparılmışdır. Dövlət 

satınalmaları ilə əlaqədar qanunvericiliyin analizi həyata keçirilmiş, çatışmazlıqlar, 

boşluqlarla bağlı təhlil aparılmış, korrupsiya riski yaradan, korrupsiya sövdələşmələrinə 

və subyektiv qərarların verilməsinə yol açan müddəalar müəyyənləşdirilmiş, şəffaflıq 

mexanizmlərinin monitorinqi aparılmışdır. Layihə tədqiqatlarının nəticələri və təkliflər 

əsasında Tədqiqat Hesabatı hazırlanmışdır. Sözügedən Hesabatın müzakirəsi və fikir 

mübadiləsinin aparılması məqsədilə Hesablama Palatasının əməkdaşı məsul şəxs 

müəyyən edilərək müzakirələrdə iştirak etmişdir. 

 Hesablama Palatası Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu 

tərəfindən aparılmış neft-qaz hasilatı, su, enerji, nəqliyyat sektorlarında fəaliyyət göstərən 

dövlət şirkətlərinin iqtisadiyyatda rolu, bu şirkətlərin dövlət büdcəsi ilə münasibətləri, 

onların inhisarçı mövqedə olmasının özəl sektorun inkişafına təsirləri, həmin şirkətlərin 

korporativ idarəetməyə keçid perspektivləri və qismən dövlətsizləşdirmə imkanlarının 

təhlillərinin müzakirəsində iştirak etmişdir.  

 
3. 2017-ci ildən çapına başlanılan “Dövlət auditi” rüblük bülleteninin hesabat 

ilində 4 nömrəsi nəşr edilmişdir. Bülleten fəaliyyətlə bağlı hesabatlılıq 

və şəffaflığın yüksəldilməsi məqsədi daşımaqla kənar dövlət maliyyə 

nəzarəti tədbirləri barədə geniş məlumatların ictimaiyyətə 

açıqlanmasına xidmət edir. Hər bir nömrədə ayrı-ayrı əməkdaşların 

müxtəlif mövzular üzrə araşdırması, xarici dövlətlərin ali audit 
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orqanları barədə, həmçinin Hesablama Palatasının beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində 

fəaliyyətinə dair məlumatlar  bülletendə əks olunur.  

Beləliklə, 2020-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 

tərəfindən rüblük olaraq dərc edilən “Dövlət auditi” bülletenində: 

 İş planına uyğun həyata keçirilmiş və başa çatdırılmış 10 nəzarət tədbiri ilə bağlı 

auditor hesabatlarının xülasələri; 

  fiskal şəffaflıq və hesabatlılıq alətləri, xarici və dövlət sektorunun borcunun 

statistikasının makroiqtisadi çərçivəsi, ali audit qurumlarının fəaliyyətinin ölçülməsi üçün 

tətbiq edilən yanaşmalar, təbii resurslarla zəngin ölkələrdə iqtisadi inkişaf və büdcə 

siyasətinin növləri, pandemiya fonunda artan elektronlaşma meyillərinə İT auditorunun 

baxışı, dövlət vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsinin hüquqi həllində Azərbaycan 

və post-sovet ölkələrinin təcrübəsi, dövlət maliyyə nəzarətində səmərəlilik və uyğunluq 

auditinin birgə tətbiqi, pulun həcminin idarə edilməsi və ya senyoraj gəlirlərinin büdcə 

gəlirlərinin əsas mənbəyi kimi iştirakı, dövlət satınalmalarının təşkili, dövlət xərclərinin 

idarə edilməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına mineral gübrələrin və 

pestisidlərin güzəştli qiymətlə satılmasına görə dövlət büdcəsindən güzəşt tətbiq olunan 

hissənin (subsidiyaların) ödənilməsinin əsas məqamları, riskləri və təkmilləşdirilməsi 

istiqamətləri, dövlət büdcəsinin icrası prosesində həyata keçirilən dürüstləşmələrlə bağlı 

beynəlxalq təcrübə, müasir dövrdə keyfiyyətə nəzarət funksiyasının aktuallaşması və 

onun ali audit qurumlarının fəaliyyətində rolu, dövlət sektorunda hesablama əsaslı uçot, 

hesabatlılıq və hesablama əsaslı büdcənin tətbiqi  mövzularında aktual problemlərə dair 

18 məqalə; 

 Çex Respublikası, İsrail, Birləşmiş Krallıq və Əfqanıstan İslam Respublikasının ali 

audit orqanları barədə ətraflı məlumat; 

 il ərzində Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi beynəlxalq əməkdaşlıq 

çərçivəsində tədbirlərdə iştirakı barədə məlumatlar çap edilmişdir.  

 Qeyd edək ki, “Dövlət auditi” bülleteni 200 nüsxədə nəşr edilir və əlçatanlılığının 

təmin edilməsi, eləcə də şəffaflıq prinsiplərinə riayət edilməsi məqsədilə bülletenlər 

Hesablama Palatasının internet səhifəsində yerləşdirilir. 

 
4. Hesablama Palatasının rəsmi internet səhifəsinin məlumatlılığının 

yüksəldilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir. İlk olaraq qeyd edək ki, 

Hesablama Palatasının rəsmi internet səhifəsi yenilənmiş, istifadə üçün daha asan 

formada tərtib edilmişdir.  
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 Hesablama Palatasının fəaliyyətinin hər bir istiqaməti barədə məlumatlar  

www.sai.gov.az səhifəsində yerləşdirilmiş, videoformat şəklində keçirilmiş Kollegiya 

iclasları barədə ətraflı məlumatlar əks etdirilmişdir.  

Hesabat ilində saytın səhifələrinə 50-yə yaxın ölkədən 16,0 minə yaxın istifadəçi 

tərəfindən 112,0 mindən çox baxış olmuşdur. Təhlil göstərir ki, hesabat ilində rəsmi 

internet səhifəsi fevral-may aylarında daha çox ziyarət edilib və bu, fikrimizcə, fəaliyyətə 

dair hesabatı və dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı rəyin saytda yerləşdirilməsi ilə bağlıdır.   

Fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinə riayət edilməsi və məlumatların 

əlçatanlılığının təmin edilməsi üçün Hesablama Palatasının qanunvericiliyin tələblərinə 

uyğun hazırladığı rəylər, hesabatlar, dövlət qulluğu və işə qəbulla bağlı məlumatlar, nəşr 

etdirdiyi bülletenin bütün nömrələri, Hesablama Palatası sədrinin Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin komitələrində təşkil edilmiş müzakirələrdə və plenar 

iclaslarında çıxışlarının və KİV-ə verdiyi müsahibələrin tam mətni rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

  
5. İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi və nəzarət tədbirləri prosedurlarının 

elektronlaşdırılması hesabatlılıq və şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində bir addım 

hesab olunur. Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 

strateji məqsədlərinə uyğun olaraq əsas funksional fəaliyyətində və inzibatçılıq ilə bağlı 

proseslərdə avtomatlaşdırılma səviyyəsinin artırılması məqsədilə ardıcıl tədbirlərin 

görülməsini davam etdirmişdir. İKT sahəsi üzrə həyata keçirilən tədbirlər, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin 27 oktyabr 2018-ci il tarixli 314 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət orqanlarında (qurumlarında) daxili idarəetmə proseslərinin 

elektronlaşdırılması tədbirləri” ilə də uzlaşdırılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Hesablama 

Palatası tərəfindən 2020-ci ildə həyata keçirilmiş elektronlaşma təşəbbüsləri və sahə 

üzrə kadr potensialının inkişaf etdirilməsi 4 əsas istiqaməti əhatə etmişdir. 

 

 

Kargüzarlığın aparılması işinin elektronlaşdırılması 

Hesablama Palatasında kargüzarlığın aparılması işi elektron sənəd dövriyyəsi və 

elektron imza vasitələri ilə həyata keçirilir. Daxili sənəd dövriyyəsində kağız 
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daşıyıcılardan istifadə tam olaraq aradan qaldırılmışdır. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin 2018-ci il 27 oktyabr tarixli 314 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

orqanlarında (qurumlarında) daxili idarəetmə proseslərinin elektronlaşdırılması tədbirləri”-

nə əsasən yaradılmış Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi infrastrukturunda 

mərkəzləşdirilmiş elektron sənəd dövriyyəsi altsisteminə qoşulma təmin edilmişdir. Eyni 

zamanda “İdarələrarası elektron sənəd dovriyyəsi” sisteminə inteqrasiya təmin edilmişdir. 

Qeyd olunan sistem Hökumət Buludu konsepsiyasının SaaS modelinə uyğun olmaqla 

dövlət orqanını bu sahə üzrə texnoloji və texniki məsələlərdən və digər zəruri tələb və 

məsrəflərdən azad etməklə xərclərin optimallaşdırılması imkanını yaradır. 

 

 

Palatanın rəsmi internet səhifəsinin yenilənməsi 

Hesablama Palatasının www.sai.gov.az rəsmi internet səhifəsinin yenilənməsi işləri 

görülüb yekunlaşdırılmışdır. Səhifədə Palatanın media üzrə fəaliyyətini əks etdirən 

xəbərlər, çıxışlar və müsahibələr bölmələrinin məzmunları təkmilləşdirilmiş, hesabat və 

rəy məlumatlarının yeni dizayn tərtibatında təqdim edilməsi təmin edilmişdir. Media 

bölməsinə video kontent əlavə edilmişdir. Yeni tərtibat və texnoloji həllər hesabına yeni 

saytın mobil qurğularda müvafiq görünüşünü təmin edən adaptiv dizaynın tətbiqi 

mümkün olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli 1859 nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”na uyğun olaraq dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının 

büdcələrinin icrasına dair Hesablama Palatasının rəylərinin və Hesablama Palatasının 

illik fəaliyyəti haqqında yarımillik və illik hesabatların Palatanın rəsmi internet 

informasiya ehtiyatında açıqlanması habelə nəzarət tədbirlərinin nəticələrinin 

açıqlanması təmin edilmişdir. 

http://www.sai.gov.az/
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İKT infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi 

Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün informasiya sistemlərinin 

yaradılması və təkmilləşdirilməsi işləri davamlı olaraq həyata keçirilir. Bu məqsədlə 

Palatada yaradılmış “Resursların idarəolunmasının daxili elektron sistemi” (RİDES) və 

“Audit fəaliyyətinin idarə olunması sistemi” (AFİS) adlı informasiya sistemlərində 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminin müvafiq normativ hüquqi aktlarına 

edilən dəyişikliklərə uyğun olaraq yeni modulların hazırlanması və hesabat formalarının 

yenilənməsi işləri görülmüşdür. 

Hesablama Palatasının kənar dövlət maliyyə nəzarəti ilə bağlı fəaliyyətinin 

rəqəmsallaşdırılması məqsədilə 2018-ci ildə yaradılmış AFİS 2019-cu ildə artıq aktiv 

istifadəyə verilmişdir. Sonrakı mərhələdə Palatanın funksional fəaliyyətində tətbiq edilmiş 

yeniliklər AFİS-in adekvat şəkildə təkmilləşdirilməsinə səbəb olmuşdur. Hesabat ilində 

aparılmış təkmilləşdirmə işlərinin nəticəsində formalaşmış sistemin cari versiyasında 

uyğunluq, maliyyə və səmərəlilik auditlərinin, eləcə də, ekspert analitik fəaliyyətinin 

özünəməxsus cəhətlərindən irəli gələn funksionallıqlar əlavə edilmiş, kənar dövlət 

maliyyə nəzarətində keyfiyyətin təmin olunması ilə bağlı avtomatik nəzarət mexanizmləri 

və müvafiq istifadəçi rolları yaradılmış, ümumilikdə sistem interfeysinin istifadəçi yönümlü 

olması istiqamətində əsaslı təkmilləşdirmələr həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, 

keçirilmiş bütün kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri ilə bağlı toplanılmış məlumatların 

təhlil olunması üçün genişləndirilmiş hesabatlar dəsti istifadəçilərin sərəncamına 
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verilmişdir. AFİS-in yeni versiyasında tətbiq edilmiş yeni texniki imkanlar və yeni iş 

axınlarının Palatanın işçi heyəti tərəfindən mənimsənilməsi məqsədilə videoformatda 

silsilə təqdimatlar və praktik təlim məşğələləri keçirilmişdir. 

 

Eyni zamanda Palatanın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 

infrastrukturunun dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə şəbəkə və server 

infrastrukturunda yeni avadanlıqların və virtual platformaların qurulması işləri yerinə 

yetirilmişdir. “COVID-19” pandemiyasının ölkədə yayılması ilə əlaqədar tətbiq olunan 

distant iş rejimində istifadəsi prioritetləşmiş videoəlaqə və videokonfrans həllərinin 

tətbiqinin vacibliyi nəzərə alınaraq müvafiq proqram təminatı və avadanlıq vasitələrinin 

satınalınması prosedurları həyata keçirilmişdir. 
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İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsi üzrə bilik və bacarıqların artırılması 

 

Müasir dövrdə informasiya kommunikasiya 

texnologiyalarının sürətli inkişafı, yeni nəsil 

texnologiyalardan istifadənin dövlət sektorunda 

genişləndirilməsi informasiya təhlükəsizliyinin və fərdi 

məlumatların qorunması sahəsində maarifləndirilməni 

zəruri edir. Əməkdaşların sahə üzrə bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

mövcud beynəlxalq standartlar və qaydalara dair təlimlərin keçirilməsi üçün tədbirlər 

görülmüşdür. Bununla əlaqədar “İnformasiya texnologiyası — Təhlükəsizlik texnikaları — 

İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə olunması sistemləri — Tələblər” adlı standartın (ISO-

27001) öyrənilməsinə dair təlimlərdə əməkdaşların iştirakı təmin edilmişdir. ISO-27001 

standartı Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (International Organization for 

Standardization - ISO) və Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası (IEC - International 

Electrotechnical Commission) tərəfindən birgə dərc edilmişdir. Standart informasiya 

təhlükəsizliyinin idarə olunmasına dair tələbləri əks etdirir və informasiya təhlükəsizliyinin 

idarə olunması sistemlərinin planlaşdırılması və ona dəstəyin verilməsi, risklərin 

qiymətləndirilməsi, risklərin idarə olunması, sistem perfomansının nəzərdən keçirilməsi, 

nəzarət üsullarının siyahısı və onların məqsədləri, korrektəedici əməllər və bu kimi digər 

məsələləri əhatə edir. 

Avropa İttifaqının fərdi məlumatların mühafizəsi 

sahəsində qəbul edilmiş GDPR (General Data Protection 

Regulation) reqlamenti və Məlumatların mühafizəsinin 

idarəedilməsi üzrə də təlimlərdə iştirak təmin edilmişdir. 

GDPR vətəndaşlara elektron sistemlər daxil olmaqla 

bütün mənbələrdə toplanılan özlərinə aid fərdi məlumatlar üzərində nəzarəti əldə etmək 

imkanını verən beynəlxalq hüquqi çərçivədir. Onun əsas prinsiplərinə qanunilik, ədalətlilik 

və şəffaflıq, məqsədlilik, məlumatların (verilənlərin) minimumlaşdırılması, dəqiqlik, 

məlumatların saxlanmasının məhdudlaşdırılması, tamlıq və konfidensiallıq/təhlükəsizlik 

və hesabatlılıq aiddir. 

Təlimlərdə GDPR ilə bərabər yerli qanunvericilikdə əks olunan “Fərdi məlumatlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair müzakirələr aparılmışdır. 
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V BÖLMƏ. BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ, 
KADR POTENSİALI VƏ MALİYYƏ TƏMİNATI  
 

5.1. Hesablama Palatasının beynəlxalq fəaliyyəti 

Ümumilikdə, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının beynəlxalq fəaliyyəti 

INTOSAI, EUROSAI, ASOSAI, ECOSAI, habelə digər beynəlxalq audit təşkilatlarına üzv 

olmaqla çoxtərəfli və bir çox ölkələrlə qarşılıqlı münasibətlərin gücləndirilməsi fonunda  

ikitərəfli müstəvidə həyata keçirilir. 2020-ci ildə sürətlə artaraq dünya əhalisinə, eləcə də 

iqtisadiyyata müvafiq səviyyələrdə öz təsirini göstərmiş COVİD-19 pandemiyasının 

tüğyan etməsi nəticəsində dünya səviyyəsində sərt karantin rejimi qaydaları tətbiq edilmiş 

və edilməkdədir. Bu vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətdə və beynəlxalq müstəvidə qurulmuş 

fəaliyyətlərə də öz təsirini göstərmişdir. Bir sıra beynəlxalq tədbirlər, konfranslar, seminar 

və təlimlərin onlayn şəkildə keçirilməsinə üstünlük verilməklə beynəlxalq fəaliyyətin təmin 

edilməsinə bütün dünya ictimaiyyəti öz gücünü səfərbər etmişdir.  Qeyd edilən şərait 

çərçivəsində 2020-ci il üzrə görülmüş fəaliyyətlər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bir 

çox beynəlxalq tədbirlərin videoformatda keçirilməsi, həmçinin Palata əməkdaşlarının bir 

sıra mühüm onlayn təlim və tədbirlərdə iştirakı ilə səciyyələnmişdir. Bundan əlavə, 

Hesablama Palatası Avropa İttifaqı və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti kimi 

digər beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə bir sıra mühüm layihələrin icrasını davam 

etdirmiş və yeni layihələrin icrasına başlamaqla  yeni faydalı əlaqələrin və əməkdaşlıq 

sahələrinin yaradılmasına imkan yaratmışdır.  

2020-ci ilin son aylarında keçirilən beynəlxalq tədbir və görüşlərdə Hesablama 

Palatası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ədalətin bərpa edilməsi və uzun illərdir 

işğal altında olan ərazilərimizin azad olunması uğrunda apardığı 44 günlük şanlı Vətən 

müharibəsi barədə məlumatlar verilmiş, həmin dövrdə beynəlxalq hüquqa zidd olaraq 

Ermənistan rəhbərliyinin göstərişi ilə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən münaqişə 

zonasından on kilometrlərlə uzaqda olan ərazilərin və dinc əhalinin qadağan olunmuş 

raketlərlə zərbəyə məruz qoymasına dair faktlar diqqətə çatdırılmışdır.   



Hesabat                                                                                                                                                                   2020  

 
 146 

Cari ildə ECOSAI təşkilatı 

çərçivəsində görülmüş 

fəaliyyətlər içərisində 09 iyun 

2020-ci il tarixində ECOSAI-ın 

təşkilatçılığı ilə “Dayanıqlı 

İnkişaf Məqsədlərinin Auditi” 

mövzusunda onlayn seminarın 

keçirilməsini qeyd edə bilərik. 

Seminarda Hesablama Palatasının əməkdaşları ilə yanaşı Türkiyə, Əfqanıstan, Pakistan, 

Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan AAO-larının nümayəndələri, o cümlədən müşahidəçi 

qismində Belarus, Qətər və Fələstin AAO-larının nümayəndələri də iştirak etmişdir. 

Onlayn seminar ECOSAI Prezidenti olan Qazaxıstan AAO-sunun texniki bazası hesabına 

təşkil edilmişdir. 

Daha sonra Pakistan Baş Auditor Ofisinin nümayəndəsi Şandana Nauman Xan Milli 

Məlumat Bazası və Qeydiyyat Təşkilatı (NADRA) layihəsi və Pakistanın 2025-ci ilə baxışı 

barədə məlumat vermiş, çıxışda dünyada mövcud olan “COVID-19” pandemiyasının 

Pakistana göstərdiyi təsirlərə toxunmuşdur. Türkiyə Hesablama Məhkəməsinin 

nümayəndəsi Mesut Ünal INTOSAI-ın 2017-2022-ci illər üzrə Strateji Məqsədləri, 

Dayanıqlı İnkişaf üzrə vacib tarixlər, Türkiyə təcrübəsində DİM barədə çıxış edərək 

Türkiyənin özünün 5 illik inkişaf planının olduğunu vurğulamışdır. Qazaxıstan AAQ-sunun 

nümayəndəsi Lyailim Kaşimova öz təqdimatı zamanı Qazaxıstan AAO-sunun DİM auditi 

sahəsində təcrübəsini paylaşaraq 25 Milli İnkişaf Məqsədlərinin olduğunu bildirmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının nümayəndəsi Hesablama 

Palatasının fəaliyyəti haqqında qısa məlumat verdikdən sonra, yeni yaradılmış 

səmərəlilik auditi sektorunun fəaliyyət istiqamətləri, yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün 

görülən özünüməşğulluq tədbirlərinin nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi sahəsində əldə 

olunan nəticələr, qəbul edilmiş qanun barədə məlumat vermişdir. 

  

 

IX EUROSAI-OLACEFS Birgə 

Konfransı Macarıstan Dövlət Audit 

Ofisinin təşkilatçılığı ilə 14 sentyabr 

tarixində onlayn keçirilmişdir. 

“COVID-19” pandemiyasının səbəb 

olduğu vəziyyəti nəzərə alaraq 
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konfrans “COVID-19” pandemiyası: Ali Audit Orqanlarının öz işlərinin təsirini vurğulaması 

üçün xüsusi imkan” mövzusuna həsr edilmişdir. 

Konfransa EUROSAI-a üzv AAO-lardan 137, OLACEFS-ə üzv AAO-lardan isə 52 

nəfər qoşulmuşdur. Tədbirin ilk günü EUROSAI-ın və Türkiyə Hesablama Məhkəməsinin 

Prezidenti cənab Seyid Ahmet Başın və OLACEFS-in Prezidenti, Peru AAO-sunın 

rəhbəri cənab Nelson Eduardo Şək Yaltanın açılış nitqi ilə başlamış və daha sonra 

Macarıstan Dövlət Audit Ofisinin Prezidenti cənab Laszlo Domokosun salamlama nitqi ilə 

davam etmişdir. Tədbirin davamında konfransın mövzusuna dair Çili, Birləşmiş Krallıq 

AAO-larının nümayəndələrinin, həmçinin qonaq qismində dəvət edilmiş mütəxəssislərin 

təqdimatları yer almışdır.  

 

Pandemiya şəraitində EUROSAI 

çərçivəsində keçirilmiş tədbirlərdən biri 

Hesablama Palatasının da üzv olduğu 

EUROSAI-ın İnformasiya Texnologiyaları 

üzrə  İşçi Qrupunun 12 noyabr 2020-ci il 

tarixində onlayn şəkildə “Ali Audit Orqanları və 

rəqəmsal dönüş” mövzusunda toplantısı olmuşdur. Hesablama Palatasının əməkdaşının 

da iştirak etdiyi toplantıda Estoniya, Finlandiya, Polşa, Almaniya, Norveç, ABŞ və Avropa 

Auditorlar Palatasının nümayəndə heyətləri də iştirak etmişdir. 

Toplantıda Rəqəmsal hökumətin sabahı, 

IT auditi sahəsində hal-hazırda və gələcəkdə 

görüləcək tədbirlər, müasir AAO üçün 

rəqəmsal transformasiyanın rolu, IT-nin 

müntəzəm auditlərin keçirilməsi öhdəliyi, 

Məlumatların təhlili və IT auditi, təcrübəli IT 

yoxlayıcılarının cəlb edilməsi və Aİ-də audit prosesinə baxış və s. mövzularda təqdimatlar 

edilmiş və müzakirələr aparılmışdır.  

EUROSAI-ın Bələdiyyələrin auditi 

üzrə Xüsusi Qrupunun 4-cü illik 

toplantısı 2020-ci il 19 noyabr 

tarixində  Xüsusi Qrupun Katibliyini 

həyata keçirən Litva Milli Audit 

Ofisinin moderatorluğu ilə 

keçirilmişdir.  
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Toplantıda 27 ölkə və beynəlxalq təşkilatlardan (İƏİT, EUROSAI və s.) 65 

nümayəndə iştirak etmişdir. Toplantının əsas mövzusu EUROSAI-ın Bələdiyyələrin Auditi 

üzrə Xüsusi Qrupunun 2021-ci il üzrə fəaliyyət planı, 2021-2023-cü illər üzrə İşçi 

Proqramı və digər məsələlərin müzakirəsi olmuşdur. Toplantını Xüsusi Qrupun 

Katibliyinin rəhbəri Jura İvonaityte açıq elan etmiş və Litva Respublikasının Baş Auditoru 

Mindaugas Macijauskas çıxış edərək toplantı iştirakçılarını salamlayaraq onlara uğurlar 

arzulamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının nümayəndə heyəti 3-cü strateji 

məqsəd üzrə əsas mövzu kimi səsləndirilən bəzi təkliflərlə bağlı fikirlərini bildirmiş, 

həmçinin digər AAO-larla birlikdə paralel auditlərin aparılması və təcrübə mübadiləsinin 

həyata keçirilməsinin bələdiyyə auditinin inkişafına daha çox töhfə verəcəyini 

vurğulamışdır. 

 

INTOSAI çərçivəsində aparılmış 

fəaliyyətlərdən biri olaraq 4-8 fevral 2020-

ci il tarixlərində Gürcüstanın Tbilisi 

şəhərində keçirilmiş Hesablama 

Palatasının əməkdaşlarının iştirak etdiyi 

INTOSAI təşkilatının İnkişaf Təşəbbüsü 

(IDI) tərəfindən növbəti təlimi qeyd edə 

bilərik. Təlim AAO-ların Strategiya, Fəaliyyətin Ölçülməsi və Hesabatlılıq Proqramı 

(SPMR) üzrə strateji planlaşdırma mərhələsinə həsr edilmişdir. Təlim IDI əməkdaşları 

tərəfindən aparılmışdır. 

Təlimdə Strateji İdarəetmə və SPMR-a ümumi baxış, o cümlədən AAO 

strategiyasının hazırlanması üçün ümumi yanaşma və başlanğıc nöqtə, AAO PMF 

nəticələrinin qiymətləndirilməsi, maraqlı tərəflərin baxışlarının və gözləntilərinin təhlili, 

SWOT analizi və strateji məsələlər, təsir və nəticələrin (outcomes and outputs) müəyyən 

edilməsi, nəticə üçün tələb olunan imkanların və boşluqların müəyyənləşdirilməsi, 

strategiya üçün resursların prioritetləşdirilməsi, fərziyyələr və risklər, strateji planın 

ölçülməsi üzrə təqdimatlar edilmiş və qrup çalışmaları aparılmışdır. 

Qeyd edək ki, bu proqramın əsas məqsədi AAO-ların potensialının inkişaf etdirilməsi 

ilə INTOSAI – P12-yə (Ali Audit Orqanlarının dəyər və üstünlükləri – vətəndaşların həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsi) uyğun olaraq AAO-ların cəmiyyətin rifah səviyyəsinin 

yüksəldilməsində rolunun gücləndirilməsidir. Bu zaman qurumun fəaliyyətində yuxarıda 

güclü və zəif tərəfləri müəyyən etməklə müxtəlif inkişaf göstəricilərinin müqayisəsi təmin 
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edilir. Belə qiymətləndirmə, AAO-ların Strateji İnkişaf və Tədbirlər Planlarının tərtibi üçün 

xüsusi əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, sonradan həmin planların icrası nəticəsində əldə 

edilmiş uğurları ölçmək imkanı verir.  

 

2020-ci ildə INTOSAI təşkilatı 

çərçivəsində də onlayn şəkildə bir 

sıra fəaliyyətlər davam etdirilmişdir. 

Belə ki, 2020-ci il 23 noyabr 

tarixində INTOSAI-ın Uyğunluq 

Auditi üzrə Alt-komitəsinin 17-ci 

illik toplantısı Komitənin Katibliyi 

olan Hindistan Baş Auditor və 

Müfəttiş Ofisinin təşkilatçılığı ilə videoformatda keçirilmişdir. 

Toplantıda Hindistan, Azərbaycan, Braziliya, Qətər, Meksika, Rusiya Federasiyası, 

Çin, Norveç Ali Audit Orqanlarının (AAO), həmçinin INTOSAI-ın İnkişaf Təşəbbüsünün, 

Avropa Auditorlar Məhkəməsinin və AFROSAI–E-nin nümayəndələri iştirak etmişlər.  

Tədbirdə Azərbaycan, Braziliya, Çin, Norveç, Hindistan AAO-larının, Avropa 

Auditorlar Məhkəməsi nümayəndələrinin COVİD-19 pandemiyasının Uyğunluq Auditi 

perspektivindən təsirlərinin auditi mövzusunda təqdimatları dinlənilmiş və fikir mübadiləsi 

aparılmışdır.  

INTOSAI-ın İnkişaf Təşəbbüsünün nümayəndəsi COVİD-19 pandemiyasının təcili 

maliyyələşdirilməsinə və Uyğunluq Auditi üzrə Alt-komitə ilə əməkdaşlığa dair TAİ Audit 

Təşəbbüsü barədə təqdimatla çıxış etmiş və üzv AAO-ların mövzu barədə suallarını 

cavablandırmışdır. 

Hesablama Palatasının auditoru tədbirdə çıxış edərək son zamanlar pandemiyanın  

səbəb olduğu problemlərdən söz açmış, hökumət tərəfindən görülən tədbirləri və alınmış 

nəticələri, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində, eyni zamanda  

xüsusi karantin dövründə işə davamiyyətlə bağlı qəbul edilmiş qərarları qeyd etmişdir. 
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2018-2020-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planı 
  
4-cü məqsəd: Maraqlı tərəflərlə əlaqələrin gücləndirilməsi (ictimaiyyətlə 

əlaqələr və hesabatvermə) və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

Hesabat ilində maliyyə nəzarəti tədbirlərinin nəticələri 
və  digər fəaliyyət barədə məlumatların ictimaiyyətə 
açıqlanması istiqamətində işlərin daha da 

təkmilləşdirilməsi davam etdirilmişdir.   

Hesabat ilində ictimai təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində işlər davam etdirilmiş, 
2 tədbirdə, eyni zamanda büdcə şəffaflığı və dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi 
üzrə videokonfranslarda iştirak təmin edilmişdir. 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində 3 nəzarət tədbiri üzrə müvafiq 
materiallar müxtəlif istiqamətlərdə cinayət əlaməti ehtimalı ilə Kollegiyanın 
Qərarına əsasən Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna göndərilmişdir. 

Hesablama Palatasının əsas fəaliyyət istiqamətlərini 
nəzərə alan dayanıqlı beynəlxalq əməkdaşlıq təcrübəsini 
zənginləşdirmək məqsədilə hesabat ilində INTOSAI-ın, 
EUROSAI-ın,  EUROSAI-OLACEFS-in birgə, ECOSAI-ın, 
INTOSAI təşkilatının İnkişaf Təşəbbüsünün,  MDB-yə üzv 
olan ölkələrin AAO-larının Rəhbərləri Şurasının müxtəlif 
mövzular üzrə konfrans, iclas, seminar və təlimlərində  
Hesablama Palatasının nümayəndə və əməkdaşlarının 
iştirakı təmin edilmiş, xarici ölkələrin AAO-ları ilə bilik və 
təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə bir sıra yazışmalar və 
sənəd mübadilələri aparılmış, təlimat və standart 
layihələrinə rəylər verilmişdir. 
  
  
  
  
  

Bu məqsədlə Hesablama Palatasının rəsmi internet 
səhifəsi yenilənmiş, İş planına uyğun həyata keçirilmiş 
və başa çatdırılmış 10 nəzarət tədbirinin nəticələri 
barədə xülasəni və dövlət maliyyəsi ilə bağlı müxtəlif 
mövzular üzrə 18 məqaləni də özündə əks etdirən 
“Dövlət auditi” rüblük bülleteninin 4 nömrəsi nəşr 
edilmiş, 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı 
Hesablama Palatasının rəyinin xülasəsi hazırlanaraq 
rəsmi internet səhifəsində azərbaycan və ingilis 
dillərində yerləşdirilmiş, fəaliyyətlə bağlı detallı və geniş 
məlumatların çatdırılması məqsədilə Hesablama 
Palatasının sədri və əməkdaşları tərəfindən tərəfindən 
müxtəlif kütləvi informasiya orqanlarında 
müsahibələr verilmişdir. 

Hesabat ilində “Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının İnstitusional 
və Funksional potensialının gücləndirilməsi” tvinninq layihəsinin bağlanış 
konfransı keçirilmiş, Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GIZ) ilə 
növbəti layihə - “Cənubi Qafqazda Yerli inkişaf üçün Qabaqcıl İdarəetmə” 
layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanılmış, “BMT-nin 2030 gündəliyinin 
məqsədlərinə nail olunmasına nəzarət etmək üçün Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin 
Ali Audit Orqanlarının potensialının gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində 
ekspertilərn cəlb edilməsi ilə onlayn görüşlər keçirilmişdir. 
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Cari ildə MDB-yə üzv olan ölkələrin AAO-larının Rəhbərləri Şurası və onun işçi 

qrupları ilə müvafiq onlayn görüşlər və müzakirələr keçirilmiş, xarici ölkələrin AAO-ları ilə 

bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə bir sıra yazışmalar və sənəd mübadilələri 

aparılmış, Hesablama Palatasının üzv olduğu İşçi Qruplar çərçivəsində bir sıra təlimat və 

standart layihələrinə rəylər verilmiş, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların jurnallarına 

Hesablama Palatası və onun fəaliyyəti, eləcə də Hesablama Palatasının Dövlət Auditi 

bülleteninə həmkar AAO-larla bağlı çoxlu sayda məqalələr təqdim edilmişdir.  

Hesabat ilində pandemiya səbəbindən keçirilməsi nəzərdə tutulan EUROSAI-ın XI 

Konqresinin Çexiyada və MDB-yə üzv olan ölkələrin AAO-ların Rəhbərləri Şurasının XIX 

Sessiyasının Tacikistanda keçirilməsi təxirə salınmış və qeyd olunan tədbirlərin onlayn 

formatda 2021-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

 

 

5.2. Beynəlxalq donor təşkilatları ilə birgə keçirilən layihələr 

 

Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasında Avropa İttifaqı tərəfindən 

maliyyələşdirilən “Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının 

İnstitusional və Funksional 

potensialının gücləndirilməsi” tvinninq 

layihəsinə 2017-ci ilin oktyabrın 1-də start 

verilmişdir və 30 ay davam etmişdir. 

Layihənin rəsmi Bağlanış Konfransı 11 mart 2020-ci il tarixində keçirilmişdir. 

Layihənin ümumi məqsədi Ali Audit Orqanlarının Beynəlxalq Təşkilatı (INTOSAI) 

tərəfindən qəbul edilmiş və beynəlxalq səviyyədə tətbiq olunan audit standartları 

əsasında Hesablama Palatasının institusional və funksional potensialının artırılması, 

eləcə də Hesablama Palatasının öz mandatını həyata keçirmək üçün mövcud imkanlarını 

yaxşılaşdırmaqla Azərbaycanda dövlət maliyyə idarəçiliyi sahəsində hesabatlılığın 

gücləndirilməsinə və şəffaflığın artırılmasına  töhfə verməkdir. 

Konfransda rəsmi açılış nitqi ilə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

sədri cənab Vüqar Gülməmmədov çıxış etmiş, layihə üzrə Polşa və Azərbaycan tərəfinin 

nümayəndələrini salamlamış, layihənin əhəmiyyəti və əldə edilmiş nəticələr haqqında 

konfrans iştirakçılarına məlumat vermişdir. 

Konfransda layihə üzrə tərəf müqabili olan Polşa Ali Audit İdarəsinin Prezidenti cənab 

Marian Banas, Aİ Nümayəndəliyinin rəhbəri cənab Kęstutis Jankauskas, Polşa 
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Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab 

Rafal Poborski və digər qonaqlar layihənin əhəmiyyətindən və nəticələrindən 

danışmışlar. Polşa Ali Audit İdarəsinin vitse-prezidenti və layihənin rəhbəri olan cənab 

Wojciech Kutyła konfrans iştirakçılarına layihə çərçivəsində görülmüş işlər, həyata 

keçirilmiş fəaliyyətlər, maliyyə, uyğunluq və səmərəlilik auditləri üzrə hazırlanmış və 

təkmilləşdirilmiş normativ-metodoloji sənədlər barəsində geniş məlumatlar vermiş və 

ümumilikdə layihə üzrə təqdimatla çıxış etmişdir.  

Konfransda, həmçinin, Polşa və Azərbaycan tərəfdən layihə rəhbərləri, layihə üzrə 

yerinə yetirilmiş komponentlərin rəhbərləri, Aİ-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin, bir sıra 

beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan üzrə nümayəndəliklərinin təmsilçiləri, Azərbaycan 

Respublikasının dövlət maliyyə nəzarəti qurumlarının nümayəndələri və media  

təmsilçiləri də iştirak etmişlər. 

  

2020-ci ildə icrasına başlanılan yeni layihələrdən 

biri də Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq 

Cəmiyyəti (GIZ) ilə növbəti layihə - “Cənubi 

Qafqazda Yerli inkişaf üçün Qabaqcıl 

İdarəetmə” layihəsinin həyata keçirilməsi 

olmuşdur. Layihə Cənubi Qafqazda vətəndaşlara xidmət göstərilməsində milli və submilli 

dövlət qurumlarının daha yaxşı mövqedə olduğunu nəzərə alaraq bu sahədə bir sıra 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini müəyyənləşdirir. Layihənin əsas məqsədləri 

Hesablama Palatasının regional (rayon) səviyyədə audit xidmətinin keyfiyyətini artırması 

üçün institusional potensialının artırılması, regional səviyyədə e-xidmətlərin yaradılması 

və inkişafında məsləhətçi xidmətlərinin təmin edilməsi, regional səviyyədə audit və 

məsləhətçi xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması üçün qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi və Palatanın institusional potensialının artırılması, zəif və həssas 

tərəflərin müəyyən edilməsi ilə müvafiq sahələrdə inkişafa nail olmaqdır.  

Cari il ərzində layihə üzrə müvafiq onlayn görüşlər keçirilmiş, layihənin Fəaliyyət 

Planı hazırlanmışdır. Fəaliyyət Planı üzrə 2020-ci il üzrə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər 

çərçivəsində Palatanın bir sıra struktur bölmələrinə ISO 27001- sistem auditoru, GDPR 

və məlumat təhlükəsizliyinin idarəedilməsi, eləcə də Layihə İdarəedilməsi İnstitutunun 

(PMİ) Layihənin idarəedilməsi peşəkarı (PMP) və layihələrin çevik idarəedilməsi (Agile-

PMP) təlimləri, eləcə də Excel ilə məlumatların təhlili üzrə təlimlər keçirilmiş və təlimlərdə 

onlayn şəkildə 30-a yaxın Palata əməkdaşı iştirak etmiş və müvafiq sertifikatlarla təmin 

edilmişlər.  
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Layihə çərçivəsində həmçinin, Hesablama Palatasının potensialının artırılması və 

əsas fəaliyyət sahəsində keyfiyyətin daha da gücləndirilməsinə dəstək məqsədi ilə bir 

sıra texniki avadanlıqlar və server təminatı satın alınmışdır. 

Hesabat ilində Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GIZ) dəstəyi ilə 

“BMT-nin 2030 gündəliyinin məqsədlərinə nail olunmasına nəzarət etmək üçün Şərq 

Tərəfdaşlığı ölkələrinin Ali Audit Orqanlarının potensialının gücləndirilməsi” layihəsi 

çərçivəsində 2020-ci ilin avqust ayında Litva AAO-nun ekspertinin cəlb edilməsi ilə 

Hesablama Palatasının əməkdaşları, eləcədə layihənin digər iştirakçı ölkələrinin AAO-

nun nümayəndələrinin iştirakı ilə dövlət büdcəsinin illik icrası ilə bağlı rəy və hesabatın 

hazırlanması üzrə onlayn görüş keçirilmişdir. 

Onlayn formatda keçirilən görüşlərdə ilkin olaraq bütün nümayəndələrlə, daha 

sonrakı görüşlər isə ayrı-ayrılıqda AAO nümayəndələri ilə keçirilmişdir. Görüşlərdə 

dövlətin konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları üzrə ümumi fikir və mülahizələr, o 

cümlədən büdcənin icrasının auditi üzrə müxtəlif alətlər və digər məsələlər müzakirə 

edilmiş, ekspert tərəfindən təqdimatlar edilmiş, eləcə də hər bir AAO-nun praktik 

təcrübəsi ətrafında fikir mübadiləsi və müzakirələr aparılmışdır. 

 

Avstriyanın Birləşmiş Vyana İnstitutunun təlimlərində iştirak 

Hesablama Palatasının əməkdaşları 2020-ci ilin 13-

24 yanvar tarixində Fiskal siyasətin tətbiq edilməsi və 

fiskal institutlar, 10-21 fevral tarixində Orta müddətli 

xərclər çərçivəsi və Təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrdə 

Fiskal İnstitutlar, habelə 10 fevral – 21 fevral tarixində 

Təbii resurslarla zəngin ölkələrdə makroiqtisadi idarəçilik mövzusunda keçirilmiş 

təlimlərdə iştirak etmişdir. Təlimlər fiskal siyasətin tətbiq edilməsi və fiskal institutlar, fiskal 

qaydalar, fiskal Şuralar, fiskal risklər, büdcənin icrası, dövlət maliyyə idarəçiliyi, şərti 

öhdəliklər, dövlət borcu, ortamüddətli xərclər çərçivəsi, dövlət investisiya xərcləri, fiskal 

qaydalar, fiskal şəffaflıq və risklər, habelə dövlət borcu, orta müddətli xərclər çərçivəsi, 

iqtisadi artım və təbii resurslar, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, büdcənin məqsədli 

hədəfləri, resursla bağlı sahələrdə fiskal rejimlər, resurs gəlirlərinin idarəedilməsində 

şəffaflıq, təbii resursla zəngin dövlətlərdə pul-kredit siyasəti və valyuta rejimləri və s. kimi 

mövzuları əhatə etmişdir.   
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5.3. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti 

Sayıştay Başkanlığı arasında Həmkar Qiymətləndirməsi 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası və Türkiyə Respublikası Hesablama 

Məhkəməsi arasında 2005-ci ildə imzalanmış İkitərəfli Əməkdaşlığa dair Saziş 

çərçivəsində  Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri Vüqar 

Gülməmmədov və Türkiyə Respublikası Hesablama Məhkəməsinin sədri Seyit Ahmet 

Baş arasında keçirilmiş video-konfrans tədbirində Həmkar Qiymətləndirilməsinə dair 

Saziş imzalanmışdır.   

Saziş çərçivəsində Türkiyə Hesablama Məhkəməsi tərəfindən Hesablama 

Palatasında audit fəaliyyətinin beynəlxalq audit standartlarına uyğunluğunun ekspert 

qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  Bu fəaliyyətin həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədar hər iki ölkənin AAO-ları arasında ikitərəfli şəkildə video-toplantılar 

keçirilmiş və Hesablama Palatasının audit fəaliyyəti ilə bağlı 7 audit hesabatı Türkiyə 

AAO-nun əməkdaşlarına təqdim edilmişdir. Təqdim edilən hesabatlar maliyyə, uyğunluq 

və səmərəlilik auditlərini əhatə etmiş və bu sənədlər əsasında türkiyəli həmkarlar 

tərəfindən qiymətləndirmələr aparılmışdır.  

Qiymətləndirmənin məqsədi Hesablama Palatasının maliyyə, uyğunluq və səmərəlilik 

auditləri daxil olmaqla ümumilikdə audit fəaliyyətinin cari vəziyyətinin audit 

metodologiyası çərçivəsində qiymətləndirilməsi və boşluqların müəyyən edilməsi ilə 

beynəlxalq standartlara tam uyğunluğun təmin edilməsi ilə bağlı tövsiyələrin verilməsidir. 

Həmkar qiymətləndirmə tədbiri 2021-ci ilin yanvar-fevral aylarında həyata keçirilməklə 

maliyyə, uyğunluq və səmərəlilik auditlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yekun hesabat 

hazırlanmışdır. 

Həmkar Qiymətləndirilməsi Türkiyə Hesablama Məhkəməsinin 6 yoxlayıcı əməkdaşı 

tərəfindən Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış uyğunluq, maliyyə və perfomans 

(səmərəlilik) auditlərinin praktik aspektlərinin qiymətləndirilməsi çərçivəsində hər üç audit 

istiqaməti üzrə müəyyən edilmiş ümumilikdə yeddi audit hesabatlarının AAO-ların 

beynəlxalq audit standartlarına (ISSAI) uyğunluğu baxımından təhlil edilmişdir. 

Qiymətləndirmə zamanı, yoxlayıcılar Həmkar Qiymətləndirmə üzrə Qayda 1900 və AAO-

nun Fəaliyyətinin Qiymətləndirilməsi Çərçivəsinə (SAİ PMF) istinad etmiş və sonuncu 

sənədin 10 indikatorunda bu qiymətləndirmədə istifadə etmişdir.  AAO-nunn Fəaliyyətinin 

Qiymətləndirilməsi Çərçivəsi (SAİ PMF) AAO-ların fəaliyyətinin INTOSAI-ın Peşəkar 

Bəyannamələr Çərçivəsinə uyğunluğu baxımından qiymətləndirməni təmin edən bir   

alətdir. Bu alət isə AAO-ların strukturu, mandatı və inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq 
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tətbiq edilir. Bu alətdə 7 domen altında 24 indikator-göstərici nəzərə alınır və Həmkar 

Qiymətləndirilməsində 10 indikatordan istifadə edilmişdir. 

Ümumi fəaliyyətin dəyərləndirilməsi baxımından 1 maliyyə auditi, 4 uyğunluq və 2 

səmərəlilik auditi hesabatları olmaqla 7 audit hesabatı araşdırılmış və bu hesabatlar üzrə 

ayrı-ayrı qruplarla onlayn müzakirələr və fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bu 

qiymətləndirmələr aparılarkən AAO-nun Fəaliyyətinin Qiymətləndirilməsi Çərçivəsinin 

indikatorları ilə müqayisə aparılmış və fəaliyyətin ümumi qiymətləndirilməsi üzrə ingilis və 

türk dillərində hesabat layihəsi hazırlanmışdır. Qeyd olunan hesabat layihəsinin 

müzakirəsi üzrə də ilkin onlayn görüş və müzakirələr baş tutmuşdur.   Hesabatın ilkin 

layihəsinin müzakirəsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası ilə 

Türkiyə Cümhuriyyəti Sayıştay Başkanlığı arasında Həmkar Qiymətləndirməsi 

çərçivəsində Türkiyə Cümhuriyyəti Sayıştay Başkanlığının nümayəndə heyəti 

Azərbaycan Respublikasına səfər etmişdir. Səfər zamanı  müvafiq Türkiyə AAO-nun 

əməkdaşları tərəfindən Həmkar Qiymətləndirmənin aparılması və əldə olunan zəif və 

güclü tərəflərin müzakirələri aparılmışdır.  

Səfər bitdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən 

hesabat layihəsinə öz düzəliş və şərhlərini yekun hesabatın hazırlanması və təsdiq 

edilməsi məqsədi ilə təqdim etmişdir. 

 

5.4. Hesablama Palatasının kadr potensialı 

 
Kadr potensialının gücləndirilməsi, səriştəli və təcrübəli kadrların hazırlanması, 

ümumilikdə əməkdaşların bacarıqlarının artırılması Hesablama Palatasının fəaliyyətində 

diqqətdə saxlanılan əsas məsələlərdəndir və hesabat ilində də bu istiqamətdə Təlim 

Mərkəzi vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlər barədə Hesabatda məlumat təqdim 

edilmişdir.  

Qeyd edək ki, 2020-ci il 22 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Hesablama 

Palatasının sədrinin səlahiyyət müddəti bitmiş, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

2020-ci il 11 dekabr tarixli 211-VIQR nömrəli Qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının sədri Vüqar Tapdıq oğlu Gülməmmədov yenidən Hesablama 

Palatasının sədri təyin edilmişdir. 

Ümumilikdə, 2020-ci ilin sonuna Hesablama Palatasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası üzrə İdarə də daxil olmaqla 138 əməkdaş çalışmışdır. Onlardan inzibati 

vəzifə tutanların xüsusi çəkisində əvvəlki illə müqayisədə artım müşahidə edilmiş, 2019-

cu ilə nisbətən inzibati vəzifə tutanların payı 2020-ci ildə 86,0% təşkil etmişdir.  
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Əməkdaşların yaş qruplarına görə bölgüsündə, demək olar ki, dəyişiklik olmamış, 

hesabat ilinin sonuna Hesablama Palatasında 20-30 yaş arası əməkdaşların payı 12,0%, 

31-40 yaş arası əməkdaşların payı 29,0% təşkil etmiş, 41-50 yaş, 51-60 yaş qruplarının 

xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 24,0% və 20,0% olmuşdur. Çalışanların 15,0%-i 61 və daha 

yuxarı yaşda olmuşdur.  

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, inzibati vəzifə tutanların yarıdan çoxu maliyyəçi və 

iqtisadçı ixtisaslarına malik olmuşdur. 

 

Hesablama Palatasının inzibati vəzifə tutan əməkdaşlarının ixtisas üzrə bölgüsü 

 

 

2020-ci ildə ümumilikdə vakant yerlərin tutulması məqsədilə 8 sayda müsahibə ilə işə 

qəbul həyata keçirilmiş, həmin müsahibələrdən 6-sı ümumi müsahibə, 2-si isə müsabiqə 

olmuşdur. Daxili müsahibə yolu ilə 6 əməkdaş müvafiq vəzifələrə keçirilmişdir. 

Hesabat ilində 6 əməkdaş müddətli müqavilə, 1 əməkdaş əmək müqaviləsi ilə 

çalışmış, 11 ştatdankənar əməkdaş fəaliyyət göstərmişdir.  

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə “Dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 23 iyun tarixli 2116 nömrəli 

Sərəncamına əsasən Hesablama Palatasının iki əməkdaşı “Tərəqqi” medalı ilə, 3 

əməkdaşı “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilmiş, “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 Palatanın 13 əməkdaşına müvafiq ixtisas dərəcələri verilmişdir. 
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2020-ci ilin mart ayından başlayaraq ölkə ərazisində müxtəlif dərəcələrdə 

məhdudiyyətləri nəzərdə tutan karantin rejimlərinin tətbiq edilməsi təlimlərin təşkilinə də 

öz təsirini göstərmişdir. Buna baxmayaraq Hesablama Palatasının əməkdaşlarının 

potensialının gücləndirilməsi, onların bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə müvafiq 

dövlət qurumları tərəfindən təşkil olunmuş müxtəlif sahələr üzrə təlim və seminarlarda 

Palatanın 5 əməkdaşının iştirakı təmin edilmişdir: 

►Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzində “İqtisadi islahatlar: İqtisadi-riyazi üsulların tətbiqi və əhəmiyyəti” mövzusunda 

keçirilmiş dəyirmi masada; 

►Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu tərəfindən 

aparılmış neft-qaz hasilatı, su, enerji, nəqliyyat sektorlarında fəaliyyət göstərən dövlət 

şirkətlərinin iqtisadiyyatda rolu, bu şirkətlərin dövlət büdcəsi ilə münasibətləri, onların 

inhisarçı mövqedə olmasının özəl sektorun inkişafına təsirləri, həmin şirkətlərin korporativ 

idarəetməyə keçid perspektivləri və qismən dövlətsizləşdirmə imkanlarının təhlillərinin 

müzakirəsi ilə bağlı dəyirmi masada; 

►Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Dünya Bankının birgə təşkilatçılığı ilə 

Dünya Bankının “Azərbaycanda Ortamüddətli Planlaşdırmanın Gücləndirilməsi” layihəsi 

çərçivəsində Bankın ekspertlərinin iştirakı ilə “Nəticəəsaslı büdcə planlaşdırmasına keçid 

çərçivəsində sektor strateji planlarının hazırlanması” mövzusunda keçirilmiş seminarda; 

►Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 23 noyabr tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019-

2021-ci illər üçün Strategiya”nın 2019-2021-ci illərdə icrası üzrə Fəaliyyət Planının 8.4-cü 

bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dövlət 

qulluğunda səriştə modelinin tətbiqi ilə bağlı onlayn konfransda; 

►Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının (Transparency İnternational) milli bölməsi 

“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İB Regional Əməkdaşlıq üçün Qara 

Dəniz Təşkilatı (Black Sea Trust for Regional Cooperation) tərəfindən dəstəklənən 

“Azərbaycanda dövlət satınalmaları sisteminin təkmilləşdirilməsi layihəsi çərçivəsində 

dövlət satınalmalarında şəffaflıq və hesabatlılığın, ictimai nəzarətin təmin edilməsi 

sahəsində Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna təcrübəsinin Azərbaycan təcrübəsi ilə müqayisəli 

təhlili aparılmışdır. Dövlət satınalmaları ilə əlaqədar qanunvericiliyin analizi həyata 

keçirilmiş, çatışmazlıqlar, boşluqlarla bağlı təhlil aparılmış, korrupsiya riski yaradan, 

korrupsiya sövdələşmələrinə və subyektiv qərarların verilməsinə yol açan müddəalar 

müəyyənləşdirilmiş, şəffaflıq mexanizmlərinin monitorinqi aparılmışdır. Layihə 

tədqiqatlarının nəticələri və təkliflər əsasında Tədqiqat Hesabatı hazırlanmışdır. 
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Sözügedən Hesabatın müzakirəsi və fikir mübadiləsinin aparılması məqsədilə 

Hesablama Palatasının 1 əməkdaşı məsul şəxs müəyyən edilərək müzakirələrdə iştirak 

etmişdir. 

Hesablama Palatasının strukturunun təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübəyə 

uyğunlaşdırılması məqsədilə 2020-ci ildə Palatanın strukturunda əsaslı dəyişikliklər 

edilmişdir. Belə ki, 2019-cu ildə yaradılmış  Daxili nəzarət sektorunun əsasında, 

beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, hesabat ilində Keyfiyyətə nəzarət və fəaliyyət 

risklərinin idarəedilməsi sektoru formalaşdırılmışdır. Həmin sektor 2020-ci ildə auditlərin 

bütün mərhələləri üzrə tədbirlərin qəbul edilmiş metodoloji sənədlər, qərarlar və 

standartlara uyğun həyata keçirilməsi məsələlərini diqqətdə saxlamışdır. Bu, öz 

növbəsində, nəzarət fəaliyyətinin hesabatlılığı və şəffaflığını yüksəldilməsi ilə yanaşı, 

audit fəaliyyətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, nəzarət tədbirlərinin nəticələrinin izlənməsi 

prosesinin asanlaşdırılması və yaxşılaşdırılması məqsədini güdür.   

Bundan əlavə “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda həyata keçirilən audit fəaliyyəti növlərindən biri olaraq səmərəlilik auditi təsbit 

edilmişdir. Eyni zamanda beynəlxalq tendensiyalar nəzərə alınmaqla bu audit növü üzrə 

Hesablama Palatasının fəaliyyətinin təşkilini təmin etmək məqsədilə Səmərəlilik auditi 

sektoru yaradılmış və müvafiq qaydada əsasnaməsi təsdiq edilmişdir. Sektorun əsas 

fəaliyyət istiqamətlərindən birini qanunla müəyyən edilmiş qaydada səmərəlilik auditi 

növündə kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirlərini həyata keçirmək təşkil edir. 

Hesablama Palatasının fəaliyyətində sistemliliyin təmin edilməsi, o cümlədən sənəd 

dövriyyəsinin artması ilə əlaqədar olaraq Kargüzarlıq və vətəndaşlarla iş sektoru müstəqil 

sektor olaraq yenidən təşkil edilmişdir. 

 

5.5. Təlim Mərkəzinin fəaliyyəti 

Hesablama Palatasının Təlim Mərkəzi öz fəaliyyətini təşkil etmək məqsədilə müvafiq 

struktur bölmələrdən daxil olmuş təkliflər əsasında Hesablama Palatasının 

əməkdaşlarının təlim ehtiyaclarını təhlil etmiş və buna uyğun olaraq 2020-ci il üçün təlim 

planını hazırlamış və təsdiq olunmuşdur. 

Bildiyimiz kimi, 2020-ci ildə bütün dünyanı bürüyən COVİD-19 pandemiyasının 

yayılması nəticəsində ümumdünya səviyyəsində sərt karantin rejimi qaydaları tətbiq 

edilmiş və edilməkdədir. Bu öz təsirini dövlət orqanlarının təlim fəaliyyətlərində də 

göstərmiş və təlimlərin onlayn şəkildə keçirilməsinə üstünlük verilmişdir. 
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İlkin olaraq Hesablama Palatası işçilərinin xarici dil bilik səviyyəsinin artırılması 

məqsədilə hər biri 10 nəfərdən ibarət olmaqla, ümumilikdə 20 nəfər əməkdaşın cəlb 

olunduğu 2 qrup üçün “ingilis dili üzrə” təlimlər 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində 

davam etdirilmişdir.  

Bununla bərabər 2020-ci il ərzində mövcud karantin qaydalarına əməl edilməklə 

Hesablama Palatasının Təlim Mərkəzində Hesablama Palatasının əməkdaşlarının cəlb 

olunduğu aşağıdakı təlimlər praktik olaraq təşkil olunmuşdur.  

1.“Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin qeyri-neft 

gəlirlərinin və dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması qaydası”  

mövzusunda - iyun ayı ərzində təlimlər keçirilmiş, təlimlərdə ümumilikdə 20 əməkdaş 

iştirak etmişdir. 

Keçirilən təlimlərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

proqnozlaşdırılmasının məqsədi olaraq ölkənin iqtisadi, sosial və digər strateji 

proqramlarının həlli, ortamüddətli resurs zərfinin müəyyən edilməsi, dövlətin 

funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin toplanmasının və istifadəsinin 

təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur. Bununla bərabər dövlət büdcəsi 

gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasının prinsipləri, dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

proqnozlaşdırılmasının tərtibi işinin təşkili və dövlət büdcəsi gəlirlərinin mənbələr üzrə 

proqnozlaşdırılması misallar üzrə təhlil edilmişdir. 

Təlimlərdə dövlət gəlirlərinin proqnozlaşdırılması zamanı vergi və gömrük sahəsində 

verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi 

məsələsi üzrə də müzakirələr aparılmışdır. 
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2.“Dövlət orqanlarında daxili informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” 

mövzusunda keçirilmiş təlimdə oktyabr ayı ərzində ümumilikdə 14 əməkdaş iştirak 

etmişdir. 

2018-2020-ci illər üzrə Strateji İnkişaf Planı 

5-ci məqsəd: Peşəkar kadr potensialının yaradılması və digər cari 

fəaliyyətin gücləndirilməsi 

Hesabat ilində ixtisaslı və peşəkar işçi qüvvəsinin hazırlanması 

istiqamətində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları ilə bağlı “Zoom” 

tətbiqi vasitəsilə təlim təşkil edilmiş, 2 nəfər təlim iştirakçısı 

imtahandan uğurla keçərək beynəlxalq sertifikata 

yiyələnmişdir.  

Palata əməkdaşlarının İT sahəsi üzrə bilik və bacarıqlarının 

artırılması məqsədilə ISO-27001 və GDPR reqlamenti və 

məlumatların mühafizəsinin idarəedilməsi üzrə təlimlərdə 3 

əməkdaşın iştirakı təmin edilmişdir. 

Eyni zamanda, dövlət maliyyəsi sahəsi üzrə BVF-nin təşkil etdiyi 5 

təlimdə 2-si onlayn olmaqla, əməkdaşların iştirakı təmin edilərək 

müvafiq sertifikatlar əldə edilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı rəylərin keyfiyyətinin 

artırılması istiqamətində GİZ-in dəstəyi ilə Latviyalı ekspert tərəfindən 

rəylər araşdırılaraq rəylərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq struktur 

bölmələrin əməkdaşlarının iştirakı ilə görüşlər həyata keçirilmişdir. 

Həmçinin, GİZ-in dəstəyi ilə Hesablama Palatasının əməkdaşları 

üçün data analitikası üzrə təlimlər təşkil edilmiş, təlim üzrə 

iştirakçı olan 20 nəfər əməkdaş tərəfindən sertifikatlar əldə 

edilmişdir. 

Cari fəaliyyətin gücləndirilməsi istiqamətində hesabat ilində RİDES, 

AFİS sistemləri üzrə yeni modulların hazırlanması və hesabat 

formalarının yenilənməsi işləri görülmüş, Elektron Hökumət 

İnformasiya Sistemi infrastrukturunda mərkəzləşdirilmiş elektron 

sənəd dövriyyəsi altsisteminə qoşulma təmin edilmiş, Hesablama 

Palatasının www.sai.gov.az  rəsmi  internet səhifəsinin yenilənməsi 

işləri yekunlaşdırılmışdır. 

Bundan əlavə, əməkdaşların bilik və bacarıqlarının artırılması və ölkədə qəbul edilmiş yeni 

institutların öyrənilməsi istiqamətində hesabat ilində 4 daxili təlim təşkil edilmiş, müxtəlif 

mövzular üzrə praktik məsələlər qoyulmaqla müzakirələr aparılmışdır. 

http://www.sai.gov.az/
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Seminarda Ermənistan 

Respublikasının silahlı qüvvələrinin 

Azərbaycan Respublikasının Dağlıq 

Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarını işğal 

etməsi, Azərbaycan Respublikasına qarşı 

silahlı hücumlar etməsi və mütəmadi hərbi 

təxribatlar törətməsi ilə əlaqədar elan 

edilmiş hərbi vəziyyət şəraitində və 

“COVID-19” pandemiyasının ölkədə 

yayılması ilə əlaqədar tətbiq olunan distant iş rejimində mövcud və yarana biləcək 

elektron təhlükələr, kibertəhlükəsizlik sahəsində istifadəçilərin maarifləndirilməsi, 

istifadəçilərə qarşı tətbiq oluna biləcək proqramlar və texniki vasitələr barədə təlimatlar və 

tövsiyələri əhatə edən mövzular barədə təqdimat edilmişdir, informasiya təhlükəsizliyi 

məsələri müzakirə olunmuş, mənfur düşmənlərimizə qarşı informasiya müharibəsində 

qələbə qazanmağımız üçün davranış qaydaları müəyyən olunmuşdur. 

3.“Fiskal institutlar və büdcə qaydası” mövzusunda keçirilmiş təlimdə - 

oktyabr ayı ərzində 12 əməkdaş iştirak etmişdir. 

Ölkədə tətbiqinə yeni başlanılmış ortamüddətli xərclər çərçivəsi, nəticəəsaslı büdcə 

barədə təqdimatlar edilmişdir. Seminarda orta və uzunmüddətli makroiqtisadi 

dayanıqlılığı, maliyyə və borc intizamını təmin edən büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi 

üçün makroiqtisadi və büdcə göstəricilərindən ibarət çərçivə olan büdcə qaydası və onun 

tətbiqi ilə bağlı məsələlər, həmçinin, büdcə qaydasına uyğun icmal büdcə xərclərinin 

yuxarı həddinin hesablanması qaydası ilə bağlı praktiki məsələlər qoyulmaqla 

müzakirələr aparılmışdır. 

4. Maliyyə uçotu (F3) proqramı üzrə təlimlər isə onlayn qaydada davam 

etdirilmişdir.  

Daha sonra F7 (Maliyyə Hesabatları) və Diploma in International Financial Reporting 

(DipIFR) beynəlxalq maliyyə və mühasibat uçotu ilə bağlı diplomun verilməsi ilə 

nəticələnəcək təlimlərin keçirilməsi, həmçinin CFA-Chartered Financial Analyst (maliyyə 

analizi və investisiya sahəsi üzrə) təlimlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur.  

Hesablama Palatası işçilərinin beynəlxalq səviyyədə daha rəqabətqabiliyyətli biliklərə 

sahib olmasını təmin etmək məqsədilə yuxarıda adları qeyd olunan təlimlərin ardıcıl 

olaraq aparılmasını zəruri hesab edirik və adıçəkilən təlimlərin davam etdirilməsi və yeni 

təlimlərin təşkil olunması üçün məqsədyönlü addımların atılması planlaşdırılır. 
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Qeyd olunanlarla yanaşı, Təlim Mərkəzi beynəlxalq standartların əməkdaşlar 

tərəfindən mənimsənilməsi və öyrənilməsi məqsədilə beynəlxalq standartlar əsasında 

Hesablama Palatasının metodiki sənədlərinin layihələrinin (maliyyə, uyğunluq, səmərəlilik 

auditləri, dövlət satınalmaları və s.) hazırlanmasında iştirak etmiş, metodiki sənədlərin 

hazırlanması sahəsində Palatanın digər struktur bölmələri tərəfindən həyata keçirilən 

işləri əlaqələndirilmiş, onlarla birlikdə Palatanın vəzifələrinin səmərəli və çevik həyata 

keçirilməsi üçün metodiki sənədlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermiş və onların 

ümumiləşdirilməsini həyata keçirmişdir. 

 

5.6. Hesablama Palatasının maliyyə təminatı 

 
2020-ci ilin dövlət büdcəsində

 
Hesablama Palatası üçün nəzərdə tutulmuş 

vəsait  8916,2 min manat təşkil etmişdir ki, həmin vəsaitdən cəmi 7331,8 min manat 

istifadə olunmuşdur. Başqa sözlə, Palatanın xərclər smetası üzrə nəzərdə tutulmuş 

proqnoz 82,2% səviyyəsində icra edilmişdir. 
 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2020-ci  ildə xərclər smetasının icrası barədə 
məlumat, manatla 

Göstəricilər Kod 

Hesabat dövrü 

üçün smeta üzrə 

təsdiq edilib 

Kassa 

xərcləri 
İcra, % 

1 2 3 4 5 

Əməyin ödənişi 210000 8 167 372 6 788 439 83,1 

Əmək haqqı 211000 6 669 934 5 538 350 83,0 

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı 211100 5 671 963 4 783 321 84,3 

Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı 211200 110 898 65 176 58,8 

Əməyin ödənişi ilə bağlı digər pul 

ödənişləri 
211900 887 073 689 853 77,8 

Əmək- haqqına görə ayırmalar 212000 1 497 438 1 250 089 83,5 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 212100 1 442 988 1 208 871 83,8 

İcbari dövlət sığortası 212200 23 279 15 880 68,2 

İşsizlikdən sığorta 212400 31 171 25 338 81,3 

Malların (işlərin və xidmətin) 

satınalınması 
220000 433 245 312 019 72,0 

Malların satınalınması 221000 115 513 76 868 66,5 

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 221100 28 650 18 433 64,3 

Mətbəə məhsulları üzrə xərclər 221200 20 000 18 451 92,3 

Yanacaq və sürtkü materiallarının 

alınması 
221300 57 083 31 311 54,9 

Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və 

xüsusi geyimlərin alınması 
221500 500 352 70,4 

Digər malların alınması 221900 9 280 8 321 89,7 

İş və xidmətlərin alınması 222000 312 832 232 532 74,3 
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Cari təmir 222100 29 224 18 789 64,3 

Tikili və avadanlıqların cari təmir xərcləri 222110 5 910 5 057 85,6 

Nəqliyyat vasitələrinin cari təmir xərcləri 222120 23 314 13 732 58,9 

Kommunal xidmətlərin haqqının 

ödənilməsi 
222200 49 845 39 833 79,9 

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 222210 21 945 17 165 78,2 

Qaz haqqının ödənilməsi 222220 11 400 11 141 97,7 

Su haqqının ödənilməsi 222230 2 400 1 290 53,8 

Kanalizasiya xidmətləri haqqının 

ödənilməsi 
222240 2 400 1 290 53,8 

İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının 

ödənilməsi 
222250 6 000 6 000 100,0 

Digər kommunal xidmətlərin haqqının 

ödənilməsi 
222290 5 700 2 947 51,7 

Rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi 222300 36 758 32 839 89,3 

Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının 

ödənilməsi 
222311 24 164 22 673 93,8 

Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının 

ödənilməsi 
222312 500 70 14,1 

Poçt xidmətləri haqqının ödənilməsi 222320 1 200 199 16,6 

İnternet xidməti haqqının ödənilməsi 222330 8 496 8 496 100,0 

Proqram təminatlarına xidmət haqlarının 

ödənilməsi 
222340 2 398 1 400 58,4 

Əsas fondların və digər aktivlərin icarəsi, 

kirayəsi, saxlanılması və mühafizəsi 

xərcləri 

222400 94 958 89 136 93,9 

Mühafizə xərcləri 222430 83 258 83 258 100,0 

Əsas fondların və digər aktivlərin 

saxlanılması xərcləri 
222440 11 700 5 878 50,2 

Əsas fondlara xidmət haqqı xərcləri 222441 11 200 5 378 48,0 

Sanitariya-gigiyena və digər xidmət haqqı 

xərcləri 
222442 500 500 100,0 

Ezamiyyə xərcləri 222500 36 000 12 864 35,7 

Ölkədaxili ezamiyyətlər 222510 29 000 9 840 33,9 

Xarici ezamiyyətlər 222520 7 000 3 024 43,2 

Nəqliyyat vasitələri, istehsal təyinatlı 

maşın, avadanlıq və qurğular üzrə xidmət 

haqlarının ödənilməsi 

222600 2 760 2 003 72,6 

Digər iş və xidmətlərin haqqının 

ödənilməsi 
222900 63 287 37 068 58,6 

Atributların, mükafatlandırma nişanlarının 

hazırlanması, təltif və mükafatlandırma ilə 

bağlı xərclər 

222910 4 500 3 321 73,8 

İstehlakyönlü müxtəlif xidmətlər 222920 17 194 13 111 76,3 

Bank və plastik kartların xərcləri 222940 24 413 14 126 57,9 

Bank xidmətləri haqqının ödənilməsi 222941 24 413 14 126 57,9 

Sair xərclər 222990 17 180 6 511 37,9 

Təmsilçilik və təşviqat xərcləri 224000 4 900 2 619 53,5 

Təmsilçilik xərcləri 224100 4 900 2 619 53,5 
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Xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin 

və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət 

göstərilməsi 

224120 4 900 2 619 53,5 

Sosial ödənişlər 270000 118 491 63 617 53,7 

Sosial sığorta 271000 50 500 15 855 31,4 

Müavinət 271200 50 500 15 855 31,4 

Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə 

görə müavinət 
271220 50 500 15 855 31,4 

Digər sosial ödənişlər 279000 67 991 47 762 70,2 

Dövlət qulluqçularına ödənişlər 279100 67 991 47 762 70,2 

Qeyri-maliyyə aktivləri 310000 197 115 167 676 85,1 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 311000 98 500 78 894 80,1 

Tikili və avadanlıqlar 311100 94 500 74 944 79,3 

Maşın və avadanlıqlar 311150 94 500 74 944 79,3 

Sair torpaq, tikili və avadanlıqlar 311900 4 000 3 950 98,8 

Əsaslı təmir 312000 25 700 18 620 72,5 

Nəqliyyat vasitələrinin əsaslı təmiri 312200 25 700 18 620 72,5 

Qeyri-maddi aktivlər 314000 72 915 70 161 96,2 

Xərclərin cəmi   8 916 223 7 331 750 82,2 

                                                                                                                          

Hesablama Palatasının icra etdiyi cəmi xərclərin tərkibində dövlət büdcəsinin iqtisadi 

təsnifatı üzrə “Əməyin ödənişi” bölməsi 91,6%,  “Malların (iş və xidmətlərin) 

satınalınması” bölməsi 4,9%,  “Sosial ödənişlər” bölməsi 1,3% və  “Qeyri-maliyyə 

aktivləri” bölməsi 2,2% xüsusi çəkiyə malik olmuşdur.  

Hesablama Palatasının üzv olduğu Ali Audit Orqanlarına 2020-ci ildə 1957 Avro və 

1500 ABŞ dolları məbləğində (o cümlədən, INTOSAI təşkilatına - 459 Avro, EUROSAI 

təşkilatına - 1498 Avro, ASOSAI təşkilatına - 500 ABŞ dolları, ECOSAI təşkilatına isə 

1000 ABŞ dolları) mərkəzləşdirilmiş qaydada vəsait ödənilmişdir. 

Bütün bunlarla yanaşı o da qeyd edilməlidir ki, Hesablama Palatası “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq 2020-ci 

ildə malların alınması, iş və xidmətlərin göstərilməsi üçün 17 satınalma müsabiqəsi 

keçirmişdir:  

2020-ci ildə həyata keçirilmiş satınalmalar barədə məlumat 

Satınalınan 
malların 
(işlərin və 
xidmətlərin) adı 

Satınalma 
metodu 

Ehtimal 
olunan 
qiyməti,
manatla 

Bildiriş 
dərc olunması 

barədə məlumat 

İştirakçı 
müəssisələr 

Satınalma 
müsabiqəsi

nin 
qalibi 

Yekun 
proto-kolun 

tarixi 

Müqavilə
nin 

məbləği 

1 3 4 5 6 7 9 10 

2020-ci il üçün 
qəzet və 
jurnallara abunə 
yazılışının 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

4047,15 

www.etender.gov.az 
- 13.12.2019 
www.sai.gov.az - 
13.12.2019, 
Xalq qəzeti - 
13.12.2019 

"Ziya LTD” MMC 
“Azərmətbuatyayımı” 

ASC, 
“Region Press” 

MMC, 
“Media Servis 

"Ziya LTD” 
MMC 

20.12.2019 3139,40 
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Mətbuat Yayım” 
MMC 

2020-ci il üçün 
kartriclərin 
doldurulmasının 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

2339,20 

www.etender.gov.az 
- 13.12.2019 
www.sai.gov.az - 
13.12.2019, 
Xalq qəzeti - 
13.12.2019 

"Print Deluxe"MMC, 
"Best Tech"MMC, 
"Caspian Supplies 

Aze" MMC, 
"Copy"MMC, “Grand 

Systems”MMC, 
"Katro"MMC, "Buz 
Consulting"MMC, 

"Mix Pro"MMC, "N-
Link Intelligent 
Solutions"MMC 

"PRINT 
DELUXE" 

MMC 
20.12.2019 984,00 

2020-ci il üçün 
avadanlıqların 
cari təmirinin 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

2465,25 

www.etender.gov.az 
- 13.12.2019 
www.sai.gov.az - 
13.12.2019, 
Xalq qəzeti - 
13.12.2019 

"Caspian Supplies 
Aze" MMC, 

"Best Tech"MMC, 
“Grand 

Systems”MMC, 
"Copy"MMC, "Print 

Deluxe"MMC, 
"Buz 

Consulting"MMC, 

"CASPİAN 
SUPPLİES 
AZE" MMC 

20.12.2019 1752,30 

Nəşr və çap 
işlərinin 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

19753,83 

www.etender.gov.az 
- 24.01.2020, 
www.sai.gov.az - 
24.01.2020, 
Xalq qəzeti - 
25.01.2020. 

“Günəş-B”MMC, 
“Office Tel”MMC, 

"Global 
Group”MMC, 

“Printland”MMC 

“GÜNƏŞ-B” 
MMC 

30.01.2020 19523,00 

Hesablama 
Palatasının 
balansında olan 
avtomobillərə 
sürtkü 
materiallarının 
alınması 

Kotirovka 
sorğusu  

6388,24 

www.etender.gov.az 
- 15.02.2020, 
www.sai.gov.az - 
17.02.2020, 
Xalq qəzeti - 
16.02.2020. 

TECHNOİL MMC, 
HAYAT MED MMC, 
F/Ş Heydərova Ayna 

Mikayıl qızı, 
F/Ş Hacıyev Pərvaz 

Şakir oğlu, 
F/Ş Əsədov Fərid 

Mahir oğlu 

TECHNOİL 
MMC 

21.02.2020 3786,29 

Hesablama 
Palatasının 
balansında olan 
avtomobillərin 
cari təmir 
işlərinin 
görülməsi 

Kotirovka 
sorğusu  

19289,67 

www.etender.gov.az 
- 15.02.2020, 
www.sai.gov.az - 
17.02.2020, 
Xalq qəzeti - 
16.02.2020. 

F/Ş Heydərova Ayna 
Mikayıl qızı, 

F/Ş Əsədov Fərid 
Mahir oğlu, 

F/Ş Hacıyev Pərvaz 
Şakir oğlu 

Fiziki şəxs 
Heydərova 

Ayna 
Mikayıl qızı 

21.02.2020 19046,00 

Hesablama 
Palatasının 
balansında olan 
avtomobillərin 
əsaslı təmir 
işlərinin 
görülməsi 

Kotirovka 
sorğusu  

25690,00 

www.etender.gov.az 
- 15.02.2020, 
www.sai.gov.az - 
17.02.2020, 
Xalq qəzeti - 
16.02.2020. 

F/Ş Heydərova Ayna 
Mikayıl qızı, 

F/Ş Hacıyev Pərvaz 
Şakir oğlu, 

F/Ş Əsədov Fərid 
Mahir oğlu 

Fiziki şəxs 
Heydərova 

Ayna 
Mikayıl qızı 

21.02.2020 25500,00 

Hesablama 
Palatasının 
inzibati 
binasında 
kondisioner 
sisteminə texniki 
xidmətlərin 
göstərilməsinin 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

6003,84 

www.etender.gov.az 
- 03.03.2020, 
www.sai.gov.az - 
03.03.2020, 
Xalq qəzeti - 
03.03.2020. 

"Azkond" MMC, 
"BS-Avtomatika” 

MMC, 
“Texnolyuks” MMC, 
“Elit Elektrik" MMC 

"AZKOND" 
MMC 

11.03.2020 4417,92 

Hesablama 
Palatasının 
inzibati 
binasındakı 
"SIGMA" markalı 
sərnişin liftinə 
2020-ci ilin 
sonunadək 
texniki 
xidmətlərin 
göstərilməsinin 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

1566,67 

www.etender.gov.az 
- 03.03.2020, 
www.sai.gov.az - 
03.03.2020, 
Xalq qəzeti - 
03.03.2020. 

"Bakı Otis Lift"QSC, 
"Piramida-F.R." 

MMC, 
“Baklift-1”İİİ 

"BAKI OTİS 
LİFT" QSC 

11.03.2020 960,00 

1C mühasibat 
uçotu 
proqramına 
2020-ci ilin 
sonunadək 
texniki 
xidmətlərin 
göstərilməsinin 

Kotirovka 
sorğusu  

2193,24 

www.etender.gov.az 
- 04.06.2020, 
www.sai.gov.az - 
04.06.2020, 
Xalq qəzeti - 
04.06.2020. 

Fiziki şəxs Həsənov 
Murad Cahid oğlu, 
Fiziki şəxs Əliyev 

Elnur Əli oğlu, 
"VELMAX " MMC, 

“FİRSTSOFT” MMC, 
Fiziki şəxs İbrahimli 
Vüsal Firdovsi oğlu, 

Fiziki şəxs 
Həsənov 

Murad Cahid 
oğlu 

17.06.2020 1400,00 
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satınalınması “İT GRUP SRL” 
şirkətinin 

Azərbaycan 
Respublikasındakı 

filialı 

Serverin ehtiyat 
hissələrinin 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

4466,62 

www.etender.gov.az 
- 04.06.2020, 
www.sai.gov.az - 
04.06.2020, 
Xalq qəzeti - 
04.06.2020. 

“ULTRA 
Technologies” MMC, 

"BUZ Consulting" 
MMC, 

“Bakinity 
Distribution” MMC, 

“İT GRUP SRL” 
şirkətinin 

Azərbaycan 
Respublikasındakı 

filialı, 
Fiziki şəxs İbrahimli 
Vüsal Firdovsi oğlu, 

“N-link İntelligent 
Solutions” MMC 

“ULTRA 
Technologie

s” MMC 
17.06.2020 4174,84 

Dəftərxana 
mallarının 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

11396,42 

www.etender.gov.az 
- 21.07.2020,  
www.sai.gov.az - 
21.07.2020, 
Xalq qəzetində - 
21.07.2020. 

"ANTARİS" QSC, 
"OFFİCE GENİUS 

NM" MMC, 
"PAPİRUS 999" 
MMC, "OFFİCE 
LİNES" MMC, 

"OFİS PLUS" MMC, 
"İNTELLEKT M.A" 

MMC, 
"A4 PLAZA" MMC, 

"OFİS ALƏMİ" 
MMC, 

Fiziki şəxs Nəsibov 
İmran Əsəd oğlu 

"OFFİCE 
GENİUS 

NM" MMC 
27.07.2020 8993,00 

Təsərrüfat 
mallarının 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

14459,78 

www.etender.gov.az 
- 21.07.2020,  
www.sai.gov.az - 
21.07.2020, 
Xalq qəzetində - 
21.07.2020. 

"OFİS ALƏMİ" 
MMC, 

"OFFİCE GENİUS 
NM" MMC, 

Fiziki şəxs Nəsibov 
İmran Əsəd oğlu, 
"ANTARİS" QSC, 
"OFFİCE LİNES" 

MMC, 
"İNTELLEKT M.A" 

MMC 

"OFFİCE 
GENİUS 

NM" MMC 
27.07.2020 9440,45 

Yanğınsöndürən 
balonların 
doldurulması və 
texniki təmir 
işlərinin 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

1304,69 

www.etender.gov.az 
- 21.07.2020,  
www.sai.gov.az - 
21.07.2020, 
Xalq qəzetində - 
21.07.2020. 

“RED LINE” MMC, 
“TURAN YANĞIN 
TƏHLÜKƏSİZLİK 

SİSTEMLƏRİ” 
MMC, 

“FİRE SAFETY 
CASPİAN 

AZERBAİJAN” 
MMC, 

"MR QRUP" MMC, 
“CONFİREX” MMC, 
“FIRE SAFETY AND 

SECURITY 
SYSTEMS” MMC, 
"KASPİ-YILDIZ" 

MMC, "SAFE LİFE" 
MMC 

“RED LINE” 
MMC 

27.07.2020 408,28 

Azərbaycan 
Respublikası 
Hesablama 
Palatasında 
Audit 
fəaliyyətinin 
idarə olunması 
sisteminin (AFİS) 
təkmilləşdirilməsi
nin satınalınması 

Bir 
mənbədən 
satınalma 

59997,10 - - 
"Prosys 
MMC" 

- 59997,10 
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Tele-konfrans 
avadanlıqlarının 
və ofis 
avadanlıqlarının 
(kompüter, 
printer və s.) 
satınalınması 

Təkliflər 
sorğusu 

91433,90 

www.etender.gov.az 
- 04.11.2020,  
www.sai.gov.az - 
04.11.2020, 
Xalq qəzetində - 
04.11.2020. 

“Bakinity 
Distribution” MMC, 

“ULTRA 
Technologies” MMC, 

"IT GRUP SRL" 
Şirkətinin 

Azərbaycan 
Respublikasindakı 

Filialı, 
"N-LINK 

INTELLIGENT 
SOLUTIONS" MMC 

“Bakinity 
Distribution” 

MMC 
25.11.2020 74944,16 

Lisenziyanın 
satınalınması 

Kotirovka 
sorğusu  

11825,80 

www.etender.gov.az 
- 20.11.2020,  
www.sai.gov.az - 
20.11.2020, 
Xalq qəzetində - 
20.11.2020. 

“Bakinity 
Distribution” MMC, 

"R.I.S.K. Elmi 
İstehsalat Şirkəti" 

QSC, 
"Caspian Supplies 

Aze" MMC, 
“N-link İntelligent 
Solutions” MMC, 

“Ultra Technologies” 
MMC 

“Bakinity 
Distribution” 

MMC 
30.11.2020 9874,24 

 

Hesablama Palatasında mühasibat uçotunun təşkili işləri “İctimai Sektor üçün 

Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması 

qaydaları”na əsasən qurulmuş, bununla da Beynəlxalq Standartlara uyğun tərtib edilən 

maliyyə hesabatlarında Hesablama Palatasının maliyyə vəziyyətini, maliyyə fəaliyyətinin 

nəticələrini, kapitalda dəyişiklikləri və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında informasiyalar 

təqdim edilmişdir. 

2020-ci ilin sonuna Hesablama Palatasının aktivləri 5723,5 min manat, o cümlədən 

pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,6 min manat, qısa müddətli debitor borcları 2,2 

min manat, ehtiyatları 101,5 min manat, sair qısa müddətli aktivləri 12,3 min manat, 

torpaq, tikili və avadanlıq və digər uzunmüddətli aktivləri 5453,4 min manat, qeyri-maddi 

aktivləri 146,7 min manat və sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri 4,8 min manat, 

qısamüddətli öhdəlikləri isə 14,5 min manat olmuşdur.     

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 

   

                   Ölçü vahidi: manat 

Bölmə/ 
maddə 

Bölmə/Maddələrin adı  Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə 

  AKTİVLƏR         

1 Qısamüddətli aktivlər         

10 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2567   3342   

11 Qısamüddətli debitor borcları 2161   2161   

12 Ehtiyatlar 101544   91514   

13 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri         

14 Sair qısamüddətli aktivlər  12300   15129   

  Cəmi qısamüddətli aktivlər   118572   112146 

2 Uzunmüddətli aktivlər          

20 Uzunmüddətli debitor borcları         

21 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 
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22 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri         

23 Torpaq, tikili və avadanlıq və digər 
uzunmüddətli aktivlər   

5453350   5468215   

24 Qeyri-maddi aktivlər 146711   73613   

25 Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri 4835   4758   

26 Təxirə salınmış vergi aktivləri         

27 Sair uzunmüddətli aktivlər         

  Cəmi uzunmüddətli aktivlər   5604896   5546586 

  CƏMİ AKTİVLƏR   5723468   5658732 

  ÖHDƏLİKLƏR         

3 Qısamüddətli öhdəliklər         

30 Qısamüddətli kreditor borcları         

31 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər         

32 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər         

33 Sair qısamüddətli öhdəliklər 14461  20632   

  Cəmi qısamüddətli öhdəliklər  14461   20632 

4 Uzunmüddətli öhdəliklər         

40 Uzunmüddətli kreditor borcları         

41 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər         

42 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər         

43 Sair uzunmüddətli öhdəliklər         

  Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər         

  Cəmi öhdəliklər   14461   20632 

5 Xalis Aktiv (Kapital)      

50 Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı         

51 Emissiya gəliri         

52 Geri alınmış kapital (səhmlər)         

53 Kapital ehtiyatları 5709007   5638100   

54 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər) 

        

  

 

Cəmi xalis aktivlər (kapital)   5709007   5638100 

  Cəmi xalis aktivlər (kapital) və öhdəliklər   5723468   5658732 

 

Hesabat ilində Hesablama Palatasının qeyri-birja əməliyyatlarından gəlirləri (dövlət 

büdcəsindən alınmış vəsaitlər) və sair əməliyyat gəlirləri də nəzərə alınmaqla cəmi 

gəlirləri 7437,7 min manat təşkil etmişdir.  
 

 

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİNİN NƏTİCƏLƏRİ HAQQINDA HESABAT 

   

                Ölçü vahidi: manat 

Bölmə/m

addə 
Bölmə/Maddələrin adı  Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə 

1 Gəlirlər         

  Vergi və məcburi ödənişlərdən 

daxilolmalar üzrə qeyri-birja gəlirləri 
        

  Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir 7337921   5629321   

  Birja əməliyyatlarından gəlir         

  Sair əməliyyat gəlirləri 99766        

  Cəmi gəlirlər   7437687   5629321 
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2 Xərclər         

  Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul 

ehtiyatlarındakı azalmalar (artımlar) 
        

  Sərf edilmiş materialların dəyəri 34717   96951   

  Əmək haqqı, əmək haqqına görə 

ayırmalar və işçilərlə bağlı digər xərclər 
6808575   4954423   

  Amortizasiya xərcləri 209121   217287   

  
Maliyyə yardımları və sair transfer 

ödənişləri üzrə xərclər 
        

  Sair əməliyyat xərcləri 314367   479103   

o 

cümlədən 

xaricdən maliyyələşdirilən elmi-

tədqiqat işləri üzrə xərclər 
        

xaricdən maliyyələşdirilən elmi-

tədqiqat işləri üzrə xərclər istisna 

olmaqla sair əməliyyat xərcləri 

        

  Maliyyə xərcləri         

  Cəmi Xərclər   7366780   5747764 

3 Mənfəət (zərər)   70907   -118443 

  Ümumi mənfəət (zərər)         

  Asılı müəssisələrin mənfəətinə 

(zərərində) pay 
        

  Mənfəət (zərər)   70907   -118443 

  o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətindən 

əldə edilən mənfəət (zərər) 
        

  Mənfəət vergisi         

  Xalis mənfəət (zərər)   70907   -118443 

 

Hesabat ilində cəmi xərcləri 7366,8 min manat, o cümlədən əmək haqqı, əmək 

haqqına görə ayırmalar və işçilərlə bağlı digər xərclər 6808,6 min manat, sərf edilmiş 

materialların dəyəri 34,7 min manat, amortizasiya xərcləri 209,1 min manat, sair 

əməliyyat xərcləri isə 314,4 min manat olmuşdur. Xalis mənfəət 70,9 min manat təşkil 

etmişdir.  
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XÜLASƏ 
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