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ÜMUMİ MƏLUMATLAR 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair illik 

hesabata Hesablama Palatasının rəyi (bundan sonra Rəy) “Hesablama Palatası 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci və Hesablama Palatasının Daxili 

Nizamnaməsinin 12-ci maddələrinin tələblərinə, habelə “Dövlət büdcəsinin icrası barədə 

müvafiq qanun layihəsinə və illik hesabata dair Hesablama Palatasının rəyinin 

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

Rəyin tərtib olunmasında “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli 

Fərmanlarından, 2016-cı və əvvəlki illər üzrə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin hesabatlarından, 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası üzrə Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin aylıq 

və illik hesabatlarından, Mərkəzi Bankın, Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinin rüblük hesabat və statistik məlumatlarından, Hesablama Palatası tərəfindən 

həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin nəticələrindən, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 

hesabat və tədqiqatlarından,  həmçinin dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı 

qurumlar tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatlardan istifadə 

edilmişdir.  

Eyni zamanda, hesabat ilində dövlət büdcəsi xərclərinin həm funksional, həm də 

iqtisadi təsnifat üzrə bölmələr, köməkçi bölmələr və paraqraflarında dəyişiklik edildiyini 

nəzərə alaraq, təhlillərdə təqdim edilmiş dürüstləşdirilmiş təyinat göstəricilərinə istinad 

olunmuşdur.  Təhlillər “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilmişdir.   

Rəy aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

“Ümumi məlumatlar” bölməsində Rəyin hazırlanması zamanı istifadə edilən 

məlumat mənbələri, habelə Rəyin strukturu barədə izahat verilmişdir. 

I bölmədə hesabat ilində müşahidə olunan makroiqtisadi meyllər, xüsusilə 

ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən əsas göstəricilər təhlil edilmiş, borc 

dayanıqlılığı müxtəlif parametrlər üzrə qiymətləndirilmiş, dövlət büdcəsinin 

parametrlərinin ümumi təhlili aparılmış, bölmədə həmçinin yerli gəlir və xərclər, icmal 

büdcənin parametrləri, dövlət satınalmaları ilə bağlı hesabat ilində və əvvəlki illərdə 

hesabat məlumatlarının təhlili həyata keçirilmişdir.   

II bölmədə dövlət büdcəsi gəlirləri, o cümlədən müəyyən edilmiş proqnozların 

vergi və digər gəlir mənbələri, tədiyə və mülkiyyət növləri, habelə bir sıra iri dövlət vergi 

ödəyiciləri üzrə icra vəziyyəti təhlil edilmişdir.  
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III bölmədə dövlət büdcəsinin xərcləri funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə 

ayrı-ayrılıqda təhlil edilmişdir. Burada il ərzində aparılmış dəyişikliklər, həmçinin dövlət 

idarəetmə, müdafiə və hüquq-mühafizə orqanlarında, sosialyönümlü sahələrdə, 

iqtisadiyyatın real sektorunda və iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrində vəsaitlərdən 

istifadə vəziyyəti ətraflı araşdırılmışdır. Bu bölmədə dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin 

istifadəsi ilə bağlı qurumlar tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş sənədlərin, 

o cümlədən “İdarələrin (müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası haqqında 

hesabat (2 № li forma)”ın, “Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərclər smetasının icrası 

haqqında hesabat (4 № li forma)”ın, “Təşkilatların debitor və kreditor borcları barədə 

məlumat”ın, həmçinin xəzinədarlıq idarəsi tərəfindən büdcə, büdcədənkənar, depozit və 

tapşırıqlar, əsaslı vəsait qoyuluşu, ehtiyat fondu üzrə təsdiq edilmiş üzləşmə aktlarının 

təhlilinə istinad edilmişdir.  Təhlillərdə dövlət proqram və tədbirlərinin icrası vəziyyəti, 

həmçinin büdcədənkənar xərclərin funksional təsnifatının bölmələri və qurumlar üzrə 

istifadəsi ilə bağlı məsələlər diqqətdə saxlanılmışdır. 

Bu bölmədə dövlət büdcəsi xərclərinin inzibati təsnifat üzrə icrası ilə bağlı 

təhlillərdə qurumlar tərəfindən müxtəlif funksional bölmələrdən ayrılmış vəsaitlərin 

istifadəsi vəziyyəti təhlil edilmişdir. Hesabat ilində birdəfəlik təyinatlı xərclərin, həmçinin 

qurumlar üzrə debitor və kreditor borcların təhlilinə də diqqət yetirilmişdir. 

IV bölmədə, əvvəlki rəylərdə olduğu kimi, dövlət borcu, o cümlədən daxili və 

xarici borcla bağlı hesabat ili üçün təqdim edilmiş məlumatlar təhlil olunmuş, dövlət 

borclanma limitinə riayət edilmə vəziyyəti araşdırılmış, büdcə kəsirinin maliyyələşmə 

mənbələri üzrə icra vəziyyətinin təhlili həyata keçirilmişdir.  

V bölmədə aparılmış təhlillər əsasında ümumiləşdirilmiş nəticələr və tövsiyələr 

əks etdirilmişdir.  
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I BÖLMƏ. 2016-CI İLDƏ DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN İCRASININ  

İCMAL TƏHLİLİ 

 

1.1. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin icrasının makroiqtisadi şəraiti 

 

1.1.1. Dünya üzrə əsas iqtisadi inkişaf meylləri 

 

Hesabat ilində dünya iqtisadiyyatında enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin 2014-cü 

ilin avqust ayından başlayaraq əvvəlki illərlə müqayisədə son 29 ay ərzində aşağı 

nisbətdə olması və bu prosesin neft ixracatçısı olan ölkələrin iqtisadiyyatı üçün 

problemlər yaratması, OPEK-ə üzv olan və digər neft ixracatçıları arasında son 8 ildə ilk 

dəfə hasilatı azaltmaqla bağlı qərarın qəbul edilməsi, bir sıra ölkələrdə fiskal siyasətin 

milli iqtisadiyyatın stimullaşdırmasına hədəflənməsi, Birləşmiş Krallığın Avropa 

Birliyindən çıxması ilə bağlı qərarın (Brexit) Avropa Birliyi iqtisadiyyatında təsirinin 

müşahidə olunması, bir sıra aparıcı ölkələrin mərkəzi bankları tərəfindən yumşaq 

monetar siyasətin davam etdirilməsi, ABŞ Mərkəzi Bankının (Federal Ehtiyat Sistemi) 

dekabrda uçot dərəcəsini artırması  kimi meyllər müşahidə olunmuşdur. 

Real sektor. 2016-cı ildə dünya üzrə ÜDM-in real artım tempi əvvəlki illə 

müqayisədə 0,1 faiz bəndi azalmış və bu, daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə  artım 

tempinin (0,5 faiz bəndi) azalması ilə bağlı olmuşdur (Cədvəl 1).  

Hesabat ilində ABŞ-da azalmanın daha böyük nisbətdə olması ölkə üzrə 

investisiyanın həcminin azalması və siyasi qeyri-müəyyənliklərlə əlaqəli olmuşdur.   

BRICS-ə üzv olan ölkələr üzrə də real artım templərinin əvvəlki illə müqayisədə 

azaldığı müşahidə edilmişdir. Rusiya Federasiyası üzrə azalma əvvəlki dövrlə 

müqayisədə daha yüksək olmasa da,  real artım tempini təmin etmək mümkün 

olmamışdır. 
 

Cədvəl 1. 2013-2016-cı illərdə dünya üzrə real artım templəri, əvvəlki illə müqayisədə, %-
lə 

Ölkələr 

2013 2014 2015 2016 2016 

icra icra icra 
sentyabr 
proqnozu 

icra 

Dünya üzrə 3,3 3,4 3,2 3,1 3,1 

İnkişaf etmiş ölkələr 1,2 1,8 2,1 1,6 1,7 

İnkişaf etməkdə olan 
ölkələr 

5 4,6 4,1 4,2 4,1 

Avrozona -0,3 0,9 2 1,7 1,7 

G-7 
     

ABŞ  1,5 2,4 2,6 1,6 1,6 

Fransa 0,7 0,2 1,3 1,3 1,2 

Almaniya 0,4 1,6 1,5 1,7 1,8 

Yaponiya 1,4 0 1,2 0,5 1 

Birləşmiş Krallıq 2,2 2,9 2,2 1,8 1,8 

Kanada 2,2 2,5 0,9 1,2 1,4 
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İtaliya                                                                                                                                                                                                                            -1,7 -0,3 0,7 0,8 0,9 

MDB 2,1 1,1 -2,8 -0,3 0,3 

BRICS 
     

Braziliya 3 0,1 -3,8 -3,3 -3,6 

Rusiya Federasiyası  1,3 0,7 -3,7 -0,8 -0,2 

Hindistan 6,6 7,2 7,6 7,6 6,8 

Çin Xalq Respublikası 7,7 7,3 6,9 6,6 6,7 

Cənubi Afrika Respublikası 2,2 1,5 1,3 0,1 0,3 

 
Mənbə: BVF-nin Dünya İqtisadi icmalları, 2016-ci ilin sentyabr və 2017-ci ilin aprel buraxılışları  

 

Çin Xalq Respublikası 2016-cı ildə də əvvəlki illə müqayisədə 6,7% real artım 

tempinə nail olmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, bu, 2013-2014-cü illərdə müşahidə edilən 

templərlə müqayisədə aşağı göstəricidir və Çində real artım templərinin əvvəlki dövrlə 

müqayisədə zəifləməsi kapital axınının artması ilə bağlıdır.  

Neftin qiyməti. 2016-cı il üçün neftin qiyməti ilə bağlı proqnoz göstəricilərinin 

fərqli olmasına baxmayaraq BVF-nin 2017-ci ilin yanvar ayında dərc etdiyi Dünya 

İqtisadi İcmalına əsasən neftin bir neçə markası (Brent, WTI və Dubai) üzrə orta 

göstəricisinin 42,7 ABŞ dolları1, OPEK-nin ötən ilin yekunları üzrə dərc etdiyi “Aylıq neft 

bazarı hesabatın”da2 Brent markalı neftin qiymətinin 43,7 ABŞ dolları, WTI markalı 

neftin qiymətinin 43,3 ABŞ dolları, Dünya Bankı tərəfindən cari ilin yanvarında dərc 

edilən “Əmtəə bazarlarının icmalı”3 nəşrində Brent markalı neftin qiymətinin 44,0 ABŞ 

dolları, WTI markalı neftin qiymətinin 43,2 ABŞ dolları təşkil etdiyi göstərilmişdir. Dünya 

Bankının oktyabr ayında verdiyi proqnoz isə yekun rəqəmə daha yaxındır (Cədvəl 2).  
 

Cədvəl 2. 2016-ci ildə “Brent” markalı neftin dünya bazarlarında qiymətinin proqnozu, 
ABŞ dolları ilə 

         2016 

Təşkilat, proqnozun verildiyi tarix Proqnoz Fakt 

Dünya Bankı, 2016 oktyabr 43,0 44,0 

Beynəlxalq Valyuta Fondu, 2016 iyul 42,9 42,7 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, 2015 noyabr 50,0  

ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası, 2016 sentyabr 42,5  

Avropa Mərkəzi Bankı, 2016 mart 34,9  

“Goldman Sachs” şirkəti, 2016 mart 39,0  

“JP Morgan” şirkəti, 2016 may 45,3  

“Barclays” şirkəti, 2016 mart 38,0  

“Morgan Stanley” şirkəti, 2016 mart 33,0  

“BofA Merrill Lynch” şirkəti, 2016 mart 46,0  

“ABN Amro” şirkəti, 2016 mart 50,0  

“Societe Generale”, 2016 mart   38,1  

                                                           
1 http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117r.pdf 
2http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20January%2
02017.pdf 
3 http://pubdocs.worldbank.org/en/820161485188875433/CMO-January-2017-Full-Report.pdf 

http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2017/update/01/pdf/0117r.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20January%202017.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR%20January%202017.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/820161485188875433/CMO-January-2017-Full-Report.pdf
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“Moodys” agentliyi, 2016 yanvar 33,0  

“Fitch ratings” agentliyi, 2016 fevral 35,0  

“S & P” agentliyi, 2016 yanvar 40,0  

“Citigroup” şirkəti, 2016 mart 40,0  

“Deutsche Bank”, 2016 mart 42,5  

“Credit Suisse”, 2016 mart 36,3  

ORTA GÖSTƏRİCİ 40,1     43,7 

Mənbə: Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, ABŞ Enerji 
İnformasiya Administrasiyası, Avropa Mərkəzi Bankı, həmçinin müvafiq agentlik və şirkətlərin internet 
səhifəsi 

 

Dünya Bankı il ərzində 2016-cı il üçün müəyyən etdiyi neftin dünya bazarındakı 

qiyməti ilə bağlı öz proqnozlarını 4 dəfə (53,1; 37,0; 41,0; 43,0 və 43,0) dəyişmiş, iyul və 

oktyabr tarixli nəşrlərində bu nisbəti 43,0 ABŞ dolları səviyyəsində saxlamışdır.  

2016-cı ildə dünya bazarlarında “Brent” markalı neftin qiyməti 27-57 ABŞ dolları 

arasında dəyişmişdir. 2015-ci ildə isə bu göstərici 36-69 ABŞ dolları aralığında 

olmuşdur.  
Ötən ildə neftin dünya bazarlarında qiymətinin formalaşmasına təsir edən əsas  

amilləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

ABŞ-da neft ehtiyatları və neftin ixracı faktoru 

✓ 2016-cı ilin yanvar ayından ABŞ-ın neft ixracını sürətləndirməsi; 

✓ ABŞ-ın Beynəlxalq Enerji İnformasiya Administrasiyasının neft ehtiyatları ilə 

bağlı müntəzəm bəyanatları; 

OPEK-in qərarları 

✓ İran İslam Respublikasına neft ixracı ilə bağlı qoyulan qadağanın götürülməsi 

nəticəsində İranın dünya neft bazarına çıxış imkanlarını genişləndirməsi; 

✓ Rusiya Federasiyası, Venesuela və Qatar arasında neft hasilatının yanvar 

ayındakı nisbətdə saxlanılması ilə bağlı müzakirələr4 və bununla bağlı 2016-cı ilin 17 

aprel tarixində keçirilən görüş; 

✓ Səudiyyə Ərəbistanının aprel ayında daxili tələbatı qarşılamaq məqsədilə 

hasilatı artırması ilə bağlı çağırışları; 

✓ Səudiyyə Ərəbistanının Rusiya Federasiyası ilə qiymətlərin sabitləşməsi ilə 

bağlı müzakirələri; 

✓ Ötən ilin sentyabr ayında Əlcəzairdə keçirilən konfransda (son səkkiz ildə ilk 

dəfə) OPEK-ə üzv olan dövlətlərin qarşıdakı dövrlərdə neft hasilatını 33,2 milyon 

bareldən 32,5 milyon barelədək azaldaraq dondurmaq qərarına gəlməsi və noyabrda bu 

qərarın təsdiqlənməsi5.  

✓ Həmin razılaşmanın davamı olaraq dekabr ayında OPEK-ə üzv olan və üzv 

olmayan (Azərbaycan, Bəhreyn, Qazaxıstan, Oman, Ekvatorial Qvineya, Sudan, Cənubi 

Sudan, Malayziya, Meksika və Rusiya Federasiyası) 25 dövlət arasında gündəlik 

hasilatın 558 min barel azaldılması ilə bağlı razılaşmanın əldə edilməsi6 və bu məqsədlə 

xüsusi monitorinq komitəsinin yaradılması; 

                                                           
4 http://www.reuters.com/article/opec-oil-survey-idUKL8N168291 
5 http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/3912.htm 
6 http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/3944.htm 

http://www.reuters.com/article/opec-oil-survey-idUKL8N168291
http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/3912.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/3944.htm
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✓ Səudiyyə Ərəbistanının enerji rəsmilərinin ötən ilin oktyabr ayında İstanbulda 

keçirilən XXIII enerji konqresində neftin cari ilin sonuna 60 ABŞ dollarına qədər 

yüksələcəyi ilə bağlı səsləndirdiyi proqnozu; 

Çinin iqtisadi davranışları  

✓ Çin iqtisadiyyatının (enerji daşıyıcılarına olan tələbi formalaşdıran əsas 

ölkələrdən biri olaraq) real artım templərinin azalması ehtimalı; 

 Avropa Birliyində baş verən proseslər 

✓ Birləşmiş Krallığın Avropa Birliyindən çıxması (Brexit) ilə bağlı qərarı. 

Pambığın qiyməti. Dünya Bankı tərəfindən cari ilin yanvarında dərc edilən 

“Əmtəə bazarlarının icmalı”7 nəşrində 2016-cı ilin yekunları üzrə pambığın 1 

kiloqramının qiyməti ötən illə müqayisədə 6,0% artaraq 1,64 ABŞ dolları göstərilmişdir. 

Bu göstərici 2015-ci ildə 1,55 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Qızılın qiyməti. Dünya Qızıl Şurasının verdiyi məlumatlara görə8 qızılın orta illik 

qiyməti 2015-ci ildə 1160 ABŞ dollarından 2016-cı ildə 1250,8 ABŞ dollarınadək 

qalxmışdır. 2015-2016-cı illərin dekabr aylarında isə bu artım daha yüksək olmuş, 

başqa sözlə 1060-dan 1145 ABŞ dollarınadək yüksəlmişdir. 

İl ərzində, xüsusilə yay aylarında, qızılın qiymətinin 1375 ABŞ dollarına qədər 

qalxmasına baxmayaraq ABŞ dollarının zamanla möhkəmlənməsi və Federal Ehtiyat 

Sisteminin çağırışları qızılın qiymətinin ilin ikinci yarısından sonra bir qədər enməsinə 

səbəb olmuşdur.   

Geosiyasi risklərlə bağlı iqtisadi risklərin yaranması, Avropa Birliyi ölkələrindəki 

makroiqtisadi risklər, dövlət borclanması, dünya maliyyə sistemindəki dəyişikliklər, 

valyuta kursları üzrə müəyyən edilən siyasətin dəyişməsi bu əmtəənin qiymətinin 

hesabat ilində dəyişməsinə səbəb olan əsas faktorlardır. Bir sıra dövlətlərdə dövlət 

borcunun həcminin artması ilə həmin borcun əsas maliyyə mənbəyi kimi qiymətli 

kağızlara olan tələbin inflyasiyanın artması səbəbindən dəyərsizləşməsi dünya 

bazarlarında qızıla olan tələbi artırmışdır.  

Fiskal sektor. İctimai (dövlət) maliyyə (public finance) sistemində müşahidə 

edilən əsas meyllərdən biri borc dayanıqsızlığı probleminin tədqiqidir. Bir çox dövlətlərin 

sürətli şəkildə dövlət borclanması ilə üzləşməsi bu problemi  dünya maliyyə sisteminin 

əsas xüsusiyyətlərdən birinə çevirmişdir və bu baxımdan fiskal müstəvidə ilk olaraq borc 

dayanıqsızlığına  diqqət yetirmək zəruridir.  

Borc dayanıqlılığının cari vəziyyətini xarakterizə edən və analitik məqsədlər üçün 

istifadə edilən ilk göstəricilərdən biri nominal büdcə kəsiridir.  

Fiskal siyasətin alətl 

ərinin daha fəal istifadə edildiyi ABŞ-da ictimai maliyyə müstəvisində son illərdə 

qarşıya çıxan əsas risklərdən biri dövlət borclanması limitinin aşılması təhlükəsi idi. 

Müşahidə edilən bu vəziyyət “fiskal çat”9 (fiscal cliff) adlandırılmışdır. Həmin şərait 

büdcə kəsirinin həcminin dəyişməsi üçün ciddi təhdid hesab edilir.  

                                                           
7 http://pubdocs.worldbank.org/en/820161485188875433/CMO-January-2017-Full-Report.pdf 
8 http://www.gold.org/statistics 
9 Bir qayda olaraq “fiskal çat”ın baş verməsi vergi dərəcələrinin artırılması, vergi güzəştlərinin azaldılması və federal 
büdcə xərclərinin sekvestri ilə müşayiət olunur. Lakin, qeyd edilən zamana qədər “fiskal çatın” baş verməməsi son 
anda növbəti dəfə ABŞ hökumətinin borc limitini artırması ilə nəticələnmişdir. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/820161485188875433/CMO-January-2017-Full-Report.pdf
http://www.gold.org/statistics
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ABŞ Konqresinin Büdcə Ofisinin verdiyi məlumatlara görə, 2015-ci ildə federal 

büdcə kəsirinin həcmi 438,0 mlrd. ABŞ dolları10təşkil etmiş, 2016-cı ildə bir qədər 

artaraq 587 mlrd. ABŞ dolları11 olmuşdur. Federal büdcə kəsirinin həcminin əvvəlki illə 

müqayisədə 34,0% artması xərclərin artımının gəlirlərin artımını üstələməsi nəticəsində 

baş vermişdir.  

Xərclər üzrə əsas artım mənbəyi maliyyələşdirilməsi zəruri hesab edilən 

(mandatory) dövlət proqramlarının payına düşmüşdür. Kəsrin artım tempinin yüksəlməsi 

nəticəsində borcun artım tempi də (8,0%) yüksəlmişdir.  

Həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə məcmu fiskal balans 

(icmal büdcə balansı) 2016-cı ildə əvvəlki illə müqayisədə yüksəlmişdir (Cədvəl 3). 

Avrozona üzrə bu göstərici əvvəlki illə müqayisədə 0,4 faiz bəndi azalmışdır ki, bu da 

fiskal intizamın təmin edilməsinə yönəldilmiş (Fiscal compact) tədbirlərin son illərdə 

icrası ilə bağlıdır.  
 

Cədvəl 3. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə məcmu fiskal balansın ÜDM-ə 
faiz nisbəti, %-lə 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Dünya -3,8 -2,9 -2,9 -3,3 -3,6 

İnkişaf etmiş ölkələr -5,5 -3,7 -3,3 -2,6 -2,9 

İnkişaf etməkdə olan və orta 
gəlir qrupuna aid edilən 
ölkələr 

-1,1 -1,5 -2,4 -4,4 -4,8 

Avrozona -3,7 -3,0 -2,6 -2,1 -1,7 

           
G-7 (İtaliya nəzərə alınmadan)      

ABŞ -7,9 -4,4 -4,2 -3,5 -4,4 

Fransa -4,8 -4,0 -4,0 -3,5 -3,3 

AFR 0,0 -0,2 0,3 0,7 0,8 

Yaponiya -8,8 -8,5 -6,2 -3,5 -4,2 

Birləşmiş Krallıq -7,7 -5,7 -5,6 -4,4 -3,1 

Kanada -2,5 -1,9 -0,5 -1,1 -1,9 

            
PIIGS           

Yunanıstan -6,5 -3,5 -4,1 -3,4 0,0 

İrlandiya -8,0 -5,7 -3,7 -1,9 -0,9 

İtaliya -2,9 -2,9 -3,0 -2,7 -2,4 

Portuqaliya -5,7 -4,8 -7,2 -4,4 -2,3 

İspaniya -10,4 -6,9 -5,9 -5,1 -4,6 

            
BRICS           

Çin Xalq Respublikası -0,7 -0,8 -0,9 -2,8 -3,7 

Hindistan -7,5 -7,6 -7,3 -7,1 -6,6 

Rusiya Federasiyası 0,4 -1,2 -1,1 -3,4 -3,7 

Braziliya -2,5 -3,0 -6,0 -10,3 -9,0 

Cənubi Afrika Respublikası -4,0 -3,9 -3,7 -3,6 -3,5 

 Mənbə:  BVF, Fiskal icmal bülleteni 2017, aprel 

Fransada büdcə gəlir və xərclərinin ÜDM-ə nisbətinin ötən ildə müşahidə edilən 

azalması büdcə kəsirinin həcminə də eyni nisbətdə təsir etmişdir. Nəticədə son 5 ildə ilk 

                                                           
10https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51384-marchbaselineonecol.pdf 
11 https://www.cbo.gov/sites/default/files/115th-congress-2017-2018/reports/52370-outlook.pdf 

https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/51384-marchbaselineonecol.pdf
https://www.cbo.gov/sites/default/files/115th-congress-2017-2018/reports/52370-outlook.pdf
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dəfə Fransa “Fiskal razılaşma” sənədində təsbit edilmiş (büdcə kəsirinin ÜDM-ə faiz 

nisbətinin 3% aşmaması üçün müəyyən edilən) normaya daha da yaxınlaşmışdır.  

Almaniya Federativ Respublikası tərəfindən fiskal sahədə həyata keçirilən 

institusional islahatlar (struktur büdcə balansı qaydasının tətbiqi12) büdcə intizamının 

təmin edilməsində ciddi rol oynamışdır. Bu səbəbdən, son 3 ildə büdcə profisiti 

müşahidə edilir. Həmçinin, son illərdə sosial öhdəliklərin icrası büdcə kəsirinin lazımı 

nisbətdə balanslaşdırılması imkanlarını da genişləndirilmişdir. 

Yaponiyada iqtisadi göstəricilərin bir qədər geriləməsi yeni büdcənin qəbul 

edilməsini şərtləndirmişdir. Nəticədə ötən ildə 0,7 faiz bəndi nisbətində büdcə kəsiri 

artmışdır.  

PIIGS ölkələrinin 5-də büdcə kəsirinin həcmi əhəmiyyətli şəkildə azalmış, hətta 

Yunanıstan ümumiyyətlə, büdcə kəsirini büdcənin balanslaşdırılması ilə əvəz edə 

bilmişdir. 

BRICS ölkələrində Hindistan, Braziliya və CAR büdcə kəsirini əvvəlki dövrlə 

müqayisədə azaltsa da Rusiya Federasiyası və Çin Xalq Respublikasında (ÇXR) bu 

göstərici artmışdır. Rusiya Federasiyası üzrə son iki ildə neftin dünya bazarlarında 

qiymətlərinin aşağı düşməsi, ÇXR-də isə iqtisadiyyatın stimullaşdırılması məqsədilə 

həyata keçirilən fiskal tədbirlər büdcə kəsirinin dəyişməsinə təsir etmişdir. 

Büdcə kəsiri ilə yanaşı dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbəti də həm inkişaf etmiş, 

həm də inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə son ildə yüksəlmişdir (Cədvəl 4). Eynilə 

Avrozona üzrə büdcə qarşısındakı borc normasının qorunması  1,3 faiz bəndi həcmində 

dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbətinin azalmasını şərtləndirmişdir. 
 

Cədvəl 4. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə məcmu dövlət borcunun 
ÜDM- faiz nisbəti, %-lə 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Dünya 79,9 79,1 79,6 80,5 83,6 

İnkişaf etmiş ölkələr 106,9 105,7 105,6 105,4 107,6 

İnkişaf etməkdə olan və orta 
gəlir qrupuna aid edilən 
ölkələr 

37,5 38,7 40,8 44,5 47,4 

Avrozona 91,3 93,3 94,3 92,6 91,3 

      
 

    

G-7 (İtaliya nəzərə alınmadan)  
     

ABŞ 102,5 104,6 104,6 105,6 107,4 

Fransa 89,6 92,4 95,3 96,2 96,6 

AFR 79,5 77,1 74,5 71,2 67,6 

Yaponiya 238,0 244,5 249,1 238,0 239,2 

Birləşmiş Krallıq 84,8 86,0 87,9 89,0 89,2 

Kanada 84,8 86,1 86,2 91,6 92,3 

            

PIIGS           

Yunanıstan 159,6 177,7 180,1 179,4 181,3 

İrlandiya 119,5 119,5 105,2 78,7 76,4 

İtaliya 123,3 129,0 132,5 132,0 132,6 

Portuqaliya 126,2 129,0 130,2 129,0 130,3 

İspaniya 85,4 93,7 99,3 99,8 99,3 

            
                                                           
12https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/2011/2011_10_debt_b
rake_germany.pdf?__blob=publicationFile 

https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/2011/2011_10_debt_brake_germany.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Report_Articles/2011/2011_10_debt_brake_germany.pdf?__blob=publicationFile
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BRICS           

Çin Xalq Respublikası 34,0 36,9 39,8 42,6 46,2 

Hindistan 69,1 68,0 68,3 69,6 69,5 

Rusiya Federasiyası 11,8 13,1 15,9 15,9 17,0 

Braziliya 62,3 60,4 63,3 72,5 78,3 

Cənubi Afrika Respublikası 41,0 44,0 46,9 49,8 50,5 

Mənbə:  BVF, Fiskal icmal bülleteni 2017, aprel 

 
Avropa Birliyinin ayrı-ayrı ölkələri üzrə götürdükdə isə Almaniya Federativ 

Respublikası üzrə borclanma tempi zəifləsə də, Fransada bu göstərici 0,4 faiz bəndi 

artmışdır. 

PIIGS ölkələrində İrlandiya və İspaniya aşağı həcmdə də olsa dövlət borcunun 

ÜDM-ə faiz nisbətini aşağı sala bilmişdir. Digərləri üzrə artım müşahidə edilmişdir.  

BRICS ölkələrində dövlət borcunun ÜDM-ə faiz nisbətinin aşağı olması ilə seçilən 

Rusiya Federasiyasında bu göstərici üzrə artım olmuşdur. Digər üzv ölkələrdə Avropa 

Birliyi ilə müqayisədə borcun ÜDM-ə faiz nisbəti aşağı olsa da, ümumən artım qeydə 

alınmışdır. 

Dövlət büdcəsi xərclərinin strukturu Avropa Birliyi ölkələri üzrə son illərdə daha çox 

sosial yönümlülüyü ilə seçilmişdir. AB-də büdcə xərclərində ən böyük xüsusi çəki 19,2% 

təşkil etməklə sosial müdafiə xərclərinə məxsusdur. Büdcə xərclərinin tərkibində 

səhiyyə 7,2%, ümumi dövlət xidmətləri 6,2%, təhsil xərcləri 4,9% paya malikdir. 

Avrozonada isə sosial müdafiə xərclərinin payı 20,1%, səhiyyə 7,2%, ümumi dövlət 

xidmətləri 6,6%, təhsil 4,7% təşkil etmişdir. 

Ayrı-ayrı ölkələr üzrə götürdükdə, sosial müdafiə xərclərinin xüsusi çəkisi daha 

böyük olan dövlətlər Finlandiya (25,6%), Fransa (24,6%), Danimarka (23,6%), Avstriya 

(21,7%), İtaliya (21,5%), səhiyyə xərclərinin payı böyük olan dövlətlər Danimarka 

(8,6%), Norveç (8,4%), Fransa (8,2%), Belçika (8,1%) olmuşdur. 

Sosial xərclərin payının artması əvvəlki hesabatlarda da qeyd edildiyi kimi, sürətli 

qocalma, təbii artımın aşağı düşməsi və əmək qabiliyyətli əhalinin azalması səbəbindən 

büdcənin fiskal yükünün artması ilə bağlıdır. 

Monetar sektor. 2016-cı ildə ABŞ-ın Mərkəzi Bankı (Federal Ehtiyat Sistemi) 

keçirdiyi son iclasında uçot dərəcəsi (overnayt) üzrə dərəcəni 0,25-0,50%-dən 0,50-

0,75% səviyyəsinədək qaldırmışdır. Bu qərar ilk növbədə, əmək bazarındakı vəziyyətin 

yaxşılaşması və ümumən ABŞ iqtisadiyyatının güclənməsi ilə əlaqələndirilmişdir. 

Avropa Mərkəzi Bankı (AMB) ötən ilin mart ayında keçirtdiyi iclasda monetar 

yumşaltma siyasətini davam etdirəcəyini bəyan etmişdi. Kəmiyyət yumşaldılması 

proqramı çərçivəsində aylıq alış 60 mlrd. avrodan 80 mlrd. avroya qədər artırılmışdır.  

İngiltərə Mərkəzi Bankı avqust ayında Birləşmiş Krallığın Avropa Birliyindən 

çıxması fonunda valyutaya olan təzyiqin qarşısının alınmasını, ixracın 

stimullaşdırılmasını, iqtisadi fəallığın son 4 ildə kəskin həddə azalmasını nəzərə alaraq 

uçot dərəcəsini 0,25% nisbətinə qədər azaltmışdır13.  

2016-cı ildə Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini iyun və 

sentyabr aylarında keçirilən iclaslarda müvafiq olaraq 10,5% və 10,0%-dək14 

azaltmışdır. Uçot dərəcəsinin aşağı salınması inflyasiya hədəflərinin gözlənilən nisbətdə 

                                                           
13 http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/mps/2016/mpsaug.pdf 
14 http://cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=598&PrintVersion=Y 

http://www.bankofengland.co.uk/publications/minutes/Documents/mpc/mps/2016/mpsaug.pdf
http://cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=598&PrintVersion=Y
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azalması, həmçinin iqtisadiyyatın cari vəziyyətinin kifayət qədər həssas və 

dayanıqsızlığı ilə əlaqələndirilmişdir. 

Yaponiya Mərkəzi Bankı isə ötən ilin yanvar ayında depozitlər üzrə mənfi dərəcə 

(-0,10%) tətbiq etməyi qərara almışdır. İsveçrə Mərkəzi Bankı 2016-cı ilin mart ayında 

keçirtdiyi iclasda uçot dərəcəsini ötən il müəyyən etdiyi mənfi nisbətdə saxlamaq 

qərarına gəlmiş, Norveç Mərkəzi Bankı isə eyni dövrdə iqtisadi və maliyyə risklərini 

nəzərə alaraq uçot dərəcəsini 0,75%-dən 0,50%-dək azaltmışdır15. 

Qazaxıstanın Mərkəzi Bankı faiz dərəcəsini 2015-ci ildə iki dəfə artırdıqdan sonra 

2016-cı ilin fevral ayında 1 faiz bəndi yüksəldərək 17,0%-ə, makroiqtisadi proseslərin 

davamı olaraq may ayında 2 faiz bəndi azaldaraq 15,0%-ə, noyabrda 1 faiz bəndi 

azaldaraq 14,0%-ə çatdırmışdır.  

 
 

1.1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas makroiqtisadi göstəriciləri 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm cənab İlham Əliyev 

Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda 

duran vəzifələrə həsr olunan iclasında qeyd etmişdir: “İqtisadi sahədə 2016-cı ildə 

önəmli addımlar atılmışdır. 2016-cı il dərin iqtisadi islahatlar ili kimi tarixdə 

qalacaq. Bu il ərzində qəbul edilmiş qərarlar, qanunlar, mənim tərəfimdən 

imzalanmış sərəncamlar iqtisadi islahatları daha da dərinləşdirir və bizə imkan 

verir ki, gələcəkdə qeyri-neft sektorunun hesabına inkişaf edək”. 

2016-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında makroiqtisadi stabilliyin təmin edilməsi 

üçün fiskal və monetar siyasətin qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsi, inflyasiyanın əvvəlki 

ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artması (12,4%), milli valyutanın üzən məzənnə rejiminin 

tələbləri çərçivəsində tənzimlənməsi, pul siyasəti alətlərindən çevik istifadə, o cümlədən, 

uçot dərəcəsinin 15,0%-dək artırılması, fiskal konsolidasiya tədbirlərinin davam etməsi, 

fiskal intizamın təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, neftin dünya 

bazarlarında qiymətinin azalması fonunda büdcə gəlirlərinin mobilizasiyası məqsədilə 

vergi inzibatçılığı tədbirlərinin gücləndirilməsi (“2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq 

islahatların istiqamətləri” adlı 4 avqust tarixli Prezident Sərəncamı), ölkədə dövlət 

(ictimai) maliyyə sistemində institusional bazanın (Orta Müddətli Xərclər Çərçivəsi, 

nəticə əsaslı büdcə və s.) təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq addımların atılması (16 

mart və 6 dekabr 2016-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat 

perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilən tapşırıqlar), dövlət borcunun 

idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 28 dekabr 2016-cı il tarixdə 

“Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin daxili və xarici borcalması Qaydası”nın təsdiq 

edilməsi, ölkəmizin beynəlxalq çağırışlara cavab verməsi istiqamətində beynəlxalq 

müstəvidə BMT Baş Assambleyasının 2015-ci il 25 sentyabr tarixli Qətnaməsi ilə təsbit 

edilmiş “Dünyamızın dəyişdirilməsi: Dayanıqlı inkişaf üzrə gündəlik-2030”16un icrası ilə 

                                                           
15 http://www.norges-bank.no/en/Published/Press-releases/2016/2016-03-17-1-Press-release/ 
16 Qətnamə 17 məqsəd və 169 vəzifəni (hədəfi) özündə əks etdirir. Daha öncəki beynəlxalq (Minilliyin 
İnkişaf Məqsədləri və Davamlı İnkişaf Məqsədləri) çağırışların davamı olaraq çıxış edir. Hazırda 
beynəlxalq müstəvidə Ali Audit Qurumları tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənən bu sənəd dövlətin sosial-
iqtisadi hədəflərinin realllaşdırılmasında mühüm təşəbbüs olaraq qəbul edilir. AAQ-ların birbaşa rolu bu 
istiqamətdə qəbul edilən layihə və proqramların fəaliyyət auditinin həyata keçirilməsidir. INTOSAI və 

http://www.norges-bank.no/en/Published/Press-releases/2016/2016-03-17-1-Press-release/
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əlaqədar “Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası”nın yaradılması ilə sosial-

iqtisadi problemlərin həllində yeni institusional bazanın formalaşdırılması kimi meyllər 

müşahidə edilmişdir. 

Real sektor. 2016-cı il üçün ÜDM-in real artım tempi 1,8% səviyyəsində 

proqnozlaşdırılmış, hesabat ilində isə ÜDM-in həcmi 60393,6 mln. manat təşkil etmişdir 

ki, bu da  2015-ci illə müqayisədə 3,1% azdır (Cədvəl 5).  
 

Cədvəl 5. ÜDM-in neft və qeyri-neft sektoru üzrə göstəriciləri 
№ 

Göstəricilər 
Ölçü 
vahidi 

2014 2015 2016 2016 2016 

fakt fakt proqnoz gözlənilən fakt 

1. ÜDM bazar 
qiymətləri ilə  

mln AZN 59014,1 54380,0 57735,1 58816,5 60393,6 

 real artım tempi  % 2,8 1,1 1,8 -2,8 -3,1 

2. Neft sektoru, 
ÜDM, bazar 
qiymətləri ilə 

mln AZN 22824,9 16459,6 16285,3 19640,5 20605,1 

 real artım tempi  % -2,9 1,2 -1,7 -0,9 0,0 

 payı  (ÜDM-də) % 38,7 30,3 28,2 33,4 34,1 

3. Qeyri-neft 
sektoru, ÜDM,  
bazar qiymətləri 
ilə 

mln AZN 36189,2 37920,4 41449,8 39176,0 39788,5 

  real artım tempi  % 7,0 1,1 3,4 -3,6 -4,5 

  payı  (ÜDM-də) % 61,3 69,7 71,8 66,6 65,9 

Mənbə: 2016 və 2017-cı illərin büdcə zərfinə daxil olan, həmçinin Dövlət Statistika Komitəsinin 
rəsmi internet səhifəsindən götürülən məlumatlar əsasında tərtib edilmişdir 
 

Real ifadədə azalmanın əsas səbəbi tikinti sektorunda əlavə dəyərin 2015-ci ilə 

nisbətən 22,9% aşağı düşməsi olmuşdur.  2016-cı ildə ümumi daxili məhsulun 39788,5 

mln. manatı, yəni 65,9% iqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrinin, 34,1% (20605,1 milyon 

manatı) isə neft-qaz sektorunun  payına düşmüşdür.  

Dünya iqtisadiyyatında müşahidə etdiyimiz proseslər, o cümlədən, neftin 

qiymətinin aşağı düşməsi ölkə iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşməmişdir. Belə ki, hesabat 

ilində neft sektoru üzrə real artım tempi müşahidə edilməmişdir. ARDNŞ (SOCAR) 

şirkətinin verdiyi məlumatlara görə, 2016-cı ildə ölkə üzrə neft hasilatının həcminin 

41034,5 min ton (2015-ci ildə 41586,0) təşkil etmişdir17. 2016-cı ilin büdcə zərfinə daxil 

olan məlumatlara görə neft hasilatının proqnozlaşdırılan həcmi 40744,9 min ton təşkil 

etməsi gözlənilirdi (0,7% artım). Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, neft hasilatının 

pik həddi 2010-cu ildə olmuş və 50795,5 min ton təşkil etmişdir. 2016-cı il üzrə hasilat 

2010-cu illə müqayisədə 19,2% azalmışdır. 

Hesabat ilində adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 6266,3 manat olmuşdur.  

                                                                                                                                                                                           
EUROSAI 2022-ci ilədək müddəti əhatə edən strateji inkişaf planında “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlər”in 
əsas hədəflərdən biri kimi müəyyən etmişdir. 
17 http://socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-and-statistics/oil-production 

http://socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-and-statistics/oil-production
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ÜDM-in istehsal metodu. ÜDM-in istehsal metodu ilə aparılan müqayisədən 

göründüyü kimi, ötən ildə yalnız 3 sektorda real artım müşahidə edilmişdir: informasiya 

və rabitə sektorunda 4,5%, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sektorunda 

2,6% və ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri sektorunda 1,5% (Cədvəl 6). 
 

Cədvəl 6. ÜDM-in istehsal metodu, mln. manat 

Göstəricilər 
2015 

2016 

proqnoz 

2016 

gözlənilən 

2016 

icra 

2016/2015 

real artım 

tempi, faiz 

Ümumi Daxili Məhsul 54380,0 57735,1 58816,5 60393,6 96,9 

Sənaye 17912,4 18448,0 21824,3 22446,9 100,3 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 
3359,3 3727,7 3661,6 3369,6 102,6 

Tikinti 6499,5 8167,4 6022,5 6394,2 77,1 

Ticarət və nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 
5387,8 5642,3 5954,3 6152,2 101,5 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 
3241,9 2984,8 3005,1 4102,4 99,5 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 
1312,8 1827,1 1656,8 1436,3 100,1 

İnformasiya və rabitə 1087,7 1262,7 1076,6 1060,2 104,5 

Sosial və digər xidmətlər 10719,6 11209,6 11018,7 10840,6 97,5 

Məhsula və idxala xalis 

vergilər 
4859,0 4465,6 4596,7 4591,2 95,6 

Mənbə: 2016 və 2017-cı illərin büdcə zərfinə daxil olan, həmçinin Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi 
internet səhifəsindən götürülən məlumatlar əsasında tərtib edilmişdir 

 

Cədvəl 6-dan göründüyü kimi, digər sektorlarda ciddi artım olmamışdır. Daha 

böyük geriləmə (-22,9%) tikinti sektorunda müşahidə edilir ki, bu da ilk növbədə dövlət 

investisiyalarının həcminin azalması ilə bağlıdır. Nominal ifadədə azalma müşahidə 

edilsə də, tikinti sektorunda yaranan əlavə dəyərin formalaşmasında, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi dövlət büdcəsində ayrılan vəsaitin payı yüksək olmuşdur.  

Turizm potensialının olmasına baxmayaraq qeyd edilən sektorda real artım tempi 

cəmi 0,1% təşkil etmiş, əlavə dəyərin həcmi baxımından cəmi 123,5 mln. manat  artım 

müşahidə edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabatda göstərildiyi kimi, ötən ildə dövlət büdcəsindən əsaslı vəsait qoyuluşuna 3000 

mln. manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuş,  ilin sonuna dövlət büdcəsi vasitəsilə 

2689,2 milyon manat əsaslı vəsait qoyuluşu həyata keçirilmişdir. Bu vəsaitin 87,5% 

infrastruktur və digər təyinatlı (və ya 2353,5 mln. manat), 11,3% sosialyönümlü (303,7 

mln. manat) layihələrin payına düşmüşdür. Dövlət Neft Fondu vasitəsilə ötən ildə 1355,4 

milyon manatlıq investisiya layihə və proqramları maliyyələşdirilmişdir. Hər iki istiqamət 

üzrə dövlət investisiyalarının həcmi 4044,6 milyon manat təşkil etmişdir. 
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ÜDM-in xərclər metodu18. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinin təqdim etdiyi metodologiyaya görə, dövlətin son istehlakı fərdi xidmətlər 

göstərən dövlət idarələrinin xərclərindən və kollektiv xidmətlər göstərən dövlət 

idarələrinin faktiki son istehlak xərclərindən formalaşır. Dövlət idarəetmə orqanlarının 

fərdi əmtəə və xidmətlərə çəkdikləri xərclər dövlət idarəetmə sektoruna aid edilən 

təşkilatların fərdi istehlakı üçün nəzərdə tutulmuş əmtəələrin alınmasına və xidmətlərin 

ödənilməsinə çəkdikləri xərclərdən ibаrətdir. Funksional təsnifat üzrə bu sıraya (0400) 

təhsil, (0500) səhiyyə, (0600) sosial müdafiə və sosial təminat, (0700) mədəniyyət, 

incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 

fəaliyyət bölmələri aid edilir. 

Dövlət idarəetmə orqanlarının kollektiv xidmətlərə çəkdikləri xərclərə büdcə 

təşkilatları tərəfindən dövlət büdcəsinin hesаbınа göstərilən və аyrı-аyrı ev 

təsərrüfatlarının deyil, bütövlükdə cəmiyyətin tələbatını ödəyən xidmətlərə çəkilən 

xərclər dахil edilir. Funksional təsnifat üzrə bu sıraya (0100) ümumi dövlət xidmətləri, 

(0200) müdafiə, (0300) məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə orqanları və prokurorluq, 

(0800) mənzil və kommunal təsərrüfatı, (0900) yanacaq və enerji, (1000) kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi, (1100) 

sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar, (1200) nəqliyyat və rabitə,  (1300) iqtisadi fəaliyyət 

bölmələri aid edilir. 

Göründüyü kimi, ÜDM-in xərclər üsulu əsasında tərtibi büdcənin funksional 

təsnifatına uyğundur. Funksional təsnifat üzrə qruplaşdırma iqtisadi təsnifat üzrə tərkibi 

də özündə ehtiva edir. Başqa sözlə desək, fərdi və kollektiv xidmətlər üzrə dövlət 

idarələrinin istehlakı yuxarıda sadalanan funksional təsnifatın bölmələri üzrə iqtisadi 

təsnifatın tərkibinə uyğun əməyin ödənişi xərclərini (210000), malların (işlərin və 

xidmətlərin) alınması xərclərini (220000), icarə və muzdlu xidmətlər üzrə xərcləri 

(281400), sair xərcləri (282100), bank xərclərini (282300) özündə əks etdirir. Lakin bu 

tərkibdə bir metodoloji fərq mövcuddur. Göründüyü kimi, funksional təsnifat üzrə 14 

bölmədən 13-ü üzrə iqtisadi təsnifatın 5 komponenti dövlət idarələrinin istehlakına aid 

edilir. 14-cü “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsinin istehlak 

komponentləri bu sırada yer almır. Bu da onunla izah edilir ki, qeyd olunan bölmənin 

tərkibində “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu”, “Dövlət Büdcəsinin 

Ehtiyat Fondu”, həmçinin “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu və “Dövlət 

zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”nun eyni iqtisadi təsnifat komponentləri 

dövlət idarələrinin istehlakı olaraq qəbul edilir.  Nəticədə 14-cü bölmə üzrə iki ehtiyat 

fondunun və iki məqsədli büdcə fondunun istehlak komponentləri kollektiv xidmətlərdə 

iqtisadiyyatla bağlı xərc elementi olaraq dövlət büdcəsinin istehlakına aid edilir.  

İctimai maliyyə kateqoriyasında nəzəri baxımdan dövlət istehlakına əməyin ödənişi 

və malların satın alınması aid edilir. Bu halda, Azərbaycan Respublikasının Vahid 

Büdcə Təsnifatına (VBT) görə dövlət istehlakına büdcə xərclərində əməyin ödənişi 

(210000) və malların (işlərin və xidmətlərin) alınması (220000) bölmələri daxildir.  

Beynəlxalq təcrübədə dövlət sektorunun gəlir və xərclərinin təsnifləşdirilməsi 

metodologiyasının əsasını təşkil edən Beynəlxalq Valyuta Fondunun “Dövlət Maliyyə 

                                                           
18 Xərclər üsulundan istifadə edilməsi dövlət istehlakının strukturu ilə dövlətin son istehlak xərclərinin 
strukturunun əlaqəli təhlili baxımından önəmlidir. 
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Statistikası Təlimatı”na görə dövlətin son istehlak xərcləri dövlət büdcəsi xərclərində 

əməyin ödənişi (210000), malların (işlərin və xidmətlərin) alınması (220000), köhnəlmə 

(230000), sair müxtəlif xərclərin (282100) cəmi ilə dövlət büdcəsinin gəlirlərində mal və 

xidmətlərin satışından daxilolmalar (142000) arasındakı fərqdən formalaşır.  

Hesablama Palatası son illərdə dövlət büdcəsi xərclərinin şəffaflaşdırılması 

istiqamətində işlərin davam etdirilməsi ilə “sair müxtəlif xərclərin” daha detallı 

istiqamətlər üzrə proqnozlaşdırılmasını təklif edir ki, bu da son nəticədə dövlət 

istehlakının dövlət büdcəsi xərclərində payına da təsir göstərəcəkdir.  

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası ÜDM-in xərclər üsulu ilə təhlili 

zamanı hər iki metodoloji yanaşmadan müqayisəli olaraq istifadə etmişdir (Cədvəl 7).  
 

Cədvəl 7. 2012-2016-cı illərdə ÜDM-in xərclər üsulu ilə strukturu, mln. manatla 

Göstəricilər 2012 2013 2014 2015 2016 

Ümumi daxili məhsul 54743,7 58182,0 59014,1 54380,0 60393,6 

Ev təsərrüfatlarının istehlakı 21607,9 24380,0 26814,6 30828 34919,0 

Dövlət idarələrinin istehlakı 5762,3 5983,0 6424,2 6747,6 7934,0 

fərdi istehlak 2289,5 2339,4 2520,6 2573,4 2973,8 

kollektiv istehlak 3472,8 3643,6 3903,6 4174,2 4960,2 

Əsas fondların ümumi yığımı 12292,8 15007,4 16187,8 15131 14992,0 

Əsas dövriyyə vəsaitlərinin 
dəyişməsi 

-75,8 -79,1 47,0 48,0 64,0 

Xalis ixrac 15156,5 12891 10070,1 1624,9 1678,6 

Mal və xidmətlərin ixracı 29000,3 28169,3 25537,5 20553 28054,0 

Mal və xidmətlərin idxalı 13843,8 15278,6 15467,4 18928 26375 

Statistik fərq 0,0 0,0 -529,6 0,0 806,0 

*İlkin məlumatlar əsasında 
 

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara əsasən ÜDM-in xərclər 

üsulunun tərtibi zamanı Beynəlxalq Valyuta Fondunun metodologiyası əsas 

götürülmüşdür.  

 

Beləliklə, ÜDM-in xərclər üsulu aşağıdakı kimi ifadə olunur: 
 

 

Ev təsərrüfatlarının istehlakı + Dövlət idarələrinin istehlakı + Əsas fondların 

ümumi yığımı + Xalis ixrac (Mal və xidmətlərin ixracı – Mal və xidmətlərin idxalı) 

 

ÜDM-in xərclər üsulu üzrə təhlilindən göründüyü kimi, son 5 ildə dövlət 

istehlakının ÜDM-də payı 10,5%-dən 13,1%-dək yüksəlmişdir. Dövlət idarələrinin 

istehlakının son 5 ildə orta artım tempi 8,6%, ötən il isə əvvəlki illə müqayisədə 17,6% 

təşkil etmişdir. Nəticədə bu rəqəm 2012-ci ildə 5762,3 mln. manatdan 2016-cı ildə 

7934,0 mln. manata çatmışdır. 

Birinci metodologiyaya görə dövlət büdcəsi istehlakının19 həcmi ötən ildə 6815,4 

mln. manat və ya əvvəlki illə müqayisədə 11% artmış, dövlət istehlakının 86%-i dövlət 

                                                           
19 ÜDM-in xərclər metodu üzrə proqnozu verilmədiyi üçün büdcə parametrlərinin təhlili zamanı yalnız icra 
rəqəmlərindən istifadə edilir.  
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büdcəsinin istehlakının (əmək haqqı və malların (işlərin və xidmətlərin) alınması xərcləri 

üzrə)  payına düşmüşdür (Cədvəl 8).  
 

Cədvəl 8. Dövlət büdcəsinin istehlakı 

 

Xərclərin 
məzmunu 

2014-cü il 2015-cı il 2016-cı il 

icra 

ümumi 
xərclərdə 
bölmənin 

xüsusi 
çəkisi, 

%-lə 

icra 

ümumi 
xərc də 

bölmənin 
xüsusi 
çəkisi, 

%-lə 

icra 

ümumi 
xərclərdə 
bölmənin 

xüsusi 
çəkisi, 

%-lə 

1 Əməyin ödənişi 3167,2 16,9 3324,3 18,7 3640,7 20,5 

2 Malların (işlərin və 
xidmətlərin) satın 
alınması 

2640,1 14,1 2815,6 15,8 3174,7 17,9 

1+2 Dövlət büdcəsinin 
istehlakı 

5807,3 31,0 6139,8 34,5 6815,4 38,4 

 CƏMİ: 18709,0 100 17784,5 100 17751,3 100 

Mənbə: 2014-cü ildə 2015-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı Büdcə Zərfi və 2015-ci və 2016-cı illər üzrə dövlət 
büdcəsinin icrasına dair hesabat məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

 

 

BVF metodologiyası üzrə aparılan təhlildən görünür ki, dövlət büdcəsinin son 

istehlak xərclərinin həcmi 2016-cı ildə 9085,6 mln. manat məbləğində olmaqla büdcə 

xərclərinin 51,2%-nə çatmış, 2015-ci illə müqayisədə 25,7% artmışdır (Cədvəl 9). 

Milli Hesablar Sistemi (MHS) mаkrоiqtisаdi prоsesləri özündə əks etdirən bir-biri ilə 

qаrşılıqlı əlаqəli оlаn və 150-dən çох ölkədə tətbiq edilən ikitərəfli göstəricilər sistemidir.  

MHS  ÜDM-in xərclər üsulu əsasında tərtibini nəzərdə tutur. Hazırda Milli Hesablar 

Sisteminin Dövlət Maliyyə Statistikası ilə uzlaşdırılmanın əsasını təmin edən Vahid 

Büdcə Təsnifatı ilə uyğunluq təşkil etməməsi büdcənin təhlilini çətinləşdirir. 

Cədvəl 9.BVF-nin DMS metodologiyasına görə dövlət büdcəsinin son istehlak xərcləri* 

 Xərclərin məzmunu 

2014-cü il 2015-cı il 2016-cı il* 

icra 

ümumi 
xərcdə 

bölmənin 
xüsusi 
çəkisi, 

%-lə 

 

ümumi xərc 
də bölmənin 

xüsusi 
çəkisi, 

%-lə 

icra 

ümumi 
xərcdə 

bölmənin 
xüsusi 
çəkisi, 

%-lə 

1 Əməyin ödənişi 3167,2 16,9 3324,3 18,7 3640,7 20,5 

2 

Malların (işlərin və 
xidmətlərin) satın 
alınması 

2640,1 14,1 2815,6 15,8 3174,7 17,9 

3 Sair müxtəlif xərclər 1975,8 10,6 1442,7 8,1 2720,3 15,3 

4 

Mal və xidmətlərin 
satışından 

daxilolmalar 
323,3 

 
307,8 

 
450,0 
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1+2+3-4 
Dövlət (büdcəsi) 
istehlakı 

7459,8 41,6 7227,2 42,6 9085,7 51,2 

  CƏMİ: 18709,0 100 17784,5 100  17751,3 100 

Mənbə: Cədvəl büdcə zərfinə və dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı daxil olan məlumatlar əsasında tərtib edilmişdir. 
*2016-cı il üzrə büdcə xərcləri məlumatları ilkin büdcə rəqəmləri əsasında hesablanmışdır. Sonradan  həmin rəqəmlər 
dəqiqləşdirilə bilər. 

 

Bu səbəbdən MHS ilə VBT arasında müqayisəli təhlil apararaq dövlətin son 

istehlak xərclərinin uyğunluğunu müəyyən etmək mümkündür. Bu əsasda, Hesablama 

Palatası tərəfindən həm MHS, həm də BVF-nin DMS metodologiyasına əsasən 

müqayisəli təhlili aparılmışdır (Cədvəl 10). 

DSK-nın apardığı hesablamalarda dövlət istehlakının yalnız dövlət büdcəsi üzrə 

deyil, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun və 

Dövlət Neft Fondunun büdcə məlumatları əsasında qruplaşdırıldığı qeyd edilmişdir.  
 

Cədvəl 10. Milli Hesablar Sistemi və Dövlət Maliyyə Statistikası metodologiyasına görə 
dövlət büdcəsinin son istehlak xərclərinin müqayisəsi 

 
 

Dövlət idarələrinin istehlakı 

2014 2015 2016* 

 
6424,2 6747,6 7934,0 

1 + 2 + 3 + 4 
+ 5 – 6 + 7 + 

8 

DSK-nın MHS metodologiyası əsasında 
dövlət büdcəsinin istehlakı 

7113,3 7170,4 9317,3 

1 Əməyin ödənişi 3167,2 3324,3 3640,7 

2 
Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması 
2640,1 2815,6 3174,7 

3 İcarə və muzdlu xidmətlər 25,9 31,7 41,4 

4 Sair  xərclər 1416,8 1090,4 2666,0 

5 Bank xərcləri 14,2 14,9 15,5 

6 
14-cü bölmə (Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər) üzrə iqtisadi təsnifatın eyni xərc 

maddələri 

1061,9 846,4 1592,5 

7 

14-cü bölməsinin (Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər) tərkibində iki ehtiyat 
fonduna aid olan iqtisadi təsnifat üzrə eyni 

xərc komponentləri 

697,0 449,9 1110,5 

8 

14-cü bölməsinin (Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər) tərkibində iki məqsədli 
büdcə fonduna aid olan iqtisadi təsnifat üzrə 

eyni xərc komponentləri 

214,0 290,0 261,0 

1 + 2 + 3 - 4 
BVF-nin DMS metodologiyası əsasında 

dövlət büdcəsinin istehlakı 
7459,8 7274,8 9085,7 

1 Əməyin ödənişi 3167,2 3324,3 3640,7 

2 
Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması 
2640,1 2815,6 3174,7 
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3 Sair müxtəlif xərclər 1975,8 1442,7 2720,3 

4 Mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar 323,3 307,8 450,0 

Mənbə: DSK-nın məlumatları  və büdcə zərfinə daxil olan məlumatlar əsasında tərtib edilmişdir 
*2016-cı il üzrə büdcə xərcləri məlumatları ilkin büdcə rəqəmləri əsasında hesablanmışdır. Sonradan  
həmin rəqəmlər dəqiqləşdirilə bilər. 

 

Təhlildən də göründüyü kimi, dövlətin istehlak xərcləri ilə dövlət büdcəsinin son 

istehlak xərcləri arasında metodoloji fərqlər mövcuddur. DSK-nın metodologiyası üzrə 

ÜDM-in tərkibində verilən dövlət idarələrinin istehlakı və dövlət büdcəsinin istehlakı 

uyğun olsa da, BVF-nin DMS metodologiyası ilə fərqlənir.  

Əsas fərqləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:  

a) BVF-nin metodologiyası zamanı sair müxtəlif xərclər tam olaraq hesablanılır, 

DSK bu halda yalnız 3 komponenti nəzərə alır; 

b) BVF tərəfindən dövlətin son istehlak xərclərinin müəyyən edilməsi üçün 

təkrar hesablanmanın aparılmaması səbəbindən gəlirlərdən mal və xidmətlərin 

satışından daxilolmalar çıxılır, DSK isə bu komponenti ümumi rəqəmdən çıxmır. 

Həmçinin, Cədvəl 10-dan da göründüyü kimi, hər iki metodologiya əsasında 

aparılan hesablamalar ÜDM-in tərkibində yer alan dövlət idarələrinin istehlakının 

rəqəmindən çoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, DSK hesablama zamanı haqlı olaraq 

dövlət büdcəsi ilə yanaşı, NMR, DSMF və DNF-nin də istehlak komponentlərini bu 

sıraya aid edir. Bu baxımdan dövlət büdcəsinin istehlakı dövlət idarələrinin istehlak 

göstəricisindən çox olmamalıdır.  Lakin Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış 

hesablamalar (Cədvəl 10) bunun əksini göstərir.  

Bu əsasdan, Avropa Birliyi və ümumən dünyanın bir çox dövlətlərində olduğu 

kimi Statistikanın Milli Hesablar Sistemi ilə Vahid Büdcə Təsnifatının uzlaşmasının təmin 

edilməsi20, 21, 22 obyektiv zərurətə çevrilir.  

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası MHS ilə VBT arasında 

əlaqənin təmin edilməsi, büdcə təhlili və proqnozlaşdırılması işinin asanlaşdırılması 

məqsədilə hər iki sənədin uzlaşdırılmasını təklif edir.  

Monetar sektor. 2016-cı il üçün Mərkəzi Bank pul siyasətinin çevikliyinin 

artırılmasını, milli iqtisadiyyatın maliyyə dayanıqlılığının və beynəlxalq rəqabət 

qabiliyyətinin təmin olunmasına imkan verən siyasətin həyata keçirilməsini, məzənnə 

siyasətinin “üzən məzənnə rejimi”nin tələblərinə uyğun olaraq məzənnədə kəskin 

tərəddüdlərin hamarlanmasına yönəldilməsi, eyni zamanda hökumətlə birlikdə valyuta 

bazarının tarazlaşırılmasına yönəlmiş əlavə tədbirlərin də görülməsini əsas vəzifələr 

kimi müəyyən etmişdir. 

Həmçinin, bank sektorunda maliyyə sabitliyinin qorunması, banklarda əhalinin 

əmanətlərinin və digər depozitlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bank 

sektorunun maliyyə dayanıqlığının, kapital və likvidlik mövqeyinin gücləndirilməsi, 

əmanətlərin sığortalanması sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində kompleks 

                                                           
20 https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf, Dövlət Maliyyə Statistikası 
Təlimatı səhifə 353 
21http://worldbank.mrooms.net/file.php/476/ppt/SNA_II/pdf_files_with_notes/L06GFSvsSNA.pdf 
22 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/governmentfinancestatisticsguide201408en.pdf 

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
http://worldbank.mrooms.net/file.php/476/ppt/SNA_II/pdf_files_with_notes/L06GFSvsSNA.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/governmentfinancestatisticsguide201408en.pdf


 
 

21 

 

tədbirlərin aparılması əsas hədəflər sırasında müəyyən edilmişdir. Bu hədəflərin 

reallaşdırılması məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Milli valyutaya olan etimadı gücləndirmək, manat depozitlərinin artmasını təşviq 

etmək, eləcə də pul bazarında formalaşmış konyunktura uyğun olaraq pul siyasəti 

alətlərinin təkmilləşdirilməsinə şərait yaratmaq üçün Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 

qəbul etdiyi qərarlarla uçot dərəcəsi 15 fevral 2016-cı il tarixindən 5%, 4 mart 2016-cı il 

tarixindən 7%, 8 avqustda 9,5%, 14 sentyabrda 15,0%, 15 fevral 2016-cı il tarixindən 

likvidlik əməliyyatları üzrə faiz dəhlizinin aşağı həddi 2%, yuxarı həddi isə 10,0%, 4 mart 

tarixindən likvidlik əməliyyatları üzrə faiz dəhlizinin yuxarı həddi 17,0% səviyyəsində, 

həmçinin 3 mart tarixində xarici valyutada cəlb edilmiş öhdəliklər üzrə məcburi ehtiyat 

norması 0,5%-dən 1,0%-dək yüksəldilmiş, 3 may tarixindən likvidlik əməliyyatları üzrə 

faiz dəhlizinin aşağı həddi 2,0%-dən 4,0%-ə qaldırılmış, yuxarı həddi isə 17,0%-dən 

15,0%-ə endirilmiş, cari ilin sentyabr ayının 14-də faiz dəhlizinin aşağı həddi 12,0%-dək, 

yuxarı həddi isə 18,0%-dək qaldırılmışdır. 

Mərkəzi Bankın “Pul siyasətinin icmalı”nda qeyd etdiyi kimi, tədiyə balansının 

kəsirli olmasını və bu kəsirin əsasən kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabında 

cəmləşməsini nəzərə alaraq ötən ildə manatın kəskin ucuzlaşmasının qarşısını almaq 

üçün idarə olunan üzən məzənnə rejimini tətbiq etmişdir. 

Eyni zamanda, strateji valyuta ehtiyatlarının kifayətlilik (yetərlilik) meyarına uyğun 

həddə qədər minimuma enməsi Mərkəzi Bankın valyuta bazarında fəal iştirakçıya 

çevrilməsini məhdudlaşdırmışdır. Nəticədə Dövlət Neft Fondunun valyuta satışları 

hərraclarda təklif edilmişdir. 

Strateji valyuta ehtiyatları.  Strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi ötən ildə əvvəlki 

dövrlə müqayisədə 3,8% azalmışdır. Hər iki komponent üzrə azalma müşahidə edilsə 

də daha çox azalma -  20,8% səviyyəsində Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları üzrə 

olmuşdur (Cədvəl 11) .  
 

 Cədvəl 11. Strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi və dinamikası, mln. ABŞ dolları 
 

 

2014 2015 2016 
Əvvəlki ilə 
nisbətən, 

%-lə 

İllik İllik 
1-ci 
rüb 

2-ci 
rüb 

3-cü 
rüb 

4-cü 
rüb 

2016/2015 

Dövlət Neft 
Fondunun aktivləri 

37104,1 33574,1 34246,0 35117,9 35822,1 33147,0 98,7 

Mərkəzi Bankın 
valyuta ehtiyatları 

13758,3 5016,7 4065,8 4289,3 4132,7 3974,4 79,2 

Cəmi 50862,4 38590,8 38311,8 39407,2 39954,8 37121,4 96,2 

Mənbə: https://www.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd 
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2016_1/2016_1_4/ 
 

Ümumiyyətlə, devalvasiya prosesinin başlandığı 2015-ci ildən (21.02.2015-dən) 

hazırkı dövrədək Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 71,0% və ya 9784 mln. ABŞ dolları 

həcmində azalmışdır.  

Dövlət Neft Fondunun aktivləri üzrə isə 2016-cı ildə əvvəlki ilə nisbətən azalma 

1,3% təşkil etsə də, ümumən 2015-ci ilin əvvəlindən hazırkı dövrədək  Fondun 

ehtiyatları 9,7% və ya 3957,3 mln. ABŞ dolları azalmışdır. 

https://www.cbar.az/infoblocks/money_reserve_usd
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2016_1/2016_1_4/
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Valyuta kursu. Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə dekabr 

ayında milli valyutanın 1 ABŞ dollarına nisbətdə orta məzənnəsi 1,75 manata (ilin 

əvvəlindən 1,60 manata), 1 Avroya – 1,84 manata (1,77), 100 Rusiya rubluna – 2,82 

manata (2,39) bərabər olmuşdur.  

Mərkəzi Bank tərəfindən rəsmi internet səhifəsində ötən ilin yekunlarına görə 

Azərbaycan manatının ABŞ dollarına nisbətən orta illik məzənnəsinin 1,6254,  1  Avro 

isə 1,7877 manat təşkil etdiyi göstərilmişdir. 2016-cı ilin yekunları üzrə “Pul siyasətinin 

icmalı”nda 1 ABŞ dollarının manata qarşı orta günlük məzənnəsinin 1,5965 manat təşkil 

etdiyi qeyd edilmişdir23.  

Pul aqreqatları. Mərkəzi Bankın ötən ilin yekunları üzrə təqdim etdiyi statistik 

məlumatlarda 2016-cı il ərzində geniş mənada pul kütləsinin (M3) həcminin əvvəlki illə 

müqayisədə 1,9% azaldığı qeyd edilmişdir (Cədvəl 12).  Azalma SDV-də (Sərbəst 

Dönərli Valyuta) depozitlərin həcminin əvvəlki illə müqayisədə 25,9% azalması 

nəticəsində baş vermişdir. Bu, xarici valyutada əmanət və depozitlərin azalması ilə 

bağlıdır. Xarici valyutada əmanət və depozitlərin azalması həmin komponentin M3 pul 

aqreqatında xüsusi çəkisinin 44,7%-dək düşməsinə səbəb olmuşdur.  
 

Cədvəl 12. Pul aqreqatları, dövrün sonuna, mln. manat 
 
 

2014 2015 2016 

Əvvəlki ilə 
nisbətən, 

%-lə 

M3 (Geniş mənada pul kütləsi) 21566,4 21286,9 20889,6 98,1 

o cümlədən: 
  

 
 

M2 pul aqreqatı 17435,9 8678,3 11546,3 133,0 

o cümlədən: 
  

 
 

M1 pul aqreqatı 12830,5 6897,2 8960,3 129,9 

o cümlədən: 
  

 
 

M0 (Banklardan kənarda nağd pul) 10152,5 4775,9 6376,9 133,5 

Manatla tələb olunanadək 
depozitlər 

2678,0 2121,2 2583,5 121,8 

Manatla müddətli depozitlər 4605,4 1781,1 2586,0 145,2 

SDV-də depozitlər 4130,5 12608,6 9343,3 74,1 

 

İnflyasiya. DSK-nın məlumatlarına görə, 2016-cı ildə istehlak məhsullarının və 

xidmətlərin qiymətləri 2015-ci ilə nisbətən 12,4%, o cümlədən ərzaq məhsullarının 

qiymətləri 14,7%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiymətləri 16,7%, əhaliyə göstərilən ödənişli 

xidmətlərin qiymətləri 5,8% bahalaşmışdır (Cədvəl 13). 

 
 
 
 
 

                                                           
23 https://www.cbar.az/assets/4269/PSI_-_2016_-_son.pdf 

https://www.cbar.az/assets/4269/PSI_-_2016_-_son.pdf
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Cədvəl 13. 2016-cı il üzrə istehlak qiymətləri indeksi 

  

İstehlak qiymətləri 
indeksi 

o cümlədən: 

Ərzaq məhsulları Qeyri-ərzaq malları Pullu xidmətlər 

keçən 
aya 

nisbətən 

əvvəlki 
ilin 

müvafiq 
dövrünə 
nisbətən 

keçən 
aya 

nisbətən 

əvvəlki 
ilin 

müvafiq 
dövrünə 
nisbətən 

keçən 
aya 

nisbətən 

əvvəlki 
ilin 

müvafiq 
dövrünə 
nisbətən 

keçən 
aya 

nisbətən 

əvvəlki 
ilin 

müvafiq 
dövrünə 
nisbətən 

Yanvar 105,8 113,6 108,7 118,3 105,6 117,2 102,1 104,6 

Fevral 100,4 111,7 100,6 114,8 100,6 115,7 100,1 104,0 

Mart 100,4 110,8 100,3 113,1 100,5 115,2 100,5 104,0 

Aprel 100,2 110,5 100,1 112,2 100,5 115,2 100,0 104,2 

May 99,9 110,4 99,3 111,9 100,3 115,3 100,2 104,4 

İyun 99,5 110,5 98,7 111,9 100,3 115,4 100,0 104,5 

İyul 99,7 110,6 98,4 112,0 100,2 115,5 101,0 104,7 

Avqust 100,5 110,8 100,6 112,2 100,5 115,6 100,4 104,9 

Sentyabr 102,3 111,2 104,0 112,7 101,6 115,9 100,6 105,2 

Oktyabr 101,3 111,6 102,3 113,4 101,1 116,3 100,2 105,4 

Noyabr 101,7 112,1 102,6 114,1 101,9 116,8 100,3 105,6 

Dekabr 103,0 112,4 104,1 114,7 102,2 116,7 102,4 105,8 

 

Xarici (external) sektor. Dövlət Gömrük Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə, 

2016-cı ildə xarici ticarət əlaqələrinin həcmi 17675,7 mln. ABŞ dolları olmuşdur. İxrac 

əməliyyatlarının həcmi 9143,3 mln. ABŞ dolları təşkil etməklə əvvəlki ilə nisbətən 

28,2%, idxal əməliyyatlarının həcmi isə 8532,4 mln. ABŞ dolları olmaqla müvafiq olaraq 

7,4% azalmışdır. İxracın 86,2%-ni xam neft, təbii qaz və neft məhsulları təşkil etmişdir 

(Cədvəl 14). Neftin dünya bazarlarında qiymətinin aşağı düşməsi xam neft və neft 

məhsullarının həcminin azalmasını şərtləndirmişdir.  

 

Cədvəl 14. İxracda əsas məhsullar, mln. ABŞ dolları 

  

İxracda əsas məhsullar  2015 2016 

ümumi 
ixraca 

nisbətən,  
%-lə 

əvvəlki ilin 
ixracına 

nisbətən,  
%-lə 

1 Xam neft 8866,2 6504,5 71,1 73,4 

2 Neft məhsulları 751,9 409,7 4,5 54,5 

3 Təbii qaz 1505,0 970,7 10,6 64,5 

4 Elektrik enerjisi 17,2 28,3 0,3 164,5 

5 Meyvə-tərəvəz 311,9 372,8 4,1 119,5 

6 Çay 19,5 6,2 0,1 31,8 

7 Bitki və heyvan mənşəli piylər və yağlar 153,3 17,1 0,2 11,2 

8 Şəkər 212,1 62,0 0,7 29,2 

9 Spirtli və spirtsiz içkilər 25,8 18,7 0,2 72,5 

10 Kimya sənayesi məhsulları 80,0 55,8 0,6 69,8 

11 
Plastmassa və onlardan hazırlanan 
məmulatlar 

112,5 99,0 1,1 88,0 

12 Pambıq iplik, ton 14,4 18,0 0,2 125,0 

13 
Qara metallar və onlardan hazırlanan 
məmulatlar 

34,7 96,1 1,1 276,9 

14 Alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar 86,1 98,1 1,1 113,9 

15 Digərləri 538,4 386,1 4,2 71,7 

   Cəmi 12729,0 9143,1 100,0 71,8 
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Ümumiyyətlə, ixracın həcmi 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə 28,2%, 2014-cü 

illə müqayisədə 48,0% azalmışdır. Qeyri-neft ixracının həcmi ötən ildə cəmi 1230 mln. 

ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu  göstərici 2015-ci ildə 1588,7 mln. ABŞ dolları olmuş, 

beləliklə, 2016-cı ildə azalma əvvəlki illə müqayisədə 23,0% təşkil etmişdir.  

İdxalın strukturunun təhlili idxalda maşın, mexanizm, elektrik aparatları, 

avadanlıqlar və onların hissələrinin 23,6% paya malik olduğunu göstərir.   

Xüsusi çəkisi böyük olan daha bir qrup yeyinti məhsullarıdır.  2015-ci ildə baş 

verən iki devalvasiya və ötən ildə manatın dəyərsizləşməsinin davam etməsi idxalda bir 

sıra məhsulların, xüsusilə yeyinti məhsullarının idxalının dəyər ifadəsinə də təsir 

etmişdir. 

Tədiyə balansı. Mərkəzi Bankın verdiyi məlumatlara görə, 2016-cı ilin yanvar-

dekabr aylarında ölkənin tədiyə balansı üzrə Cari Əməliyyatlar Balansının (CƏB) kəsiri 

1,4 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Qeyri-neft sektoru üzrə CƏB-in isə ötən ilin eyni 

dövrü ilə müqayisədə 1013,0 mln. ABŞ dolları və ya  15% azalaraq 5,8 mlrd. ABŞ 

dolları olmuşdur. Ötən ildə maliyyə hesabının kəsiri əvvəlki ilə nisbətən 69,4% azalaraq 

2,8 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir. Dollarlaşma istisna olmaqla kəsir 2,3 mlrd. ABŞ 

dollarına bərabər olur.   

Sosial sektor. 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş 

“Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlarda ötən il üzrə əhali gəlirlərinin həcmi 43784,3 

mln. manat proqnozlaşdırılmışdır. DSK-nın verdiyi məlumatlara görə ötən il üzrə 

əhalinin gəlirlərinin həcmi 45395,1 mln. manat, nominal ifadədə artım isə 8,7% təşkil 

etmişdir (Cədvəl 15). 

 

Cədvəl 15. Əhalinin gəlir və xərcləri 
   2012 2013 2014 2015 2016 

GƏLİRLƏR –  

cəmi, mln. manatla 
34 769,5 37 562,0 39 472,2 41 744,8 45 395,1 

Əvvəlki ilə nisbətən artım, %-lə 113,9 108,0 105,1 105,8 108,7 

İlkin gəlirlər 31 181,4 33 830,0 35 363,4 37 471,2 40 985,5 

o cümlədən:     
 

işçilərə əmək ödənişləri 9 224,9 10 077,0 10 776,1 11 037,3 11 577,4 

sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər 21 140,8 22 801,5 23 375,9 25317,1 28378,4 

mülkiyyətdən gələn gəlirlər 815,7 951,5 1211,4 1116,8 1029,7 

Alınmış cari transferlər 3 588,1 3 732,0 4 108,8 4 273,6 4 409,6 

XƏRCLƏR 

cəmi, mln. manatla 
24 564,0 28 021,2 30 799,6 34 963,4 39 773,4 

Əvvəlki ilə nisbətən artım, %-lə 110,7 114,1 109,9 113,5 113,8 
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Son istehlak xərcləri 21 389,9 24 150,0 26 582,6 30 595,3 34 641,0 

Ödənilən cari transferlər 2 872,7 3 370,5 3 528,0 3 544,8 3 835,0 

Mülkiyyətdən ödənilən gəlirlər 301,4 500,7 689,0 823,3 1297,4 

QƏNAƏTLƏR  10 205,5 9 540,8 8 672,6 6 781,4 5 621,7 

Əvvəlki ilə nisbətən artım, %-lə 122,4 93,5 90,9 78,2 82,9 

Qeyri-maliyyə aktivlərinin yığımı 1 593,6 1 921,9 2 243,1 2 171,7 1 480,7 

Əvvəlki ilə nisbətən artım, %-lə 136,8 120,6 116,7 96,8 68,2 

Maliyyə aktivlərinin yığımı 8 611,9 7 618,9 6 429,5 4 609,7 4 141,0 

Əvvəlki ilə nisbətən artım, %-lə 120,0 88,5 84,4 71,7 89,8 

 

2016-cı ildə əhalinin gəlirlərinin 76,3%-i son istehlak xərclərinə, 8,4%-i vergilərin, 

sığorta və üzvlük haqlarının, 2,9%-i kreditlər üzrə faizlərin ödənilməsinə sərf edilmiş, 

12,4%-i isə yığıma yönəldilmişdir. Əhalinin sərəncamında qalan gəlirlər 41560,1 mlrd. 

manat təşkil edərək əvvəlki ilin müvafiq göstəricisindən 8,8% çox olmuşdur.  

Əhalinin gəlirlərin həcmi üzrə proqnozla müqayisədə nominal ifadədə 3,7% çox 

olmuşdur.  

2016-cı il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi ilə bağlı təqdim edilmiş “Büdcə zərfi”nə 

daxil olan məlumatlara görə əhali xərclərinin həcmi 34389,1 mln. manat 

proqnozlaşdırılmış, ilin sonuna isə faktiki rəqəm 39773,4 mln. manat təşkil etmişdir. 

2016-cı ildə əhalinin qənaətinin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 27,1% (2015-ci 

ildə 23,7%) azalmışdır. 2014-2016-cı illərdə qənaətin strukturunda həm maliyyə aktivləri 

üzrə, həm də qeyri-maliyyə aktivləri üzrə azalma müşahidə edilmişdir.   

2016-cı ildə də əhalinin qənaətinin azalmasını əsasən hesabat ilində son istehlak 

xərclərinin artması ilə də əlaqələndirmək olar. Belə ki, istehlak qiymətləri üzrə artım, o 

cümlədən, ərzaq məhsulları üzrə müşahidə edilmiş qiymət artımı əhalinin istehlak 

xərclərinin artımını şərtləndirmişdir. 

Hesabat ilində əhalinin adambaşına düşən gəlirləri orta hesabla 4709,8 manat və 

ya 7,5% artmışdır.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi ilə birlikdə təqdim edilmiş 

“Büdcə zərfi”nə daxil olan məlumatlara görə ötən il üzrə orta aylıq əmək haqqı 474,5 

manat məbləğində proqnozlaşdırılmış, DSK-nın ötən ilin yekunları üzrə verdiyi 

məlumatlarda görə bu göstərici 498,6 manat təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində orta aylıq əmək haqqının əvvəlki illə müqayisədə artımı 6,9%, 

2016-cı ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu (136 manat) orta aylıq əmək haqqının 27,3%-

nə bərabər olmuşdur. Ötən ildə yoxsulluq səviyyəsi əvvəlki illə müqayisədə 1 faiz bəndi 

artaraq 5,9% təşkil etmişdir. 
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1.2. Dövlət büdcəsinin icrasının əsas parametrləri 

 

1.2.1. “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi 

 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsi 

dövlət büdcəsinin icrası üzrə hesabata, həmçinin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı 

qanun layihəsinə tələbləri müəyyən edir. Həmin Qanuna 2016-cı ilin dekabr ayında bir 

sıra dəyişikliklər və əlavələr edilmiş, həmin dəyişikliklərin bir hissəsi dövlət büdcəsinin 

icrası ilə bağlı hesabata dair olmuşdur. Büdcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində atılmış bu addımlar son nəticədə hesabatlılıq və şəffaflığın yüksəldilməsi 

məqsədinə xidmət etməkdədir. Beləliklə, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin bu 

tələblərə uyğunluğu barədə aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.2-1. 

maddəsində dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat və müvafiq qanun layihəsinin 

növbəti ilin aprel ayının 25-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hazırlanaraq 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və Azərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatasına təqdim edilməsi qeyd olunmuşdur. Müvafiq qanun layihəsi və hesabat 

qanunla müəyyən edilmiş müddətdə Hesablama Palatasına təqdim edilmişdir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.3-cü 

maddəsində dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatda özündə digər məlumatlarla 

yanaşı bütün dövlət borcları, il ərzində götürülən dövlət borcları, o cümlədən buraxılmış 

dövlət qiymətli kağızları və verilən dövlət zəmanətləri və dövlət büdcəsinin Ehtiyat 

Fondunun, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vəsaitlərindən il 

ərzində istifadə, məqsədli büdcə fondlarının və yerli gəlirlərin vergi və digər ödəniş 

növləri üzrə icrası haqqında məlumatların da əks etdirilməsi qeyd edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatda 

müvafiq maddənin tələblərinə qismən riayət edilmişdir. Belə ki, hesabata dövlət qiymətli 

kağızları və verilən dövlət zəmanətləri barədə məlumat daxil edilməmişdir. 

Qanunun 20.6.1-ci maddəsində gəlirlərin və xərclərin ümumi məbləğinin 

göstərilməsi qeyd edilmişdir. “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin 

icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanun layihəsinin 1-ci maddəsində 2016-cı il 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 17505,7 mln. manat, xərclərinin isə 17751,3 mln. manat 

təşkil etdiyi göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.2 

maddəsində mədaxil mənbələri üzrə gəlirlərin icra məbləğinin əks olunması nəzərdə 

tutulmuşdur. “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Qanun layihəsinin 2-ci maddəsində mədaxil mənbələri üzrə icra edilmiş gəlirlərin 

məbləği göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 20.6.3-cü 

maddəsində manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində 

yaranan qazanc və ya itki məbləğinin qanunda əks etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 
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Respublikasının Qanun layihəsinin 2-ci maddəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə 

2016-cı ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan 

129752,0 min manat fərq məbləği əks etdirilmişdir.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.4-cü 

maddəsində funksional və inzibatı təsnifata uyğun olaraq bölmə və köməkçi bölmə 

səviyyəsində xərclərin icrasının məbləğinin qanun layihəsində əks etdirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Qeyd olunmalıdır  ki, 2016-cı ildə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun bu maddəsində dəyişiklikdən sonra dövlət büdcəsinin icrası 

haqqında qanunda xərclərin funksional təsnifat üzrə icrası ilə yanaşı, inzibati təsnifat 

üzrə də icrasının əks olunması tələbi qanunda əks olunmuşdur. Təqdim edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinin 2-ci maddəsində icra edilmiş xərclər həm funksional,  

həm də inzibati təsnifat üzrə bölmə və köməkçi bölmə səviyyəsində əks olunmuşdur.  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.5-ci 

maddəsində dövlət büdcəsinin kəsirinin (defisitin) və ya büdcə artıqlığının (profisitin) 

yuxarı həddinin məbləğinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təqdim edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində büdcə kəsirinin 245604,1 min manat təşkil etdiyi 

göstərilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.6.6.-cı 

maddəsində cari il yanvarın 1-nə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığının 

müvafiq qanunda göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Təqdim edilmiş qanun layihəsində  

2017-ci il 01 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığının 

2307200,0 min manat məbləği müvafiq qaydada göstərilmişdir. 

Eyni zamanda, qeyd edək ki, 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim 

edilmiş qanun layihəsinin 3-cü maddəsində 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası 

nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalığın 

"Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə 

uyğun olaraq istifadə edilməsi göstərilmişdir.  

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

Azərbaycan Respublikası Qanunun 3-cü maddəsində 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası 

nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan 

qalığın (sərbəst qalığın) 2016-cı il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və 

dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilməsi qeyd 

edilmişdir.  

Hesablama Palatası şəffaflığın artırılmasının və hesabatlılığın gücləndirilməsinin 

təmin olunması məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununa büdcə kəsirinin maliyyələşdirildiyi mənbələr və məbləğlər haqqında 

məlumatların dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihələrində əks etdirilməsini 

nəzərdə tutan əlavələrin olunmasını  təklif edir.    

Məlumat üçün qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə əsasən 

dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 1673,0 mln. manat məbləğində təsdiq edilmiş, 

onun maliyyələşdirilməsinin özəlləşdirmədən, daxili və xarici borclanmadan 
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daxilolmalar, xarici qrantlar və 2016-cı ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  
 

 

 

1.2.2. 2016-cı ildə icra edilmiş dövlət büdcəsinin parametrlərinin təhlili 
 

 

Dövlət maliyyə sistemində islahatlar  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Milli iqtisadiyyat və 

iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi 

və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli Sərəncamına 

müvafiq olaraq ötən ilin 6 dekabr tarixində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının 

milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə dövlət büdcəsinin əsas 

parametrlərinin müəyyən edilməsi üçün zəruri institusional bazanın formalaşdırılması və 

fiskal intizamın təmin edilməsi mühüm şərt kimi qəbul edilmişdir.  

Müəyyən edilmiş 4 strateji hədəfdən biri ‒ “Fiskal dayanıqlılığın gücləndirilməsi 

və davamlı monetar siyasətin qəbul edilməsi”dir. Bu hədəfin reallaşdırılması bir neçə 

fiskal institutun- “qızıl qayda”nın tətbiqi,  Orta Müddətli Xərclər Çərçivəsi və  nəticəyə 

əsaslanan büdcənin hazırlanmasını nəzərdə tutur.  

Beləliklə, yol xəritəsində sadalanan fiskal hədəfin reallaşdırılması dövlət 

resurslarının nəticəyə hədəflənməsi ilə səmərəlilik, nəticəlilik və qənaətlilik meyarları 

(3E: Efficiency, Effectiveness and Economy) əsasında büdcə təşkilatlarının 

fəaliyyətlərini qurmasını şərtləndirəcəkdir.  

Qeyd edilən tədbirlər nəticəsində ölkədə fəaliyyət büdcəsinə (performance 

budgeting) keçidin əsası qoyulmaqla büdcə xərclərinin daha rasional istifadə edilməsi 

və əsaslandırılması təmin ediləcəkdir.  

Fiskal dayanıqsızlığın aradan qaldırılması üçün fiskal risklərin aşkarlanması, 

təhlili və qiymətləndirilməsi zəruridir. Fiskal risklərin aşkarlanması Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən BVF-nin “Xarici Borcun Statistikası 

Təlimatı”nda yer alan Dünya Bankının eksperti Hana Polaçkova Briksi tərəfindən 

hazırlanan Briksi Matrisi ilə yanaşı INTOSAI-ın ISSAI standartlarında göstərilən maliyyə, 

iqtisadi və digər risklərin nəzərə alınması davamlı olaraq diqqətdə saxlanılır.  

Həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Ortamüddətli 

iqtisadi-sosial inkişaf konsepsiyasında 2016-2019-cu illəri əhatə edən əsas hədəflər 

sırasında “Ortamüddətli perspektivdə ölkədaxili və xaricdəki makroiqtisadi mühit, 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətləri nəzərə alınmaqla, ölkənin 

makroiqtisadi göstəricilərinin sabit artımının təmin edilməsi” göstərilmişdir. Bu fikirlər 

yuxarıda qeyd edilən islahatın orta müddətli dövrdə əhəmiyyətliliyini vurğulayır. 
 

 

2016-cı il dövlət büdcəsi ilə bağlı ümumi məlumatlar 

 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16822,0 mln. manat proqnoza qarşı 

17505,7 mln. manat və ya 104,1%  icra edilmişdir (Şəkil 1). Gəlirlər üzrə icra səviyyəsi 

2008-ci ildən bəri  ən yüksək göstəricidir. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 

29,0%-ə bərabər olmuşdur. ÜDM-in nominal həcminin artması səbəbindən bu rəqəm 

2015-ci ilin eyni göstəricisi ilə müqayisədə 3,2 faiz bəndi azdır.  
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Şəkil 1. Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri, mln. manat 

 
 

Hesabat ilində dövlət büdcəsinin gəlirləri 2015-ci illə müqayisədə isə 7714,8 min 

manat çox olmuşdur (Cədvəl 16).  

 

Cədvəl 16. 2015-2016-cı illərdə dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə bağlı müqayisəli məlumat, 
min manatla 

Gəlirlər 
2015-ci il 

icra 

2016-cı il 
2015-ci illə 
müqayisə 

Proqnoz İcra Fərq %-lə Fərq %-lə 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 982 487,0 1 080 000,0 1 145 715,3 65 715,3 106,1 163 228,3 116,6 

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) 
vergisi  

2 211 101,2 1 914 600,0 1 983 245,9 68 645,9 103,6 -227 855,3 89,7 

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 48 674,1 50 000,0 50 275,1 275,1 100,6 1 601,0 103,3 

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 148 206,5 174 200,0 174 661,4 461,4 100,3 26 454,9 117,9 

Əlavə dəyər vergisi 3 454 656,6 3 643 000,0 3 623 517,1 -19 483,0 99,5 168 860,5 104,9 

o cümlədən:               

 - Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə malların idxalına görə əlavə 
dəyər vergisi 

1 101 155,3 1 300 000,0 1 515 252,7 215 252,7 116,6 414 097,4 137,6 

Sadələşdirilmiş vergi 168 032,7 300 000,0 303 768,4 3 768,4 101,3 135 735,7 180,8 

Aksiz 647 753,0 637 000,0 625 109,8 -11 890,2 98,1 -22 643,2 96,5 

o cümlədən:               

 -Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə malların idxalına görə aksiz 83 588,7 105 000,0 92 894,4 -12 105,6 88,5 9 305,7 111,1 

Yol vergisi 79 752,0 87 000,0 153 263,6 66 263,6 176,2 73 511,6 192,2 

Mədən vergisi  116 148,8 110 200,0 110 277,8 77,8 100,1 -5 871,0 94,9 

Gömrük rüsumları 387 379,8 388 000,0 600 208,3 212 208,3 154,7 212 828,5 154,9 
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Azərbaycan Respublikasında istehsal 
edilən və qiymətləri tənzimlənən 
məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə 
(ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili 
topdansatış qiyməti arasındakı 
fərqdən yığımlar 

183 758,3 145 000,0 114 064,6 -30 935,4 78,7 -69 693,7 62,1 

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə 
daxilolmalar 

18 625,6 36 553,0 54 199,2 17 646,2 148,3 35 573,6 291,0 

Səhmlərində dövlətin payı olan 
müəssisələrdən alınan dividendlər 608,0 5 290,0 617.0 -4 673,0 11,7 9,0 101,5 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Neft Fondundan daxilolmalar 8 130 000,0 7 615 000,0 7 615 000,0 0,0 100,0 -515 000,0 93,7 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət 
müəssisə və obyektlərinin altındakı 
torpaqların icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar 

7 606,8 7 000,0 7 599,3 599,3 108,6 -7,5 99,9 

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 
icarəyə verilməsindən daxilolmalar 7 491,9 6 000,0 5 809,5 -190,5 96,8 -1 682,4 77,5 

Aksiz markaların satışından 
daxilolmalar 

4 112,1 5 000,0 6 314,4 1 314,4 126,3 2 202,3 153,6 

Dövlət rüsumu 94 743,3 105 000,0 105 668,0 668,0 100,6 10 924,7 111,5 

Büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən daxilolmalar 202 202,6 305 000,0 239 059,3 -65 940,7 78,4 36 856,7 118,2 

Sair vergi daxilolmaları 179 969,1 180 000,0 311 582,2 131 582,2 173,1 131 613,1 173,1 

Sair daxilolmalar 424 655,3 28 157,0 275 723,4 247 566,4 979,2 -148 931,9 64,9 

o cümlədən:               

2015-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin 
yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
yaranan fərq məbləği 

358 774,9   129 752,0 129 752,0   -229 022,9 36,2 

Cəmi 17 497 964,7 16 822 000,0 17 505 679,5 683 679,5 104,1 7 714,8 100,0 

 

2015-ci ildə olduğu kimi hesabat ilində də ən aşağı icra səviyyəsi 11,7% olmaqla  

səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə müşahidə 

olunur. 

Büdcə daxilolmalarının büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisinə gəldikdə isə ən böyük 

xüsusi çəki 2015-ci ildə olduğu kimi 2016-cı ildə də Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Neft Fondundan daxilolmalar üzrə 43,5%, ƏDV üzrə 20,7%, hüquqi şəxslərin mənfəət 

(gəlir) vergisi üzrə 11,3% və fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə  6,5% təşkil etmişdir ki, bu 

da müvafiq olaraq 2015-ci illə müqayisədə 3,0 faiz bəndi az, 1,0 faiz bəndi çox, 1,3 faiz 

bəndi az, 0,9 faiz bəndi çoxdur. 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 18495,0 mln. manat proqnoza qarşı 

17751,3 mln. manat və ya 743,7 mln. manat az və ya 96,0% icra edilmişdir ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 33,2 mln. manat və ya 0,2% azdır. ÜDM-ə faiz nisbəti ilə 

götürdükdə dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 29,4% təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin aylar üzrə icrasının dövlət 

büdcəsinin kassa icrası barədə 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi tərəfindən təqdim edilən aylıq hesabatlarına 

əsasən təhlili göstərir ki, dövlət büdcəsi yanvar, fevral, mart, avqust, sentyabr, oktyabr 

və dekabr aylarında profisitlə, aprel, may, iyun, iyul və noyabr aylarında isə defisitlə icra 

edilmişdir (Şəkil 2 ).  
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Şəkil 2. Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin 2016-cı ildə aylar üzrə icrası, mln. manatla 

 

 

  

 Təhlil göstərir ki, hesabat ilində dekabr ayı üzrə icra edilmiş büdcə gəlirləri il üzrə 

ümumi gəlirlərin 25,9%-ni təşkil edir ki, bu da əvvəlki illərin müvafiq göstəricilərindən 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bunu əsasən noyabr ayında Dövlət Neft Fondundan 

daxilolmaların olmaması, dekabr ayında isə bu transfertin məbləğinin 3355,0 mln. 

manat olması ilə əlaqələndirmək olar. Xərclər üzrə isə ən az icra yanvar ayı üzrə 

olmuşdur ki, bu da son 4 il üzrə ən aşağı göstəricidir. 

  Hesabat ilində ümumi büdcə xərclərinin 38,4%-i ilin birinci yarısında (2015-ci ildə 

48,2%), 61,6%- isə ikinci yarısında (2015-ci ildə 51,8%), o cümlədən ümumi il üzrə icra 

edilmiş xərclərin 40,2%-i (2015-ci ildə 31,6%) ilin son rübündə  icra edilmişdir ki,  bunun 

da 53,6%-i (2015-ci ildə 41,2%) dekabr ayının payına düşür. Ümumiyyətlə isə dekabr 

ayı üzrə icra edilmiş xərclər il üzrə icra edilmiş ümumi xərclərin 21,5%-ni təşkil edir. 

 2016-cı ildə xərclərin aylar üzrə proqnoz və icra göstəricilərinin təhlili göstərir ki, 

əksər aylarda proqnoza riayət edilmişdir (Şəkil 3) . 
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Şəkil 3. 2016-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin proqnoz və icrasının aylar üzrə bölgüsü 

 

 

Bununla belə, mart, oktyabr, noyabr və dekabr aylarında xərclər 

proqnozlaşdırılmış məbləğdən çox icra edilmiş, xüsusilə əvvəlki illərdə olduğu kimi 

dekabr ayında bu fərq 10,8 faiz bəndi olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq 

göstəricisindən 6,9 faiz bəndi çoxdur. Ümumiyyətlə, bu fərq son beş ildə ən böyük 

göstəricidir. 

Hökumətin bütün gəlir və xərclərini özündə əks etdirən icmal büdcə üzrə 

göstəricilərdə əvvəlki dövrlə müqayisədə fərqli vəziyyət müşahidə edilmişdir. İcmal 

büdcə gəlirlərinin həcmi əvvəlki ilə nisbətən 17,1% artmışdır (Cədvəl 17). İcmal büdcə 

xərclərinin həcmi proqnozla nisbətdə 12,8% azalmış, əvvəlki ilə nisbətən 2,0% 

artmışdır. İcmal büdcə gəlir və xərclərinin ÜDM-ə faiz nisbəti müvafiq olaraq 35,7% və 

35,5%-ə bərabər olmuşdur. 2015-ci ildən fərqli olaraq ötən maliyyə ilində icmal büdcədə 

profisit yaranmışdır. 

 

Cədvəl 17. İcmal və dövlət büdcəsi üzrə əsas parametrlər 
 

Göstəricilər 2015 
2016 

proqnoz 

2016 

icra 

Dövlət büdcəsi gəlirləri, mln. manatla 17498,0 16822,0 17505,7 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 95,1 96,1 100,0 

1.Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

32,2 29,1 29,0 
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Dövlət büdcəsi xərcləri, mln. manatla 17784,5 18495,0 17751,3 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 95,1 104,0 99,8 

2.Dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

32,7 32,0 29,4 

İcmal büdcənin gəlirləri, mln. manatla 18416,0 15738,9 21573,0 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 79,8 85,5 117,1 

3.İcmal büdcə gəlirlərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 33,9 27,3 35,7 

İcmal büdcənin xərcləri, mln. manatla 21014,7 24566,6 21425,7 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 98,1 116,9 102,0 

4.İcmal büdcə xərclərinin ÜDM-nə faiz 
nisbəti 

38,6 41,1 35,5 

İcmal büdcənin kəsiri, mln. manatla -2598,7 -8827,7 147,3 

5.İcmal büdcənin balansının ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

-4,8 -13,8 0,2 

Mənbə: Büdcə zərfinə daxil olan məlumatlar, Dövlət Statistika Komitəsinin göstəriciləri nəzərə 
alınmaqla hesablanmışdır. 
 

 

Neft gəlirlərinin idarə edilməsi baxımından fiskal dayanıqlılıq. 

 

Son illərdə büdcə parametrlərinin neft faktorundan asılılığını nəzərə alaraq bu 

istiqamətdə əsas göstəricilərin təhlili xüsusilə önəmlidir.  Neft sektorundan 

daxilolmaların dövlət büdcəsi gəlirlərində payı 2016-cı ildə (proqnozlaşdırılan 54,8%) 

52,7% təşkil etmişdir (Cədvəl 18). 2016-cı ildə Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 

edilən transfertin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 6,3% az olmuşdur.  
 

Cədvəl 18. İcmal və dövlət büdcəsinin neft sektorundan asılılığını xarakterizə edən 
göstəricilər 

 
2013 2014 2015 2016 2016 

Göstəricilər icra icra icra proqnoz icra 

Dövlət büdcəsi gəlirləri, mln. manatla 19496,3 18400,6 17498,0 16822,0 17505,7 
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 112,8 94,4 95,1 96,1 100,0 
1.Dövlət büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

33,5 31,2 32,2 28,6 29,0 

Dövlət büdcəsi xərcləri, mln. manatla 19143,5 18709,0 17784,5 18495,0 17751,3 
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 109,9 97,7 95,1 104,0 99,8 
2.Dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə faiz 
nisbəti 

32,9 31,7 32,7 31,4 29,4 

Dövlət büdcəsinin neft gəlirləri, mln. 
manatla 

14267 12144 10220 9225 9225 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 110,2 85,1 84,2 90,3 90,3 
o cümlədən: 

     
Dövlət Neft Fondunun transferti, mln. 
manatla 

11350 9337 8130 7615 7615 

Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 114,6 82,3 87,1 93,7 93,7 
ARDNŞ-in vergi ödənişləri, mln. manatla 1494 1712 1409,5 1240 1252 
Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 106,9 114,6 82,3 88,0 88,8 
Hasilatın pay bölgüsü üzrə mənfəət 
vergisi, mln. manatla 

1423 1095 680 370 358 
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Əvvəlki ilə nisbətən, %-lə 86,4 77,0 62,1 54,4 52,6 
3.Dövlət büdcəsində neft sektorunun 
payı, %-lə 

73,2 66,0 58,4 54,8 52,7 

4.Dövlət Neft Fondunun transfertinin 
dövlət büdcəsi gəlirlərinə nisbəti, %-lə 

58,2 50,7 46,5 45,3 43,5 

5.Dövlət Neft Fondunun transfertinin 
DNF-nin gəlirlərinə nisbəti, %-lə 

83,5 73,3 105,3 166,3 80,9 

Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin həcmi, 
 mln. ABŞ dolları 

34877,5 37104,3 33574,1 33574,1 33147,0 

6.Qeyri-neft büdcə kəsiri (Bütün Neft 
Komponentləri), %-lə 

-46,7 -38,3 -32,9 -36,2 -27,3 

7.Qeyri-neft büdcə kəsiri (yalnız Dövlət 
Neft Fondunun gəlirləri), %-lə 

-37,9 -30,6 -27,4 -32,3 -23,3 

8.Qeyri-neft büdcə ilkin kəsiri (Bütün 
Neft Komponentləri + Dövlət Borcuna 
Xidmətlə bağlı xərclər), %-lə 

-48,9 -39,4 -34,8 -40,2 -31,8 

9.Qeyri-neft büdcə ilkin kəsiri (BVF, 
DB), %-lə 

-46,5 -35,8 -34,4 -37,7 -33,7 

Mənbə: Büdcə zərfinə daxil olan məlumatlar, Dövlət Statistika Komitəsinin göstəriciləri nəzərə 
alınmaqla hesablanmışdır. 
 

2016-cı ilin dövlət büdcəsində neftin qiymətinin 25 ABŞ dolları nisbətində 

götürülməsi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti üzrə büdcə daxilolmalarının 

1240 mln. manat və hasilatın pay bölgüsü üzrə mənfəət vergisinin həcminin 370 mln. 

manat nəzərdə tutulması ilə şərtlənmişdir.  İlin sonunda müvafiq olaraq ARDNŞ-dən 

daxilolmalardan 1252,4 mln. manat və hasilatın pay bölgüsü üzrə mənfəət vergisi üzrə 

daxilolmalardan 357,6 mln. manat büdcəyə ödənilməsi təmin edilmişdir.  

DNF-nin gəlirləri nəzərə alınmadan hesablanan qeyri-neft büdcə kəsirinin qeyri-

neft ÜDM-ə faiz nisbəti 23,3% bərabər olmuşdur. Bütün komponentlər nəzərə 

alınmaqla24 hesablanan qeyri-neft büdcə kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbəti 27,3% 

təşkil etmişdir.  

BVF-nin verdiyi məlumatlarda qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin həcminin 37,7% 

təşkil edəcəyi vurğulanmışdır. Faktiki rəqəm isə 33,7% olmuşdur. 

Qeyri-neft ilkin büdcə kəsirinin hesablanmasının əhəmiyyətliliyi dövlət borcuna 

xidmətlə bağlı xərclərin icmal büdcə xərclərində nəzərə alınmaması ilə bağlıdır. Bu 

halda əsas məqsəd büdcənin borc yükü nəzərə alınmadan fiskal kəsirin 

hesablanmasıdır. 

Bütün komponentlər nəzərə alınmaqla hesablanan qeyri-neft ilkin büdcə 

balansının qeyri-neft ÜDM-nə faiz nisbəti 27,3% olmuşdur.  

 

 

 

                                                           
24 “Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya” əsasən Neft və qaz gəlirlərinin 
mənbələri aşağıdakılardır: 
a) hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə uyğun olaraq Azərbaycanın payına düşən mənfəət nefti və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər gəlir mənbələri; 
b) hasilatın pay bölgüsü sazişlərinə əsasən sərmayəçilər tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilən mənfəət 
vergisi; c) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin neftin və qazın hasilatı ilə bağlı vergi ödənişləri 
və dövlət büdcəsinə digər ödənişlər; ç) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin təsisçisi olduğu 
neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan müştərək müəssisələrin dövlət büdcəsinə vergi ödənişləri. 
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1.2.3. İcmal büdcənin parametrlərinin təhlili 

 

Hesabat ilində icmal büdcənin gəlirləri 21 573 mln.manat olmaqla proqnoza qarşı 

137,1%, xərcləri isə 21425,7 mln.manat olmaqla 87,2% səviyyəsində icra edilmişdir 

(Cədvəl 19).  

 

Cədvəl 19. 2016-cı ildə icmal büdcə göstəriciləri 
   Göstəricilər Proqnoz İcra % 

1 İcmal büdcənin gəlirləri: 15738,9 21573,0 137,1 

1.1 Dövlət büdcəsinin gəlirləri 16822,0 17505,7 104,1 

1.2 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin 

gəlirləri 
351,4 358,3 102,0 

1.3 Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 3307,4 3175,7 96,0 

1.4 Dövlət Neft Fondunun gəlirləri 4578,4 9410,2 205,5 

2 İcmal büdcənin xərcləri: 24566,6 21425,7 87,2 

2.1 Dövlət büdcəsinin xərcləri 18495,0 17751,3 96,0 

2.2 Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin 

xərcləri 
351,4 354,5 100,9 

2.3 Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri 3307,4 3194,8 96,6 

2.4 Dövlət Neft Fondunun xərcləri 10668,9 9022,1 84,6 

2.5 Xarici kreditlər hesabına maliyyələşən 

layihələr üzrə xərclər 
1578,0 881,0 55,8 

3 İcmal büdcənin kəsiri (artıqlığı): -10405,7 147,3 - 

* DNF-nin 2016-cı ildə idarəetməsi ilə bağlı xərclər 20,1 mln. manat olmaqla icmal büdcə 
xərclərindən çıxılmışdır. 

 

İcmal büdcənin tərkibində gəlirlər üzrə ən yuxarı icra səviyyəsi DNF-nin 

gəlirlərində 2 dəfə nisbətində müşahidə olunmuşdur.  

2016-cı ildə icmal büdcə 147,3 mln manat məbləğində profisitlə icra olunmuşdur. 

 

 

Dövlət Neft Fondu.  

 

2016-cı ildə Fondun gəlirləri 9410,2 mln. manat (2015-ci ildə 7721,1 mln. manat), 

xərcləri isə 9022,1 mln. manat (2015-ci ildə 9187,7 mln. manat) təşkil etmişdir (Şəkil 4).  
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Şəkil 4. DNF-nin gəlir və xərcləri, mln. manatla 

 
 

DNF-nin gəlirlərinin 88,4%-i və ya 8320,0 mln. manatı (2015-ci ildə 95,4%-i və ya 

7369,6 mln. manatı) mənfəət neftinin və qazın satışından daxilolmalar hesabına 

formalaşmışdır.   

Mənfəət neftinin və qazın satışından daxilolmaların əvvəlki illə müqayisədə 

12,9% yüksəlməsi DNF-nin gəlirləri proqnozlaşdırılarkən xam neftin qiymətinin 25 ABŞ 

dolları götürülməsinə baxmayaraq dünya bazarlarında neftin qiymətinin bir barelinin 

ortaçəkili satış qiymətinin 41,9 ABŞ dolları25 (Brent markalı neft üzrə 43,7 ABŞ dolları) 

təşkil etməsi səbəbindən baş vermişdir. 

Mənfəət neftinin və qazın satışından daxilolmaların böyük hissəsi və ya 5100,2 

milyon ABŞ dolları “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağından hasil edilmiş mənfəət neftinin 

payına düşür.   

Aktivlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər 1068,6 mln. manat və cəmi 

gəlirlərdə payı 11,3% təşkil etmişdir. Aktivlərin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlilik 

dərəcəsi son illərdə olduğu kimi bu dəfə də aşağı nisbətlə (1,92%) olmuşdur (Şəkil 5).  

Gəlirliliyin aşağı olması hazırkı makroiqtisadi dəyişkənlik fonunda DNF-nin 

aktivlərin yerləşdirilməsində ehtiyatlı yanaşmaya, başqa sözlə, daha az riskli aktivlərə 

üstünlük verməsi ilə bağlı olmuşdur. Lakin bir məqama xüsusilə diqqət yetirmək istərdik 

ki, son illərdə səhmlərdə yerləşdirilən payın 10%-dən 15%-dək yüksəldilməsi (faktiki 

olaraq 12,2%) gəlirlilik üzrə riski artırsa da daxilolma səviyyəsinə də müsbət təsir 

göstərə bilmişdir. Valyuta məzənnəsindən yaranan fərq DNF-nin büdcədənkənar gəliri 

olaraq 5,7 mlrd. manat (2015-ci ildə 23,2 mlrd. manat) təşkil etmişdir.  

 

 

 

 

 

                                                           
25 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ildə fəaliyyəti haqqında hesabat 
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Şəkil 5. DNF-nin aktivlərinin idarə edilməsinin gəlirliliyi, %-lə 

 
 

Fondun investisiya portfelinin strukturu müəyyən edilən investisiya siyasəti 

çərçivəsində 49,2%-i ABŞ dollarında, 34,3%-i avroda, 4,8%-i İngiltərə funt sterliqində, 

digər hissəsi Avstraliya dolları, türk lirəsi, rus rublu, Koreya vonu, Çin yuanı, yapon yeni 

və s. valyutalarda, həmçinin, 3,4%-i qızılda (1,1 mlrd. ABŞ dolları) saxlanılmışdır. Dövlət 

Neft Fondunun istiqrazlar və pul bazarları alətləri portfeli 80,0%, səhm portfeli 12,2%, 

daşınmaz əmlak 4,4% paya malik olmuşdur.  

Fond  tərəfindən 2003-cü ildən başlayaraq dövlət büdcəsinə transfert yönəldilir. 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinə Fonddan edilən transfertin məbləği  7615,0 milyon manat 

təşkil etmişdir (Şəkil 6).  

 

 Şəkil 6. DNF-nin gəlirləri ilə transfert arasındakı nisbət, mln. manatla 

 

Bu məbləğ proqnozlaşdırılan məbləğlə müqayisədə tam olaraq icra edilmiş və 

2015-ci illə müqayisədə 6,3% az olmuşdur. Transfertin həcmi DNF-nin 2016-cı ildə icra 

edilmiş büdcə gəlirlərinin 80,9% nisbətinə çatmışdır. 2015-ci ildə transfertin həcmi ilk 
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dəfə olaraq Dövlət Neft Fondunun illik büdcəsinin gəlirlərinin həcmindən böyük 

olmuşdur. Məhz bu səbəbdən, ilk dəfə olaraq 2015-ci ildə DNF-nin aktivləri əvvəlki illə 

müqayisədə azalmışdır.  

Aktivlərin daha yüksək həcmi 2014-cü ilə təsadüf etmişdir (37104,3 mln. ABŞ 

dolları). 2016-cı ilin göstəricisi 2014-cü illə müqayisədə 10,7% azalmışdır (Şəkil 7).  

 

 Şəkil 7. DNF-nin aktivlərinin həcmi, mln. ABŞ dolları 
 

 
 

DNF-nin aktivlərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 2016-cı ildə 88,4%-ə bərabər olmuşdur. 

Son iki ildə DNF aktivlərinin ÜDM-ə faiz nisbətinin artması manatın devalvasiyası ilə 

bağlı olmuşdur (Şəkil 8). 
 

 Şəkil 8. DNF-nin aktivlərinin (mln. ABŞ dolları) ÜDM-ə faiz nisbəti 

 

 “Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması üzrə uzunmüddətli strategiya”da neft və 

qaz gəlirlərindən uzunmüddətli istifadə prinsiplərindən biri kimi neft və qaz gəlirlərindən 

daxilolmalar zirvə səviyyəsinə çatdıqda onların 25,0%-dən az olmayan hissəsinin 

yığıma yönəldilməsi qeyd olunmuşdur.  
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Hesablama Palatası hesab edir ki, məhz bu prinsipin tam mənada tətbiqi 25,0%-

dən daha yüksək nisbətdə vəsaitlərin DNF-yə toplanması ilə yanaşı makroiqtisadi 

tarazlığı təmin etməklə, büdcə proqnozlaşdırlmasının rasionallığının artmasına xidmət 

edər. 

Hesabat ilində DNF-nin büdcəsindən qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin 

məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə 90,0 milyon manat, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən 

qurulmasına 70,0 milyon manat, “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu” layihəsinin 

maliyyələşdirilməsinə 66,2 milyon manat, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 

xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə 31,6 milyon 

manat, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə isə 797,4 milyon manat vəsait ayrılmışdır.  

2016-cı il ərzində Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərcləri 20,1 milyon 

manat təşkil etmişdir.  

 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu.  

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 01.01.2016-cı il tarixə Fondun xəzinə 

hesabında 108515,52 min manat, 01.01.2017-ci il tarixə 93175,39 min manat vəsait 

qalığı olmuş, 2016-cı il ərzində Fondun gəlirləri 3178053,65 min manat, xərcləri isə 

3193393,78 manat, başqa sözlə, gəlirlərindən 15340,13 min manat və ya 0,5% çox 

olmuşdur (Cədvəl 20).  

Fondun büdcəsi haqqında müvafiq qanunda gəlirlər və xərclər bərabər həcmdə 

təsdiq edildiyi halda 2016-cı ildə Fondun büdcəsində 15340,13 min manat məbləğində 

illik büdcə kəsri yaranmış, həmin kəsr Fondun gəlirləri kimi göstərilməyən ilin əvvəlinə 

vəsait qalığı hesabına ödənilmişdir. Hesablama Palatasının Fondun büdcəsinə dair 

əvvəlki rəylərində qeyd edildiyi kimi, ilin əvvəlinə vəsait qalığının gəlirlər qismində 

nəzərdə tutulması Fondun gəlirlərinin və xərclərinin daha düzgün əks etdirilməsi və 

tənzimlənməsi baxımından məqsədəmüvafiqdir  

 

Cədvəl 20.  Fondun gəlirləri və xərcləri, min manat      

Göstəricilər 2014 (icra) 

2015 2016 

İcra Proqnoz İcra 

İcra 

səv-si, 

% 

2014-cü ilin icrası 

ilə 

2015-ci ilin icrası 

ilə 

Fərq % Fərq % 

GƏLİRLƏR 2896849,02 2914655,46 3307360,00 3178053,65 96,1 281204,63 109,7 263398,19 109,0 

XƏRCLƏR 2869396,49 2936645,28 3307360,00 3193393,78 96,6 323997,29 111,3 256748,50 108,7 

 

Qeyd edilməlidir ki, Hesablama Palatasının Fondun 2016-cı il üçün büdcə 

layihəsinə rəyində gəlirlər üzrə əlavə potensialın olduğu şəraitdə ehtiyatlı 

proqnozlaşdırmanın aparıldığı qeyd edilmiş, ayrı-ayrı xərc istiqamətləri üzrə 

proqnozlarda dəqiqləşdirmələrə ehtiyacın olduğu göstərilmişdir. “Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı il büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

130-VQD nömrəli 2016-cı il 23 fevral tarixli Qanununa əsasən Fondun mənbələr üzrə 

gəlirləri, o cümlədən, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarından daxilolmalar proqnozu 
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82789,90 min manat artırılmış, xərc istiqamətləri üzrə proqnoz məbləğləri də 

çoxaldılmışdır.  

 Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən 2016-cı ildə Fondun gəlirləri 3178053,65 

min manat təşkil etmiş, 3307360,0 min manat məbləğində təsdiq olunmuş proqnoz 

96,1% icra edilmişdir. Yığılmış vəsait 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 281204,63 

min manat və ya 9,7%, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 263398,19 min manat və 

ya 9,0% çox olmuşdur. Fondun gəlirləri məcburi dövlət sosial sığorta haqları (bundan 

sonra - MDSSH) üzrə daxilolmalardan, sair daxilolmalardan və dövlət büdcəsindən 

transfertlərdən ibarət olmuşdur (Cədvəl 21) 

 

Cədvəl 21.  Fondun gəlirləri 

  Göstəricilər 2014 (icra) 

2015 2016 

İcra Proqnoz İcra 

İcra 

səv-si, 

% 

xüs. 

çəki 

% 

2014-cü ilin 

icrası ilə 

2015-ci ilin 

icrası ilə 

Fərq % Fərq % 

GƏLİRLƏR 2896849,02 2914655,46 3307360,00 3178053,65 96,1 100,0 281204,63 109,7 263398,19 109,0 

1 
 Məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları  
1743743,24 1805133,75 2054990,00 1920994,79 93,5 60,4 177251,55 110,2 115861,04 106,4 

2  Sair daxilolmalar 11072,18 9521,71 6370,00 11058,86 173,6 0,4 -13,32 99,9 1537,15 116,1 

3 
 Dövlət büdcəsindən 

ayırmalar (transfert)  
1142033,60 1100000,00 1246000,00 1246000,00 100,0 39,2 103966,40 109,1 146000,00 113,3 

  

Fondun gəlirlərinin 1920994,8 min manatını və ya 60,0%-ini məcburi dövlət 

sosial sığorta haqlarından daxilolmalar təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü il üzrə müvafiq 

göstəricidən 177251,55 min manat və ya 10,2%, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 

115861,04 min manat və ya 6,4% çoxdur. MDSSH üzrə Fondun gəlirləri büdcədən 

maliyyələşən təşkilatlardan, qeyri-büdcə müəssisə və təşkilatlarından, sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən və digər sığortaedənlərdən daxilolmalardan 

ibarət olmuşdur (Cədvəl 22). 

 

Cədvəl 22.  MDSSH üzrə gəlirlər 

Göstəricilər 
2014 
(icra) 

2015 2016 

İcra, min 
manatla 

Proqnoz, 
min 

manatla 

İcra, min 
manatla 

İcra 
səv
-si, 
% 

xüs
.çək
i % 

2014-cü ilin 
icrası ilə 

2015-ci ilin icrası 
ilə 

+;- % +;- % 

1 
 Məcburi dövlət sosial 
sığorta haqları  

1743743,24 1805133,75 2054990,00 1920994,79 93,5 100,0 177251,55 110,2 115861,04 106,4 

1.1. 
Büdcədən maliyyələşən 
təşkilatlar üzrə 

621177,61 651254,80 760250,00 713607,66 93,9 37,2 92430,05 114,9 62352,86 109,6 

1.2. 
Qeyri-büdcə müəssisə 
və təşlkilatları üzrə 

1066979,61 1099521,00 1241199,90 1155193,21 93,1 60,1 88213,60 108,3 55672,21 105,1 

1.3. 
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan fiziki 
şəxslər üzrə 

55586,02 54357,95 53540,10 52193,92 97,5 2,7 -3392,10 93,9 -2164,03 96,0 

 

Statistik məlumatlara əsasən 2014-cü, 2015-ci və 2016-cı illərdə respublikada 

orta aylıq əmək haqqı, müvafiq olaraq, 444,5 manat, 466,9 manat və 498,6 manat təşkil 

etmişdir. Göründüyü kimi, MDSSH üzrə 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən 6,4%-lik artım 

səviyyəsi orta aylıq əmək haqqının 6,8%-lik artım səviyyəsinə təqribən uyğundur. 
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MDSSH üzrə gəlirlərin 713607,66 min manatı və ya 37,1%-i büdcədən 

maliyyələşən təşkilatlardan daxil olmuş, bu mənbə üzrə 760250,0 min manat 

məbləğində təsdiq edilmiş proqnoz 93,9% icra olunmuşdur. Həmin vəsait 2014-cü il 

üzrə müvafiq göstəricidən 92430,05 min manat və ya 14,9%, 2015-ci il üzrə müvafiq 

göstəricidən isə 62352,86 min manat və ya 9,6% çoxdur. Qeyd edilməlidir ki, büdcədən 

maliyyələşən təşkilatlardan daxilolmaların MDSSH üzrə ümumi daxilolmalarda xüsusi 

çəkisi 2014-cü ildə 35,6%, 2015-ci ildə isə 36,1% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, 

büdcədən maliyyələşən təşkilatlardan daxilolmaların MDSSH üzrə ümumi 

daxilolmalarda xüsusi çəkisinin tədricən artması tendensiyası 2016-cı ildə də davam 

etmişdir ki, bu da Fondun büdcə təşkilatlarından daxilolmalardan asılılıq səviyyəsinin 

tədricən artması baxımından qənaətbəxş hesab edilə bilməz. 

Qeyri-büdcə müəssisə və təşkilatlarından MDSSH üzrə gəlirlərin 60,1%-i qədər, 

yəni 1155193,21 min manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da proqnozun 93,1% icrası 

deməklə 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 88213,6 min manat və ya 8,3%, 2015-ci 

ilin müvafiq göstəricisindən isə 55672,21 min manat və ya 5,1% çoxdur. Bu mənbədən 

gəlirlərin MDSSH üzrə ümumi gəlirlərdə xüsusi çəkisi 2014-cü ildə 61,2%, 2015-ci ildə 

isə 60,9% təşkil etmişdir. Başqa sözlə, qeyri-büdcə müəssisə və təşkilatlarından 

daxilolmaların xüsusi çəkisi azalma dinamikasına malik olmuşdur.   

2016-cı ildə MDSSH üzrə gəlirlərin 52193,92 min manatı və ya 2,7%-i sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən və digər sığortaedənlərdən daxil olmuş, qeyd 

edilən mənbə üzrə təsdiq edilmiş 53540,1 min manat proqnoz 97,5% icra edilmişdir. 

Yığılmış vəsait 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 3392,1 min manat az və ya həmin 

göstəricinin 93,9%-i qədər, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 2164,03 min manat 

az və ya həmin göstəricinin 96,0%-i qədər olmuşdur. Mənbə üzrə daxilolmalarda 

azalma bu mənbədən gəlirlərin MDSSH üzrə daxilolmalarda xüsusi çəkisində də özünü 

göstərmişdir. Belə ki, həmin xüsusi çəki göstəricisi 2014-cü ildə 3,2%, 2015-ci ildə isə 

3,0% təşkil etmiş, başqa sözlə, fiziki şəxslərdən daxilolmalar üzrə azalma dinamikası 

2016-cı ildə də davam etmişdir ki, bu da Fondun funksional fəaliyyətinin daha da 

gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu göstərir.  

Fiziki şəxslərlə iş baxımından Fondun yığım fəaliyyətinin gücləndirilməsinə 

ehtiyacın olması özünü Hesablama Palatasının Fondun yerli orqanlarında həyata 

keçirdiyi nəzarət tədbirlərinin nəticələrində də göstərmişdir. Belə ki, həmin nəzarət 

tədbirləri zamanı bir çox hallarda fiziki şəxslərin işçiləri üzrə əmək haqqı fondu 

məbləğinin müvafiq vergi orqanında olan göstəricisi ilə Fondda olan göstəricisi arasında 

fərqlərin olduğu, fiziki şəxslərin fəaliyyət növü və yeri düzgün nəzərə alınmadan onlarla 

hesablaşmaların aparıldığı, vergi orqanında dövriyyəsi olan fiziki şəxslərin Fondda 

fəaliyyətsiz kimi uçotunun aparıldığı müəyyən edilmişdir ki, bu da mövcud yığım 

potensialından tam istifadəni əngəlləməklə MDSSH üzrə daxilolmaların səviyyəsinə 

mənfi təsir göstərir. 

2016-cı ildə Fonda dövlət büdcəsindən təsdiq edilmiş proqnoz məbləğində, yəni 

1246000,0 min manat vəsait transfert edilmişdir ki, bu da Fondun gəlirlərinin 39,2%- 

qədər olmaqla 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 103966,4 min manat və ya 9,1%, 

2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 146000,0 min manat və ya 13,3% çoxdur. Qeyd 

etmək lazımdır ki, 2016-cı ildə fondun büdcəsinin formalaşmasında dövlət büdcəsinin 

iştirak səviyyəsi artmışdır (Cədvəl 23). 
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Cədvəl 23. Fondun büdcəsinin formalaşmasında dövlət büdcəsinin iştirakı 

  2014 2015 2016 

Gəlirlər 2896849,02 100,00 2914655,46 100,00 3178053,65 100,00 

Büdcədən maliyyələşən 

təşkilatlardan daxilolmalar 621177,61 21,4 651254,8 22,3 713607,66 22,5 

Dövlət büdcəsində 

ayırmalar (transfert) 1142033,6 39,4 1100000,0 37,7 1246000,0 39,2 

Cəmi 1763211,21 60,9 1751254,8 60,1 1959607,66 61,7 

 

Göründüyü kimi, Fondun gəlirlərində həm büdcədən maliyyələşən təşkilatlardan 

daxilolmaların, həm də dövlət büdcəsindən transfertlərin xüsusi çəkisi 2016-cı ildə 2015-

ci ilə nisbətən artmışdır ki, bu da Fondun büdcəsinin gəlirlərində büdcə vəsaitlərinin 

iştirak payının 2015-ci ildəki 60,1%-dən 2016-cı ildəki 61,7%-ə yüksəlməsi ilə 

nəticələnmişdir. Qeyd olunanlar  Fondun qeyri-büdcə sektoru üzrə yığım fəaliyyətinin 

gücləndirilməsinə ehtiyacın olduğunu deməyə əsas verir.  

Həm ümumilikdə, həm də qeyri-büdcə sektorundan MDSSH üzrə daxilolmaların 

səviyyəsinə Fondun debitor borclarının həcmi və bu borcların aradan qaldırılması 

istiqamətində görülən tədbirlərin həcmi və effektivliyi də təsir göstərir. Təqdim edilmiş 

məlumatlara əsasən 01.01.2016-cı il tarixə sığortaedənlərin Fonda borcu 321215,0 min 

manat, o cümlədən borcun əsas məbləği üzrə 255746,9 min manat (79,6%), maliyyə 

sanksiyaları üzrə 65371,1 min manat (20,4%), digər mənbələr üzrə 97,0 min manat 

olmuşdur. Borcun 6480,0 min manatı (o cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 5767,2 

min manat (89,%), maliyyə sanksiyaları üzrə 695,3 min manat (10,7%), digər mənbələr 

üzrə 17,5 min manat (0,3%)) və ya 2,0%-i büdcə təşkilatları üzrə, 48650,8 min manatı 

(o cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 38253,8 min manat (78,6%), maliyyə 

sanksiyaları üzrə 10395,5 min manat (21,4%), digər mənbələr üzrə 1,5 min manat) və 

ya 15,2%-i əsas iri sığortaedənlər üzrə, 8051,1 min manat (o cümlədən, borcun əsas 

məbləği üzrə 6462,0 min manat (80,3%), maliyyə sanksiyaları üzrə 1587,8 min manat 

(19,7%), digər mənbələr üzrə 1,3 min manat) və ya 2,5%-i bələdiyyə mülkiyyətində olan 

təşkilatlar üzrə, 241662,4 min manatı (o cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 192385,9 

min manat (79,6%), maliyyə sanksiyaları üzrə 49200,3 min manat (20,4%), digər 

mənbələr üzrə 76,2 min manat) və ya 75,2%-i digər hüquqi şəxslər üzrə, 16370,7 min 

manatı (o cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 12878,0 min manat (78,7%), maliyyə 

sanksiyaları üzrə 3492,2 min manat (21,3%), digər mənbələr üzrə 0,5 min manat) və ya 

5,1% fiziki şəxslər üzrə olmuşdur. 

Fond tərəfindən verilmiş məlumatlara əsasən büdcə təşkilatları üzrə debitor 

borcları, əsasən, ilin sonunda hesablanmış əmək ödənişlərinə görə yaranmış, ödənişin 

gecikdirildiyi hallarda isə mövcud proqram təminatı vasitəsilə penyaların avtomatik 

hesablanması və həmin vəsaitlərin maliyyə sanksiyaları kimi əks etdirilməsi nəticəsində 

bu mənbədən maliyyə sanksiyaları üzrə borclar əks etdirilmişdir.  

01.01.2017-ci il tarixə sığortaedənlərin Fonda borcu 21612,2 min manat və ya 

6,7% artaraq 342827,2 min manata çatmış, əsas iri sığortaedənlər istisna olmaqla, 

artım bütün mənbələr üzrə müşahidə edilmişdir (Cədvəl 24). 
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Cədvəl 24.  Fondun debitor borcları 

  

01.01.2016-cı il 
tarixə 

01.01.2017-ci il 
tarixə 

İlin əvvəlinə 
nisbətən sonuna 

fərq 

məbləğ, 
min 

manatla 

xüsusi 
çəki, % 

məbləğ, 
min 

manatla 

xüsusi 
çəki, % 

     +/- % 

Debitor borclar, cəmi 321215,0 100,0 342827,2 100,0 21612,2 106,7 

o cümlədən       

Büdcə təşkilatları üzrə 6480,0 2,0 8500,8 2,5 2020,8 131,2 

Əsas iri sığortaedənlər üzrə 48650,8 15,1 47783,3 13,9 -867,5 98,2 

Bələdiyyə mülkiyyətində olan təşkilatlar 
üzrə 

8051,1 2,5 8648,7 2,5 597,6 107,4 

Digər hüquqi şəxslər üzrə 241662,4 75,2 258525,8 75,4 16863,4 107,0 

Fiziki şəxslər üzrə 16370,7 5,1 19368,6 5,6 2997,9 118,3 

 

Cədvəl 24-dən göründüyü kimi, Fondun yığım sahəsində birbaşa funksional 

fəaliyyəti ilə bağlı olmayan və debitor borcun yaranması obyektiv səbəblərlə bağlı olan 

büdcə təşkilatları istisna olmaqla, əsas artım sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 

şəxslər üzrə olmuşdur. Belə ki, fiziki şəxslərin Fonda borcu ilin əvvəlinə nisbətən 

sonunda 2997,9 min manat və ya 18,3% artaraq 19368,6 min manata (o cümlədən, 

borcun əsas məbləği üzrə 14712,0 min manat (76,0%), maliyyə sanksiyaları üzrə 

4656,1 min manat (24,0%), digər mənbələr üzrə 0,5 min manat) çatmış, Fondun ümumi 

debitor borclarında müvafiq xüsusi çəki göstəricisi isə ilin əvvəlindəki 5,1%-dən sonunda 

5,6%-ə çatmışdır.  

Fondun ilin sonuna fiziki şəxslər üzrə debitor borcunun 10976,3 min manatı (o 

cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 8341,3 min manat (76,0%), maliyyə sanksiyaları 

üzrə 2634,9 min manat (24,0%), digər mənbələr üzrə 0,1 min manat) və ya fiziki şəxslər 

üzrə ümumi borcun 56,7%-i ticarət və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərə 

aid olmuşdur ki, həmin fiziki şəxslər üzrə də ilin əvvəlinə nisbətən sonunda debitor 

borclarının artımı 1525,5 min manat və ya 16,1% təşkil etmişdir. 

Digər sahələrdə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin Fonda borcu isə ilin əvvəlinə 

nisbətən sonunda 1410,0 min manat və ya 21,3% artaraq 8015,2 min manata (o 

cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 6062,0 min manat (75,6%), maliyyə sanksiyaları 

üzrə 1952,8 min manat (24,4%), digər mənbələr üzrə 0,4 min manat) çatmışdır ki, bu da 

fiziki şəxslər üzrə ümumi borcun 41,4%-i qədərdir. 

Pay torpağı olan fiziki şəxslərin də Fonda borcları ilin əvvəlinə nisbətən sonunda 

62,4 min manat və ya 19,8% artmış, borcun məbləği fiziki şəxslər üzrə cəmi borcun 

1,9%-i qədər olmaqla 377,1 min manat (o cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 308,7 

min manat (81,9%), maliyyə sanksiyaları üzrə 68,4 min manat (18,1%)) təşkil etmişdir. 

Qeyd edilənlər bir daha Fondun fiziki şəxslər üzrə yığım fəaliyyəti üzrə əlavə 

müvafiq tədbirlərin görülməsinə və fəaliyyətin gücləndirilməsinə ehtiyac olduğunu 

göstərir.  

Cədvəl 24-dən göründüyü kimi, bələdiyyə mülkiyyətində olan təşkilatların da 

Fonda borcları ilin əvvəlinə nisbətən sonunda 597,6 min manat və ya 7,4% artaraq 

8648,7 min manata (o cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 6761,5 min manat (78,2%), 

maliyyə sanksiyaları üzrə 1885,7 min manat (21,8%), digər mənbələr üzrə 1,5 min 
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manat) çatmış, Fondun ümumi debitor borclarında xüsusi çəki göstəricisi isə 

dəyişməyərək 2,5% səviyyəsində qalmışdır.          

Digər hüquqi şəxslərin Fonda borcu ilin sonunda əvvəlinə nisbətən 16863,4 min 

manat və ya 7,0% artaraq 258525,8 min manata (o cümlədən, borcun əsas məbləği 

üzrə 202295,4 min manat (78,3%), maliyyə sanksiyaları üzrə 56177,6 min manat 

(21,7%), digər mənbələr üzrə 52,8 min manat) çatmış, Fondun ümumi debitor 

borclarında xüsusi çəki göstəricisi isə 75,2%-dən 75,4%-ə qalxmışdır.   

2016-cı ilin sonunda Fondun debitor borclarında azalma yalnız əsas iri 

sığortaedənlər üzrə ümumi məbləğdə müşahidə edilmişdir. Belə ki, həmin 

sığortaedənlərin Fonda ümumi borc məbləği ilin sonunda 47783,3 min manat (o 

cümlədən, borcun əsas məbləği üzrə 36476,1 min manat (76,3%), maliyyə sanksiyaları 

üzrə 11277,4 min manat (23,6%), digər mənbələr üzrə 29,8 min manat (0,1%)) təşkil 

etmişdir ki, bu da ilin əvvəlinə olan müvafiq göstəricidən 867,5 min manat azdır və ya 

həmin göstəricinin 98,2%-i qədərdir. Azalma özünü Fondun debitor borclarının ümumi 

məbləğində xüsusi çəki baxımından da göstərmiş, bu göstərici ilin əvvəlindəki 15,1% 

göstəricisindən13,9% göstəricisinə düşmüşdür. 

Fondun ilin sonuna ayrı-ayrı mənbələr üzrə debitor borclarının strukturuna 

baxdıqda bütün mənbələr üzrə maliyyə sanksiyalarının səviyyəsində artımın olması 

nəzərə çarpır. Bu isə həmin borcların səviyyəsinin artımının ilin sonundakı cari 

hesablamalar və ödənişin gecikməsi səbəbindən deyil, il ərzində ödəmələrin tam 

səviyyədə aparılmaması səbəbindən olmasını deməyə əsas verir. 

Əsas iri sığortaedənlərin Fonda borclarının ilin əvvəlinə və sonuna strukturuna 

baxdıqda müəyyən etmək olar ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və “Azərsu” 

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti istisna olmaqla, digər əsas iri sığortaedənlərin Fonda maliyyə 

sanksiyaları üzrə borclarının məbləğində ciddi dəyişiklik olmamışdır ki, bu da debitor 

borcların səviyyəsində dəyişikliklərin ilin sonundakı cari ödəmələrdə gecikmələr 

səbəbindən yaranması anlamına gəlir. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 

maliyyə sanksiyaları üzrə ilin əvvəlinə olan 1881,3 min manat göstəricisi 558,6 min 

manat və ya 16,1% azalaraq 1322,7 min manata enmiş, “Azərsu” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti üzrə isə əksinə, maliyyə sanksiyaları üzrə borc məbləği 1443,0 min manat və 

ya 18,8% artmışdır. 

Araşdırmalar göstərmişdir ki, məhkəmə iddialarının qaldırılması vasitəsilə  

debitor borcların aradan qaldırılması istiqamətində Fondun fəaliyyəti də qənaətbəxş 

nəticələr verməmiş, borcların həcmi ilə müqayisədə daha az sayda və məbləğdə iddia 

qaldırılmışdır. Belə ki, təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2016-cı ildə ümumilikdə 

13516,3 min manat və ya ilin əvvəlinə olan ümumi debitor borcu məbləğinin 4,2%-i 

qədər borcun ödənişinin təmin edilməsi üçün məhkəmə orqanlarında cəmi 3634 sayda 

iddia qaldırılmış, həmin iddialardan 7112,7 min manatı əhatə edən 2525-i təmin edilmiş, 

181,2 min manatı əhatə edən 50-si rədd edilmiş, təmin olunmuş 7112,7 min manat iddia 

məbləğindən 257,5 min manatın və ya 3,6% məbləğin ödənişi təmin edilmişdir ki, bu da 

cəmi qaldırılmış iddia məbləğinin 1,9%-i qədərdir.   

2016-cı ildə Fondun xərcləri gəlirlərindən 15340,13 manat çox olmaqla 

3193393,78 min manat təşkil etmiş, 3307360,00 min manat səviyyəsində təsdiq edilmiş 

proqnoz 96,6% icra edilmişdir. Xərclənmiş vəsait 2014-cü ilin müvafiq icra 
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göstəricisindən 323997,29 min manat və ya 11,3%, 2015-ci ilin müvafiq icra 

göstəricisindən isə 256748,50 min manat və ya 8,7% çoxdur (Cədvəl 25). 
 

Cədvəl 25. Fondun xərcləri 

Göstəricilər 2014 (icra) 

2015 2016 

İcra, min 
manatla 

Proqnoz, min 
manatla 

İcra, min 
manatla 

İcra 
səviy
yəsi, 

% 

2014-cü ilin icrası ilə 2015-ci ilin icrası ilə 

+;- % +;- % 

XƏRCLƏR, cəmi 2869396,49 2936645,28 3307360,00 3193393,78 96,6 323997,29 111,3 256748,50 108,7 

1 Əhaliyə ödənişlər, cəmi 2808641,72 2873218,76 3238950,00 3135789,72 96,8 327148,00 111,6 262570,96 109,1 

1.1
. 

Əmək pensiyalarının 
ödənilməsi 

2736911,55 2797654,13 3136100,00 3042842,26 97,0 305930,71 111,2 245188,13 108,8 

1.2 
MDSSH hesabına 
müavinətlərin ödənilməsi 

71730,17 75564,63 102850,00 92947,46 90,4 21217,29 129,6 17382,83 123,0 

2 

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

17485,07 17488,60 21000,00 14467,42 68,9 -3017,65 82,7 -3021,18 82,7 

3 

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

18585,00 19100,00 19120,00 19120,00 100,0 535,00 102,9 20,00 100,1 

4 

DSMF-nin mərkəzi 
aparatının və onun yerli 
orqanlarının saxlanılması 
xərcləri 

22431,30 24423,43 27000,00 22026,40 81,6 -404,90 98,2 -2397,03 90,2 

5 
Beynəlxalq təşkilatlara 
üzvlik haqlarının 
ödənilməsi xərcləri  

39,14 32,37 40,00 38,36 95,9 -0,78 98,0 5,99 118,5 

6 

"2009-2015-ci illərdə AR-
da sığorta pensiya 
sisteminin inkişafına dair 
Dövlət Proqramı" üzrə 
nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

617,87 875,93 
   

-617,87 
 

-875,93 0,0 

7 

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

218,53 213,00 1250,00 1250,00 100,0 1031,47 572,0 1037,00 586,9 

8 Digər 1377,86 1293,19 
 

701,88 
 

-675,98 50,9 -591,31 54,3 

 

Fondun xərclərinin 3135789,72 min manatını və ya 98,2%-ini əhaliyə ödənişlər 

təşkil etmiş, bu istiqamət üzrə 3238950,00 min manat həcmində təsdiq edilmiş proqnoz 

96,8% icra edilmişdir. Həmin vəsait 2014-cü il üzrə müvafiq icra göstəricisindən 

327148,00 min manat və ya 11,6%, 2015-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən isə 

262570,96 min manat və ya 9,1% çox olmuşdur. Göründüyü kimi, əhaliyə ödənişlər üzrə 

xərclərin artım tempi ümumi xərclərin artım tempini cüzi də olsa üstələmişdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, əhaliyə ödənişlərin ümumi xərclərdə xüsusi çəkisi 2014-cü ildə 

97,9%, 2015-ci ildə isə 97,8% təşkil etmişdir. Bu xərclərin xüsusi çəkisinin də artımı 

sosial müdafiə baxımından müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər. 

Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərin 3042842,26 min manatı və ya 97,0%-i (ümumi 

xərclərin 95,3%-i) əmək pensiyalarının ödənilməsinə sərf edilmiş, bu xərc istiqaməti 
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üzrə 3136100,00 min manat həcmində təsdiq edilmiş proqnoz 97,0% icra edilmişdir. 

Əmək pensiyalarının ödənilməsinə çəkilən xərc 2014-cü ilin müvafiq icra göstəricisindən 

305930,71 min manat və ya 11,2%, 2015-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən isə 

245188,13 min manat və ya 8,8% çox olmuşdur. Yəni, əmək pensiyalarının ödənilməsi 

xərclərinin artım tempi ümumi xərclərin artım tempinə uyğun olmuşdur. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2016-cı ildə hərəkətdə olan pensiya işləri 

üzrə 1 nəfərə düşən pensiya məbləği 193,86 manat olmuşdur. Həmin göstərici 2014-cü 

ildə 175,79 manat, 2015-ci ildə isə 179,07 manat təşkil etmişdir. Yəni, 1 nəfərə düşən 

pensiya məbləği 2016-cı ildə 2014-cü ilə nisbətən 18,07 manat və ya 10,3%, 2015-ci ilə 

nisbətən 14,79 manat və ya 8,3% artmışdır. Göründüyü kimi, 1 nəfərə düşən pensiya 

məbləğinin artım səviyyəsi əmək pensiyalarının ödənişi xərclərinin artım səviyyəsinə 

qismən uyğun olmuşdur. 

Qeyd edilməlidir ki, 1 nəfərə düşən pensiya məbləği 2016-cı ildə pensiyaçılar 

üçün 115,0 manat məbləğində müəyyən edilmiş yaşayış minimumundan 78,86 manat 

və ya 68,6% çox olmuşdur.     

Əmək pensiyalarının ödənilməsinə xərclənmiş vəsaitin 1709496,81 min manatı 

və ya 56,2% əmək pensiyalarının baza hissəsinin, 1333345,45 min manatı və ya 

43,8%-i isə əmək pensiyalarının sığorta hissəsinin ödənilməsinə yönəldilmiş, bu pensiya 

hissələri üzrə icra səviyyəsi, müvafiq olaraq, 100,9% və 92,5% təşkil etmişdir (Cədvəl 

26). 

 

Cədvəl 26 .Əmək pensiyalarının ödənilməsi xərcləri 

 
2014 (icra) 

2015 2016 

İcra, min 

manatla 

Proqnoz, 

min manatla 

İcra, min 

manatla 

İcra 

səviy

yəsi, 

% 

2014-cü ilin 

icrası ilə 

2015-ci ilin icrası 

ilə 

+;- % +;- % 

Əmək pensiyalarının 

ödənişinə, cəmi 
2736911,55 2797654,13 3136100,00 3042842,26 97,0 305930,71 111,2 245188,13 108,8 

əmək pensiyalarının 

baza hissəsinə 
1523955,63 1535380,76 1695000,00 1709496,81 100,9 185541,18 112,2 174116,05 111,3 

əmək pensiyalarının 

sığorta hissəsinə 
1212955,92 1262273,37 1441100,00 1333345,45 92,5 120389,53 109,9 71072,08 105,6 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, pensiya hissələrinin xüsusi çəki göstəriciləri 2014-cü 

ildə, müvafiq olaraq, 55,7% və 44,3%, 2015-ci ildə isə, müvafiq olaraq, 54,9% və 45,1% 

olmuşdur. Göründüyü kimi, 2016-ci ildə əmək pensiyalarının baza hissəsinin ödənilməsi 

xərclərində xüsusi çəki baxımından artım, sığorta hissəsində isə azalma müşahidə 

edilmişdir. 

Əmək pensiyalarının baza hissəsinin ödənilməsinə xərclənmiş vəsait 2014-cü ilin 

müvafiq icra göstəricisindən 185541,18 min manat və ya 12,2%, 2015-ci ilin müvafiq 

icra göstəricisindən isə 174116,05 min manat və ya 11,3% çox olmuşdur. Sığorta 

hissəsindəki artım isə, müvafiq olaraq, 120389,53 min manat və ya 9,9% və 71072,08 

min manat və ya 5,6% təşkil etmişdir. Yəni, əmək pensiyalarının baza hissəsinin 

ödənilməsi xərclərinin artım səviyyəsi də bu xərclərin xüsusi çəkisinin artımını 

şərtləndirmiş, sığorta hissəsinin artımı isə 2015-ci il üzrə qiymətlər indeksinə müvafiq 
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olaraq sığorta hissəsinin 4,0%-lik indeksləşdirmə səviyyəsindən bir qədər artıq 

olmuşdur. Əmək pensiyalarının baza hissəsinin ödənilməsi xərclərinin 11,3%-lik 

artımının əsas səbəbi kimi “Əmək pensiyalarının baza hissəsinin artırılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 yanvar tarixli 1704 nömrəli 

Sərəncamı ilə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləğinin 2016-cı il 

fevralın 1-dən 10% artırılaraq 110,0 manata çatdırılması göstərilə bilər. Sığorta 

hissəsinin indeksləşdirmə səviyyəsini nəzərə aldıqda belə, 2016-cı ildə sığorta 

hissəsinin 92,5%-lik icra səviyyəsi sığorta hissəsi üzrə proqnozun düzgün 

müəyyənləşdirilməmədiyin qeyd etməyə əsas verir.   

Həm ümumilikdə əmək pensiyalarının, həm də onun baza və sığorta hissələrinin 

ödənilməsi xərclərinin səviyyəsinə əmək pensiyaçılarının sayındakı artım da təsir 

etmişdir. Belə ki, Fond tərəfindən müvafiq dövrlər üzrə təqdim edilmiş ”Əmək 

pensiyaları haqqında hesabat” a (1-pensiya №-li forma) əsasən uçotda olan əmək 

pensiyaçılarının sayı 01.01.2015-ci il tarixə 1258226 nəfər, 01.01.2016-cı il tarixə 

1267408 nəfər və ya 01.01.2015-ci ilə olan müvafiq saydan 9182 nəfər və ya 0,7% çox, 

01.01.2017-ci il tarixə isə 1282354 nəfər və ya 01.01.2015-ci il tarixə olan müvafiq 

saydan 24218 nəfər və ya 1,9%, 01.01.2016-cı il tarixə olan müvafiq saydan isə 14946 

nəfər və ya 1,2% çox olmuşdur.  

Hesablama Palatası tərəfindən Fondun yerli strukturlarında aparılmış nəzarət 

tədbirləri bir sıra hallarda əsassız pensiya təyinatının aparıldığını, vətəndaşın iş (sosial) 

sığorta stajının daha ətraflı araşdırmalar aparmadan pensiya təyin edildiyini, əlilliyə görə 

pensiya təyin edilmiş şəxslərin sonradan əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub olmadıqları 

istiqamətində araşdırmaların aparılmadığını və qeyd edilən səbəblərdən əsassız 

pensiya ödənişlərinin həyata keçirildiyini göstərmişdir. 

Qeyd edilməlidir ki, təqdim olunmuş müvafiq məlumatlara əsasən, son illərdə 

olduğu kimi, 2016-cı ildə də yaşa görə əmək pensiyaçılarının ümumi saydakı xüsusi 

çəkisinin azalma tendensiyası, əlilliyə və ailə başçısının itirilməsinə görə əmək 

pensiyalarının xüsusi çəkisinin isə artma tendensiyaları davam etmişdir. Belə ki, 

məlumatlara əsasən 01.01.2017-ci il tarixə uçotda olan 1282354 nəfər əmək 

pensiyaçılarından 781957 nəfəri və ya 61,0%-i yaşa görə, 383590 nəfəri və ya 29,9%-i 

əlilliyə görə, 116807 nəfəri və ya 9,1%-i isə ailə başçısınının itirilməsinə görə əmək 

pensiyası alanlar olmuşdur. Həmin xüsusi çəki göstəriciləri, 2014-cü ildə müvafiq olaraq, 

62,4%, 29,1% və 8,5%, 2015-ci ildə isə, müvafiq olaraq, 61,6%, 29,5% və 8,8% təşkil 

etmişdir.  

Yaşa görə əmək pensiyaçılarının sayının azalmasını 2016-cı ildə yaşa görə 

pensiya hüququ yaranmalı olan vətəndaşların sayı ilə müqayisə də bir daha sübut edir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2016-

cı ildə, zəruri iş (sosial sığorta) stajına malik olduğu halda yaşa görə əmək pensiyası 

hüququ yaranacaq, 1 yaşadək ölən uşaqların sayını çıxmaqla, 1953-cü ildə doğulmuş 

kişilərin və 1956-cı ildə doğulmuş qadınların ümumi sayı 109940 nəfər, 2012-ci ildə, 

zəruri iş (sosial sığorta) stajına malik olduğu halda yaşa görə əmək pensiyası hüququ 

yaranacaq, 1 yaşadək ölən uşaqların sayını çıxmaqla, 1952-ci ildə doğulmuş kişilərin və 

1955-ci ildə doğulmuş qadınların ümumi sayı isə 108766 nəfər təşkil etmişdir. 

Göründüyü kimi, 2016-cı ilə nəzərən hesablanmış göstərici 2015-ci ilə nəzərən 

hesablanmış göstəricidən 1174 nəfər və ya 1,1% çoxdur ki, həmin göstəricidən də yaşa 
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görə əmək pensiyaçılarının sayı üzrə 2016-cı ildəki 0,1%-lik artım səviyyəsi xeyli geri 

qalır. 

Yuxarıda qeyd edilənlər əmək pensiyası hüququnun yaranması üçün 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş yaş həddinə, yəni  01.07.2017-ci il tarixədək kişilər 63 

yaş, qadınlar isə 60 yaş həddinə çatanadək əmək pensiyasına çıxan şəxslərin sayının 

və dolayısıyla müvafiq sığorta kapitalı ilə təmin edilməyən pensiya məbləğlərinin 

ödənişinin tədricən artımı anlamına gəlir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin 2017-ci il 1 may tarixli Fərmanı ilə 01.07.2017-ci il tarixdən qüvvəyə minən 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 10 mart tarixli 543-VQD nömrəli 

Qanununa əsasən 01.07.2017-ci il tarixdən hər üç növ əmək pensiyası üzrə pensiya 

hüququnun yaranması üçün şərtlərin dəyişdirilməsi, daha fərqli tələblərin qoyulması 

sığorta kapitalı ilə təmin edilməyən pensiya təminatının qarşısının alınması 

istiqamətində addımların atılmasına şərait yaradacaqdır. 

MDSSH hesabına müavinətlərin ödənilməsinə 2016-cı ildə 102850,00 min manat 

proqnoza qarşı əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərin 3,0%-i qədər, yəni 92947,46 min manat 

vəsait xərclənmiş, proqnoz 90,4% icra edilmişdir. Həmin vəsait 2014-cü ilin müvafiq 

göstəricisindən 21217,29 min manat və ya 29,6%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən 

isə 17382,83 min manat və ya 23,0% çox olmuşdur. Göründüyü kimi, bu istiqamət üzrə 

xərclərin artım səviyyəsi ümumi xərclərin artım səviyyəsini xeyli üstələyir (Cədvəl 27). 

 

Cədvəl 27. MDSSH hesabına ödənilən müavinətlər 

 
2014 (icra) 

2015 2016 

İcra, min 
manatla 

Proqnoz, 
min 

manatla 

İcra, min 
manatla 

İcra 
səviyy
əsi, % 

2014-cü ilin 
icrası ilə 

2015-ci ilin icrası 
ilə 

+;- % +;- % 

MDSSH hesabına 
müavinətlərin ödənilməsi, 

cəmi 
71730,17 75564,63 102850,00 92947,46 90,4 21217,29 129,6 17382,83 123,0 

Əmək qabiliyyətinin 
müvəqqəti itirilməsinə görə 

müavinət 
19241,47 20253,16 22000,00 22481,53 102,2 3240,06 116,8 2228,37 111,0 

Hamiləliyə və doğuma 
görə müavinət 

22822,64 24166,62 27500,00 25967,89 94,4 3145,25 113,8 1801,27 107,5 

Uşağın anadan olmasına 
görə müavinət 

4419,22 4818,45 7780,00 5172,65 66,5 753,43 117,0 354,20 107,4 

3 yaşına çatanadək 
uşaqlara qulluqla əlaqədar 

müavinət 
7371,83 8174,62 13100,00 10609,13 81,0 3237,30 143,9 2434,51 129,8 

Dəfn  üçün müavinət 12199,01 12241,98 17200,00 13496,26 78,5 1297,25 110,6 1254,28 110,2 

İşsizlik müavinəti 5 676,00 5 909,80 15 270,0 15 220,00 99,7 9 544,00 268,1 9 310,20 257,5 

 

Əvvəlki illər üzrə xərclənmiş vəsaitdən nəzərəçarpacaq dərəcədə artımla 

icra şəraitində hesabat ilində 90,4%-lik icra səviyyəsi bu istiqamət üzrə 

proqnozun daha yüksək səviyyədə müəyyənləşdirilməsi anlamına gəlir. Qeyd 

edilməlidir ki, 2016-cı il üzrə müvafiq illik büdcə göstəricisi ilkin olaraq 87557,00 min 

manat səviyyəsində təsdiq edilmiş, Fondun 2016-cı il üçün büdcəsinin layihəsinə 

Hesablama Palatasının rəyində bu istiqamət üzrə xərclərin artım tempinin ümumi 

xərclərin artım tempini dəfələrlə üstələdiyi qeyd edilmişdir. Göründüyü kimi, Fond 

tərəfindən sonrakı dəqiqləşdirmələr də lazımi səviyyədə aparılmamış, ümumi xərclərin 
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səviyyəsində nisbətən uyğun proqnozlar müəyyənləşdirilsə də MDSSH hesabına 

müavinətlərin ödənilməsinə lazım olandan da daha artıq vəsaitin xərclənəcəyi 

proqnozlaşdırılmış, nəticədə aşağı səviyyəli icraya nail olunmuşdur. 

MDSSH hesabına müavinətlərin ödənilməsi üzrə xərclərin 22481,53 min manatı 

və ya 24,2%-i əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, 25967,89 min manatı və 

ya 27,9%-i hamiləliyə və doğuma görə, 5172,65 min manatı və ya 5,6%-i uşağın 

anadan olmasına görə, 10609,13 min manatı və ya 11,4%-i 3 yaşına çatanadək 

uşaqlara qulluqla əlaqədar, 13496,26 min manatı və ya 14,5%-i dəfn üçün və 15220,00 

min manatı və ya 16,4%-i isə işsizliyə görə müavinətlərin ödənilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Bu müavinət növləri üzrə icra səviyyəsi isə, müvafiq olaraq, 102,2%, 

94,4%, 66,5%, 81,0%, 78,5% və 99,7% təşkil etmisdir. Göründüyü kimi, bütün müavinət 

növləri üzrə proqnozun icrasında kənarlaşmalar olmuş, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 

itirilməsinə görə müavinət növü üzrə proqnozdan artıq, digər müavinət növləri üzrə isə 

proqnozdan əskik vəsait xərclənmişdir. Bu isə proqnozlaşmanın qənaətbəxş səviyyədə 

aparılmadığından xəbər verir. Fondun 2016-cı il üçün büdcəsinin layihəsinə Hesablama 

Palatasının rəyində də MDSSH hesabına ödənilən müavinətlər üzrə proqnoz 

göstəricilərinin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyacın olduğu vurğulanmışdır.    

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlərin ödənilməsinə 

2016-cı ildə 22481,53 manat və ya 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 3240,06 min 

manat və ya 16,8%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən isə 2228,37 manat və ya 11,0% 

çox vəsait xərclənmişdir. Statistik məlumatlara əsasən orta aylıq əmək haqqı məbləği 

2013-cü ildə 425,1 manat, 2014-cü ildə 444,5 manat, 2015-ci ildə 466,9 manat, 2016-cı 

ildə isə 498,6 manat olmuşdur. Müavinət məbləğinin əvvəlki 1 il ərzində əldə edilmiş 

gəlirlər əsasında hesablandığını nəzərə alsaq orta aylıq əmək haqqı məbləğinin 2015-ci 

ildə 2014-cü ilə nisbətən 5,0%, 2016-cı ildə 2014-cü ilə nisbətən 12,2%, 2015-ci ilə 

nisbətən isə 6,8% artımı bu müavinət növü üzrə ümumi xərc məbləğinin yuxarıda qeyd 

edilən artımını izah etmir.  

 Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə 

görə müavinətləri alan kontingentin sayı 58,6 min nəfər, 1 nəfərə düşən müavinət 

məbləği 383,6 manat olmuşdur. Həmin göstəricilər 2014-cü ildə, müvafiq olaraq, 66,6 

min nəfər və 288,9 manat, 2015-ci ildə isə, müvafiq olaraq, 75,9 min nəfər və 266,8 

manat təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, müavinət alanların sayı 2016-cı ildə 2014-cü il 

üzrə müvafiq saydan 8,0 min nəfər, 2015-ci il üzrə müvafiq saydan isə 17,3 min nəfər az 

olduğu və ya həmin göstəricinin 77,3%-ini təşkil etdiyi halda 1 nəfərə düşən müavinətin 

məbləği 2016-cı ildə 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 94,7 manat və ya 32,3%, 

2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən isə 116,8 manat və ya 43,8% çoxdur ki, bu da 

ümumi xərc məbləğinin həmin dövrlərdəki xərc məbləğlərinə nisbətən artımını 

şərtləndirmişdir. Ümumi xərc məbləğinin artım səviyyəsinin bu müavinət növünün 

hesablanması üçün əsas sayılan orta əmək haqqı məbləğinin artım səviyyəsini dəfələrlə 

üstələməsi 2016-cı ildə həm sığortaolunanların daha uzun müddətə əmək 

qabiliyyətlərini itirməsi, həmçinin daha yüksək əmək haqqı alan sığortaolunanların bu 

müavinət növünü alması ilə izah edilə bilər. Daha uzun müddət ərzində müavinətin 

alınması və 1 nəfərə düşən müavinət məbləğinin artımı əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 

itirilməsi ilə bağlı təsirli nəzarət mexanizminin işlənib hazırlanması və tətbiqinin 

zəruriliyini deməyə əsas verir.       
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Hamiləliyə və doğuma görə 2016-cı ildə 25967,89 min manat vəsait 

xərclənmişdir ki, bu da 2014-cü ilin uyğun göstəricisindən 3145,25 min manat və ya 

13,8%, 2015-ci ilin uyğun göstəricisindən isə 1801,27 min manat və ya 7,5% coxdur. 

Başqa sözlə, bu müavinət növü üzrə xərclərin artım səviyyəsinin ümumi xərclərin artım 

səviyyəsindən geri qaldığı söylənilə bilər. Statistik məlumatlara əsasən respublikada 

2014-cü ildə 170,5 min, 2015-ci ildə 166,2 min, 2016-cı ildə isə 159,5 min uşaq 

doğulmuşdur. Yəni, doğum səviyyəsinin azalma tendensiyası 2016-cı il ərzində də 

davam etmişdir. Doğum səviyyəsinin aşağı düşdüyü şəraitdə bu istiqamətdə xərc 

məbləğinin artımı həmin müavinət növünün hesablanması üçün əsas olan orta aylıq 

əmək haqqı məbləğinin artımı ilə izah edilə bilər ki, bunu da orta aylıq əmək haqqı 

məbləğinin 6,8%-lik artım səviyyəsinə qismən uyğunluq bir daha təsdiqləyir. 

Digər tərəfdən, təqdim edilmiş məlumatlara əsasən hamiləliyə və döğuma görə 

müavinət 2014-cü ildə 26,9 min nəfərə, 2015-ci ildə 27,2 min nəfərə, 2016-cı ildə isə 

25,9 min nəfərə ödənilmiş, həmin dövrlərdə bir nəfərə düşən müavinət məbləği, müvafiq 

olaraq, 848,4 manat, 888,48 manat və 1002,6 manat təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, 1 

nəfərə düşən müavinət məbləği 2016-cı ildə 2014-cü ilə nisbətən 154,2 manat və ya 

18,2%, 2015-ci ilə nisbətən isə 114,12 manat və ya 12,8% çoxdur. Yəni, 2016-cı ildə 

müvafiq kontingentin sayında azalma olduğu halda 1 nəfərə düşən müavinət 

məbləğində nəzərə çarpacaq artım müşahidə edilmişdir ki, burada da azalma doğum 

səviyyəsinin aşağı düşməsi, artım isə əmək haqqı səviyyəsinə təsir edən fəaliyyətlərin 

aparılması sayəsində (məsələn, təhsil sahəsində diaqnostik qiymətləndirmə) və 

ümumilikdə əmək haqlarının artımı ilə izah oluna bilər.          

Uşağın anadan olmasına görə müavinətlər üzrə 2016-cı ildə 5172,65 min manat 

və ya 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 753,43 min manat və ya 17,0%, 2015-ci il 

üzrə müvafiq göstəricidən isə 354,2 min manat və ya 7,4% çox vəsait xərclənmiş, xərc 

istiqaməti üzrə artım səviyyəsi ümumi xərclərin artım səviyyəsindən bir qədər geri 

qalmışdır ki, bu da doğum səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə izah edilə bilər. Qeyd 

edilməlidir ki, bu müavinət növü üzrə icra cəmi 66,5% təşkil etmişdir. 2016-cı il üçün 

Fondun büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində də bu müavinət 

növü üzrə daha artıq vəsaitin nəzərdə tutulduğu və ciddi artımın 

proqnozlaşdırıldığı göstərilmişdir. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2014-cü ildə 49,8 min nəfər uşaq, 2015-ci 

ildə 53,9 min nəfər uşaq, 2016-cı ildə isə 54,4 min nəfər uşaq üzrə uşağın anadan 

olmasına görə müavinət ödənilmiş, başqa sözlə, bu müavinət üzrə kontingentin sayı 

2016-cı ildə 2014-cü ilə nisbətən 4,6 min nəfər və ya 9,2%, 2015-ci il üzrə müvafiq 

göstəriciyə nisbətən 0,5 min nəfər və ya 0,9% çox olmuşdur. Göründüyü kimi, say üzrə 

artım səviyyəsi xərclənmiş vəsait üzrə artım səviyyəsindən xeyli geri qalmışdır ki, bu da 

“Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin 2016-cı il 19 yanvar tarixli Fərmanına əsasən 2016-cı il 1 fevral tarixindən 

sosial müavinətlərin məbləğinin 10,0% artırılması və ya 90,0 manatdan 99,0 manata 

qaldırılması ilə izah edilə bilər     

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2016-cı ildə uşağın anadan olmasına 

görə 99228 uşaq üzrə sosial müavinət ödənilmişdir ki, bu da 2015-ci il üzrə 100261 

uşaq sayı göstəricisindən 1033 uşaq sayı azdır. Yəni, 2016-cı ildə bu müavinətin 
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ödənildiyi valideynlərdən işləməyənlərin sayının azalması fonunda müavinəti alan 

sığortaolunan vətəndaşların sayı artım dinamikasına malik olmuşdur ki, bu da məşğul 

əhalinin sayının artması baxımından müsbət qiymətləndirilə bilər.   

3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar 2016-cı ildə 10609,13 min manat 

və ya 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 3237,30 min manat (43,9%), 2015-ci il üzrə 

müvafiq göstəricidən isə 2434,51 manat (29,8%) çox vəsait xərclənmiş, bu müavinət 

növü üzrə də proqnoz kəsrlə, yəni cəmi 81,0% icra edilmişdir ki, bu da proqnozun daha 

yüksək səviyyədə müəyyənləşdirildiyini deməyə əsas verir. Təqdim edilmiş məlumatlara 

əsasən 2014-cü ildə bu müavinət növünü 38,2 min nəfər, 2015-ci ildə 37,0 min nəfər, 

2016-cı ildə isə 35,2 min nəfər, yəni 2014-cü il üzrə müvafiq saydan 3,0 min nəfər 

(92,1%), 2015-ci il üzrə müvafiq saydan isə 1,8 min nəfər az (95,1%) sığortaolunan 

almışdır. 1 nəfərə düşən müavinət məbləği isə 2014-cü ildə 192,98 manat, 2015-ci ildə 

220,94 manat, 2016-cı ildə isə 301,4 manat və ya 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 

108,42 manat (56,2%), 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 80,46 manat (36,4%) 

çox təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, kontingentin sayında nəzərəçarpacaq azalma 

olduğu halda xərclənmiş vəsaitdə nəzərəçarpacaq artım müşahidə edilmişdir. Artıma 

səbəb kimi “Uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən 

müavinətin artırılması haqqında” Azərbaycvan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 25 

yanvar tarixli 1725 nömrəli Sərəncamına əsasən 2016-cı ilin 1 fevral tarixindən bir yaş 

yarımadək uşağa qulluğa görə qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olanlara verilən 

aylıq müavinətin məbləğinin 30,0 manatdan 40,0 manatadək və ya 33,3%, bir yaş 

yarımdan üç yaşınadək uşağa qulluğa görə isə həmin müavinətin məbləğinin 15,0 

manatdan 25,0 manatadək və ya 66,7% artırılması göstərilə bilər. 

Dəfn üçün müavinətlər üzrə təsdiq edilmiş proqnoz 2016-cı ildə cəmi 78,5% 

icra edilməklə 13496,26 manat vəsait xərclənmişdir. Qeyd edilməlidir ki, Fondun 2016-

cı il üçün büdcə layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində də dəfn üçün müavinətlər 

üzrə 2016-cı ilin sonuna icra səviyyəsinin yüksək olmayacağı nəticəsinə gəlinmişdir. 

Bu müavinət növü üzrə xərclənmiş vəsait 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 

1297,25 min manat və ya 10,6%, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 1254,28 

manat və ya 10,2% çox olmuşdur. Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2014-cü ildə 

bu müavinət növü 41,5 min nəfərə, 2015-ci ildə 41,4 min nəfərə, 2016-cı ildə isə 42,0 

min nəfərə, yəni 2014-cü il üzrə müvafiq saydan 0,5 min nəfər və ya 1,2%, 2015-ci il 

üzrə müvafiq saydan isə 0,6 min nəfər və ya 1,4% çox sayda vətəndaşa ödənilmişdir. 

1 nəfərə düşən müavinət məbləği isə 2014-cü ildə 293,95 manat, 2015-ci ildə 295,17 

manat, 2016-cı ildə isə 321,33 manat, yəni 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 27,38 

manat və ya 9,3%, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 26,16 manat və ya 8,9% 

çox olmuşdur. Müavinəti alan kontingentin sayında ciddi artımın olmadığı şəraitdə 

ödənilmiş vəsaitin həcmində nəzərəçarpacaq artım bu müavinət növünün 

hesablanması üçün 3 misildə götürülən əmək pensiyasının baza hissəsinin “Əmək 

pensiyalarının baza hissəsinin artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 16 yanvar tarixli 1704 nömrəli Sərəncamına əsasən yaşa görə 

əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləğinin 2016-cı il 1fevral tarixindən 10,0% 

artırılaraq 100,0 manatdan 110,0 manata çatdırılması ilə izah edilə bilər. 

Işsizlik müavinətinin ödənilməsinə 2016-cı ildə 15220,00 min manat vəsait 

xərclənmiş, 15270,00 min manat həcmində təsdiq edilmiş proqnoz 99,0% icra 
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edilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, Fondun ümumilikdə xərcləri ilə müqayisədə ən böyük 

artım məhz bu istiqamət üzrə müşahidə edilmişdir. Belə ki, 2016-cı ildə bu müavinət 

növü üzrə xərclənmiş vəsait 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 9544,00 min manat 

və ya 2,7 dəfə, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 9310,20 min manat və ya 2,6 

dəfə çox olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin 2016-cı il üzrə fəaliyyəti haqqında internet saytında dərc edilmiş 

hesabatına əsasən 2015-ci ildə 3844 nəfərə, 2016-cı ildə isə 11552 nəfərə, yəni 7708 

nəfər və ya 3,0 dəfə çox sayda vətəndaşa işsizlik müavinəti ödənilmişdir. Göründüyü 

kimi, ödənilmiş vəsaitin həcmində kəskin artımı kontingentin sayındakı artım tam izah 

edir. Həmçinin, “İşsizlik müavinətinin və peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və 

ixtisasartırma dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün minimum məbləğinin təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 23 iyun 

tarixli 86 nömrəli qərarına dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə işsizlik müavinətinin minimum məbləği 55,0 manatdan 

2016-cı ilin 1 fevral tarixindən 75,0 manata çatdırılmış və ya 36,4% artırılmışdır. 

Hesablama Palatası tərəfindən Fondun yerli orqanlarında aparılmış nəzarət 

tədbirləri zamanı MDSSH hesabına ödənilən müavinətlər üzrə (işsizlik müavinəti 

istisna olmaqla) hesablamaların düzgün aparılmaması, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 

itirilməsi dövrləri arasında fasilələrin düzgün nəzərə alınmaması kimi səbəblərdən 

əsassız ödənişlərin həyata keçirilməsi hallarına rast gəlinmişdir. Bu istiqamət üzrə 

işlərin aparıldığı proqram təminatında bir sıra nöqsanların olması da əsassız 

ödənişlərin aparılmasına şərait yaratmışdır.  

2016-cı ildə pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması, bank 

əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı xərclərinin ödənilməsi istiqamətində 

21000,00 min manat həcmindəki proqnoz 68,9% icra edilməklə 14467,42 min manat 

(cəmi xərclərin 0,5%-i qədər) vəsait xərclənmişdir. Həmin vəsait 2014-cü il üzrə 

müvafiq göstəricidən 3017,65 min manat az və ya həmin göstəricinin 82,7%-i qədər, 

2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 3021,18 min manat az və ya həmin 

göstəricinin 82,7%-i qədər olmuşdur. Göründüyü kimi, həm ümumi, həm də əhaliyə 

ödənişlər üzrə xərclərdə təxminən 9%-lik artım şəraitində həmin xərclərlə bağlı olan 

əhaliyə çatdırılma xərclərində nəzərə çarpacaq azalma müşahidə edilmişdir ki, bu da 

çatdırılma üzrə daha aşağı xidmət haqqı müqabilində həyata keçirilən xidmətlərdən, 

əsas etibarilə, ən kiçik olan 0,4% xidmət haqqı müqabilində plastik kartla ödəniş 

xidmətlərindən istifadənin genişləndirilməsi baxımından müsbət qiymətləndirilməlidir. 

Qeyd edilməlidir ki, əhaliyə çatdırılma üzrə 0,65% xidmət haqqı ilə baratla və 1,5% 

xidmət haqqı ilə poçtlar vasitəsilə ödəmələr əvvəlki dövrlərdə daha geniş həcmdə 

həyata keçirilmiş, hazırda isə plastik kartlarla ödənişlərin tətbiqi genişləndirilməkdədir. 

Sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (bundan 

sonra- AHİK) vasitəsi ilə maliyyələşdirilən xərclərin ödənilməsinə 2016-cı ildə ümumi 

xərclərin 0,6%-i qədər və ya 19120,00 min manat vəsait xərclənmiş, bu xərc istiqaməti 

üzrə proqnoz 100,0% icra edilmişdir. Xərclənmiş vəsait 2014-cü il üzrə müvafiq 

göstəricidən 535,00 min manat və ya 2,9%, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 

20,0 min manat və ya 0,1% çox olmuşdur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2016-cı ildə də 

bu xərclərin əsas hissəsini, yəni 14880,00 min manatını və ya 77,8%-ini sanatoriya-
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kurort müalicəsi və istirahət üçün yollayışların (putyovkaların) alınmasına çəkilən 

xərclər təşkil etmiş, bu məqsədlə 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 226,0 min 

manat və ya 1,5%, 2015-ci il üzrə müvafiq göstəricidən isə 3,2 min manat çox vəsait 

xərclənmişdir.  

AHİK tərəfindən verilmiş məlumatlara əsasən 2016-cı ildə tam dəyəri 14880,0 

min manat təşkil edən 14824 ədəd yollayışdan (1 yollayışın orta dəyəri 1003,8 manat) 

14188,2 min manat dəyərində 13842 ədədi 15% qismən dəyəri – 2128,23 min manat 

ödənilməklə satılmış, 691,8 min manat dəyərində 982 ədədi isə pulsuz verilmişdir. 

Göründüyü kimi, satılmış yollayışlardan daxilolmalar üzrə Fondun və AHİK-in 

məlumatları bir-birinə uyğundur. Bununla belə, 2015-ci ildə 14876,6 min manat 

dəyərində 15755 ədəd yollayışın verildiyini nəzərə alsaq bir yollayışın orta dəyərinin 

944,2 min manat olduğu müəyyən edilir ki, bu da 2016-cı ildə daha bahalı 

putyovkaların satılması, daha ucuz yollayışların isə pulsuz verilməsi (691,8 min manat 

dəyərində 982 yollayış hesabı ilə 1 yollayışın orta dəyəri 704,5 manat) anlamına gəlir.     

2016-cı ildə sığortaolunanların uşaqlarının sağlamlıq düşərgələrində 

istirahətinin təşkilinə 320,0 min manat və ya bu bölmə üzrə xərclərin 1,7%-i qədər, 

sanatoriya - profilaktoriyalara yemək xərcləri, tibb xidməti və ştatların saxlanmasına 

200,0 min manat (1,0%), AHİK-in idman cəmiyyətlərinə məxsus idman qurğularının 

qismən saxlanılmasına (işçilərin əmək haqlarının ödənilməsinə) 2460,0 min manat 

(12,9%), Həmkarlar İttifaqlarının texniki və əməyin  hüquqi müfəttişliyinin, etimadlı 

həkimlərin, sağlamlaşdırma işi ilə məşğul olan təlimatçıların saxlanılmasına 1260,0 

min manat (6,6%) vəsait xərclənmişdir ki, bunlar da təxminən 2015-ci ildə xərclənmiş 

vəsaitlər qədərdir. 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2016-cı il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə Fondun mərkəzi aparatının və 

onun yerli orqanlarının saxlanılması xərcləri 27000,0 min manat təsdiq edilmiş, 

22529,9 min manat məbləğində maliyyələşmə açılmış  həmin xərclərin ödənilməsinə 

22026,4 min manat və ya cəmi xərclərin 0,7%-i qədər vəsait istifadə edilməklə müvafiq 

proqnoz 81,6% icra olunmuş, faktiki xərclər 22127,1 min manat təşkil etmişdir. 

Xərclənmiş vəsait 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 404,9 min manat, 2015-ci il 

üzrə müvafiq göstəricidən isə 2397,03 min manat az olmuş, və ya həmin göstəricilərin, 

müvafiq olaraq, 98,2%-ini və 90,2%-ini təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 mart tarixli Fərmanı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturuna daxil edilmiş və Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondu adlandırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 24 

iyun tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

birləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin tərkibinə keçdikdən sonra Fondun dövlət orqanı kimi kateqoriyası, onun 

əməkdaşlarının isə dövlət qulluqçusu kimi təsnifat vəzifələri 1 pillə aşağı salınmış, əmək 

haqqı səviyyəsi də aşağı düşmüş və nəticədə saxlanma xərclərinin 80,0%-dən çox 
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hissəsini təşkil edən əməyin ödənişi xərclərinin ümumi səviyyəsi azalmışdır ki, bu da 

ümumi saxlanma xərclərinin azalmasını və kəsrlə icranı şərtləndirmişdir. 

Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna yuxarıda qeyd edilən birləşdirilməsindən sonra ilin 

axırınadək bu orqanların saxlanılması xərcləri əvvəlki qaydada ayrı-ayrılıqda, əvvəlki 

xəzinə kitabları və hesabları üzrə aparılmışdır.      

 Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən Fondun aparatının və yerli orqanlarının 

saxlanılması üzrə 2016-cı il 1 yanvar tarixə vəsait qalığı 0,4 min manat, 2017-ci il 1 

yanvar tarixə qalıq 503,9 min manat olmuşdur. 

 Xərc edilmiş vəsaitin 17989,9 min manatı və ya 81,7%-i əməyin ödənişinə, 

2606,2 min manatı və ya 11,8%-i malların satın alınmasına, 207,3 min manatı və ya 

0,9%-i, təqaüdlər və sosial müavinətlərin ödənilməsinə, 453,1 min manatı və ya 2,1%-i 

digər xərclərə, 769,9 min manatı və ya 3,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına, o 

cümlədən 187,6 min manatı “Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi” yarımmaddəsinə 

yönəlmişdir. 

“İdarələrin (müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası haqqında 

hesabat”da hesabat dövründə maliyyələşmə iqtisadi təsnifatın xərc maddələri 

səviyyəsində göstərilməmiş və əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən 

amortizasiya məbləğlərinə dair məlumat təqdim edilməmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 09 fevral 2012-ci il tarixli Q-02 

nömrəli Qərar ilə “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda büdcə təşkilatları üçün 

milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun təşkili və 

aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsinə baxmayaraq maliyyə hesabatları hal 

hazırkı dövrə qədər yuxarıda göstərilən qərarla qüvvədən düşmüş Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 1998-ci il 15 iyul tarixli İ-62 nömrəli əmri ilə təsdiq 

edilmiş “Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun 

Hesablar Planı və onun tətbiqinə dair Təlimat”ın tələblərinə uyğun olaraq tərtib 

edilmişdir.  

“İdarələrin (müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası haqqında 

hesabat”da 2016-cı ildə alınmış 769,9 min manatlıq əsas vəsaitlərin dəyərinin tam 

olaraq faktiki xərcə silinməsi göstərilmişdir. 

 “Təşkilatların debitor və kreditor borcları barədə məlumat” hesabatı təqdim 

edilməmiş, eyni zamanda digər təqdim edilmiş məlumatlarda bəzi borclar 

ümumiləşdirilmiş şəkildə verildiyindən iqtisadi təsnifatın xərc maddələri səviyyəsində 

debitor və kreditor borclarını təhlil etmək mümkün olmamışdır. 

 Təqdim edilmiş “Xərclər smetasının icrası balansı”nda debitor borclar üzrə ümumi 

məbləğ ilin əvvəlinə və sonuna müvafiq olaraq 1,1 min manat və 3,1 min manat 

göstərilmişdir ki, bu da “Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu üzrə hesablaşmalar” 

subhesabı üzrə olmuşdur.  

 01.01.2017-ci il tarixə ümumi kreditor borclar 149,3 min manat təşkil etmişdir. Bu 

borcların 13,0 min manatı ezamiyyə xərci olmaqla “Təhtəlhesab şəxslərlə 

hesablaşmalar”, 0,9 min manatı “Büdcəyə ödəmələr üzrə hesablaşmalar”, 117,0 min 

manatı “Müxtəlif debitor və kreditorlarla hesablaşmalar”, 6,7 min manatı “İşçilərlə 



 
 

55 

 

hesablaşmalar”, 11,7 min manatı “Əhalinin Sosial Müdafiəsi Fondu üzrə hesablaşmalar” 

subhesabları üzrə olmuşdur. 

 Təqdim edilmiş məlumatlarda göstərildiyi kimi, Fondun tender hesabı üzrə 01 

yanvar 2016-cı il tarixə 44,8 min manat, 01 yanvar 2017-ci il tarixə isə 46,0 min manat 

qalığı olmuşdur. 2016-cı ildə bu hesab üzrə smetada 54,8 min manat nəzərdə 

tutulmuşdur. İl ərzində təyinata qarşı 5,5 min manat və ya 10,0 % vəsait daxil olmuş, 4,2 

min manat və ya təyinatın 7,7%-i, gəlirin isə 76,4%-i həcmində icra olmuşdur. 

 Xərc olunmuş 4,2 min manat vəsait “Digər alışlar və xidmətlər” yarımmaddəsi 

üzrə olmuş, hesabat ilin əvvəlinə və sonuna debitor və kreditor borclar üzrə qalıqlar 

mövcud olmamışdır. 

 “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən tətbiq 

edilmiş maliyyə sanksiyalarından daxil olan vəsait hesabına Fondun orqanlarının maddi-

texniki bazasının inkişaf etdirilməsinə və işçilərin maddi həvəsləndirilməsi üzrə 961,3 

min manat qalıq olmuş, il ərzində bu istiqamət üzrə 2025,0 min manat smeta təsdiq 

edilmişdir. 

 Təsdiq edilmiş smetaya qarşı 778,7 min manat və ya 38,5% vəsait daxil olmuş, 

445,4 min manat və ya təyinatın 22,0%-i, daxil olmuş vəsaitin isə 57,2%-i həcmində 

xərclənmişdir. 

 Xərc edilmiş vəsaitin 397,9 min manatı və ya 89,3%-i “Əməyin ödənişi” bölməsi 

üzrə, 17,5 min manatı və ya 3,9%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

bölməsi üzrə, 11,3 min manatı və ya 2,6%-i “Beynəlxalq təşkilatlara üzvlik haqqı” 

paraqrafı üzrə, 14,5 min manatı və ya 3,3%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi 

üzrə, 4,2 min manatı və ya 0,9%-i “Digər xərclər” bölməsi üzrə olmuşdur. 

 Hesabat dövrün sonuna 1290,7 min manat qalıq kimi qalmış, 3,7 min manatı isə 

yolda olan vəsait kimi uçota alınmışdır. 

 “Təşkilatların debitor və kreditor borcları barədə məlumat” hesabatı təqdim 

edilməmişdir. 

  Bununla belə təqdim edilmiş “Xərclər smetasının icrası balansı”da ilin əvvəlinə və 

sonuna debitor borclar olmamışdır. 

 01.01.2016-cı il tarixə kreditor borclar üzrə qalıq olmamış, il ərzində kreditor 

borcların yaradılması hesabına ilin sonuna borc qalığı 27,7 min manat təşkil etmişdir ki, 

bunun 22,7 min manatı “İşçilərlə hesablaşmalar”, 5,0 min manatı isə “Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Fondu üzrə hesablaşmalar” subhesablarə üzrə olmuşdur. 

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsinə 2016-cı ildə 40,0 min 

manat proqnoza qarşı 38,36 min manat vəsait ödənilmiş, proqnoz 95,9% icra edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiyasiyası 

arasında 2004-cü il 23 sentyabr tarixdə imzalanmış və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin 2004-cü il 11 noyabr tarixli 518 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

"İnkişaf üçün Kredit Sazişi"nə əsasən "Pensiya və sosial təminat" layihəsi üzrə kreditin 

qaytarılması xərclərinə 2016-cı ildə ümumi xərclərin 0,04%-i qədər və ya təsdiq edilmiş 

proqnoz həcmində - 1250,0 min manat vəsait sərf edilmişdir ki, bu da 2014-cü il üzrə 

müvafiq göstəricidən 1031,47 min manat və ya 5,7 dəfə, 2015-ci il üzrə müvafiq 

göstəricidən isə 1037,0 min manat və ya 5,9 dəfə coxdur. Fond tərəfindən təqdim 

olunmuş məlumata əsasən artım, Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının dövlətimizin 

iqtisadi inkişafını və yüksək ödəmə qabiliyyətliliyini əsas gətirməklə kreditin qalığını 
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birdəfəlik bağlamaq barədə müraciəti əsasında həmin kreditin ödənilməsinə 2016-cı ildə 

daha böyük məbləğdə vəsaitin istiqamətləndirilməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş gəlir və xərclər barədə statistik hesabatda heç bir 

proqnoz göstəricisi olmadan 701,88 min manat vəsaitin digər xərclər qismində istifadə 

olunduğu göstərilmişdir. 2014-cü ildə bu növ xərclər 1377,86 min manat və ya 675,98 

min manat çox, 2015-ci ildə isə 1293,19 min manat və ya 591,31 min manat çox 

olmuşdur.  

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin gəlirləri 351,4 mln. manat proqnoza 

qarşı 358,3 mln. manat və ya 102,0% çox icra olunmuşdur. NMR-in gəlirlərinin 78,8%-ni 

və ya 282,4 mln. manatını dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiya, 21,2%-ni və ya 75,9 

mln. manatını öz gəlirləri təşkil etmişdir. Aşağıdakı şəkildən göründüyü kimi dotasiyanın 

məbləği ötən il əvvəlki illə müqayisədə azalmışdır (Şəkil 9). 

 

 

Şəkil 9. NMR-ə dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiyanın məbləği, mln. manatla 

 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinin xərcləri 351,4 mln. manat proqnoza 

qarşı 354,5 mln. manat olmuşdur.  

 

Xarici kreditlər hesabına maliyyələşdirilən layihələr üzrə xərclər.  

İcmal büdcə xərclərinin tərkib komponentlərindən biri olan xarici kreditlər 

(Azərbaycan Hökuməti  tərəfindən xaricdən cəlb olunmuş kreditlər) hesabına 

maliyyələşdirilən layihələr üzrə xərclərin həcmi 2016-cı ildə 881,0 mln. manat təşkil 

etmişdir.  

Büdcənin icrası ilə bağlı daxil olan məlumatlardan göründüyü kimi bu vəsait bir 

sıra infrastruktur, o cümlədən avtomobil və dəmir yollarının təmiri və yenidən qurulması, 
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kanalizasiya sistemlərinin tikintisi, su təchizatı və digər layihələrin maliyyələşdirilməsinə 

yönəldilmişdir. 

 

 

 1.2.4. Yerli gəlir və xərclərin təhlili 

 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə şəhər və rayonların yerli gəlirlərinin məbləği 7010,0 mln. 

manat, yerli xərclər 1538,3 mln. manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 774,9 

manat məbləğində təsdiq edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları (Bakı şəhəri istisna olmaqla) üzrə 

yerli gəlir proqnozu üzrə nəzərdə tutulmuş daxilolmalar 554,6 mln. manat proqnoza 

qarşı 563,7 mln. manat və ya 1,6% çox icra (2015-ci ildə 594,3 mln. manat) 

olunmuşdur.  

2016-cı  ildə rayon və şəhərlərin yerli gəlir və xərclərini tənzimləmək üçün dövlət 

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 755,9 mln. manat (2015-ci ildə 746,1 mln. 

manat) maliyyə yardımı verilmişdir.  

2016-cı  ildə dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 1490,5 mln. manat (2015-ci ildə 

1514,6 mln. manat) təşkil etmişdir. Funksional təsnifat üzrə götürdükdə ötən il yerli 

xərclər üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 61,3% və ya 913,0 mln. manatı təhsil xərclərinə, 

13,6% və ya 202,7 mln. manatı səhiyyə xərclərinə, 12,1% və ya 179,9 mln. manatı 

mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərinə, 7,2% və ya 108,0 mln. manatı yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərclərinə, 4,7% və ya 69,7 mln. manatı 

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən xərclərə, 1,1% və ya  17,2 mln. manatı digər xərclərə yönəldilmişdir.  

6 şəhər və rayon öz gəlirləri ilə öz xərclərini tam həcmdə maliyyələşdirə bilmişlər. 

Bu sıraya Bakı, Şirvan, Mingəçevir, Naftalan, Abşeron, İmişli aiddir.  

Daha çox dotasiya alan şəhər və rayonlar sırasına Ağdam, Cəlilabad, Şəmkir, 

Tovuz, Fizuli, Lənkəran, Laçın aiddir.  

Proqnozlaşdırılan səviyyədə dotasiya alan (100%) şəhər və rayonlar sırasına 

Yevlax, Gəncə, Lənkəran, Ağdaş, Beyləqan, Qəbələ, Qobustan, Şabran, Zərdab, 

Masallı, Tovuz, Ucar, Xaçmaz, Şamaxı aid edilə bilər. 

 

 

1.2.5. Bələdiyyə büdcələrinin gəlir və xərclərinin təhlili 

 

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə bələdiyyə büdcəsinin gəlir 

və xərcləri aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışıdır. DSK-nın məlumatlarına görə ötən 

ildə ölkə üzrə 1606 bələdiyyə fəaliyyət göstərmişdir.  Bu bələdiyyələrin 170-i Naxçıvan 

Muxtar Respublikası, 53-ü Bakı şəhərində, 30-u Abşeron, 265-i Gəncə-Qazax, 145-i 

Şəki-Zaqatala, 179-u Lənkəran, 127-si Quba-Xaçmaz, 467-si Aran (16 rayonu əhatə 

edir), 60-ı Yuxarı Qarabağ, 110-u Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının ərazisində 

yerləşmişdir.  
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Son iki ildə ölkə üzrə bələdiyyə gəlirlərinin həcmi müvafiq olaraq 30,8 və 31,6 

mln. manat təşkil etmişdir (Cədvəl 28).  

Cədvəl 28. Bələdiyyə büdcəsinin gəlir və xərcləri, min manatla 

Göründüyü kimi, 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə gəlirlərin həcmi 2,6% 

artmışdır. Gəlirlərin tərkibində daha böyük xüsusi çəki (55,5%) qeyri-vergi 

daxilolmalarının payına düşmüşdür. Yerli vergilərin payı 41% olmuşdur. Dövlət 

    2015 2016  % 

1 Bələdiyyə büdcəsinin gəlirləri 30803,9 31617,2 102,6 

1.1. Yerli büdcə vergiləri 11580,7 12989,1 112,2 

1.1.1. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi 5281,3 5982,5 113,3 

1.1.2. Fiziki şəxslərin torpaq vergisi 5928,3 6693,7 112,9 

1.1.3. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 370,8 312,4 84,3 

1.1.4. Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət 
vergisi 

0,3 0,5 166,7 

1.2. Yerli büdcələrin qeyri-vergi daxilolmaları 17894,1 17532,6 98,0 

1.2.1. bələdiyyə mülkiyyətinə daxil olan əmlakın istifadəsindən gələn 
gəlirlər 

1,7 19,0 1117,6 

1.2.2. küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödənişlər 286,4 216,4 75,6 

1.2.3. bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahəsində stasionar 
və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödənişlər 

88,5 66,3 74,9 

1.2.4. sanatoriya-kurort, mehmanxana və turizm xidmətlərinə görə 
ödənişlər 

639,5 1003,7 157,0 

1.2.5. avtomobillərin dayanacaqları üçün ödənişlər 173,5 178,2 102,7 

1.2.6. bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən və icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar 

10300,6 10414,7 101,1 

  o cümlədən:    

  bələdiyyə əmlakının və torpağın özəlləşdirilməsindən 6701,5 6440,3 96,1 

  bələdiyyə əmlakının və torpağın icarəyə verilməsindən 3599,0 3974,5 110,4 

1.2.7. fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları 1224,7 640,4 52,3 

1.2.8. beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları və qrantları 1,4 0,0 0,0 

1.2.9. yerli büdcələrə ayrılan dotasiya və subvensiyalar 5177,8 4993,9 96,4 

1.3. Digər gəlirlər 1329,1 1095,5 82,4 

2 Bələdiyyə büdcələrinin xərcləri 30882,5 31328,8 101,4 

2.1. bələdiyyə orqanlarının və təşkilatlarının saxlanılması xərcləri 16959,4 18984,6 111,9 

2.2. təhsil xərcləri 90,6 79,3 87,5 

2.3. səhiyyə xərcləri 19,8 21,9 110,6 

2.4. sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 1242,4 1250,6 100,7 

2.5. mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 
kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyətlə bağlı xərclər 

372,2 397,7 106,9 

2.6. mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri 7208,6 5652,8 78,4 

2.7. yanacaq və enerji xərclər 0 10,5  

2.8. kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf 
mühitin mühafizəsi xərcləri 

368,1 402,1 109,2 

2.9. sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar üzrə xərclər 0 0  

2.10. nəqliyyat və rabitə xərcləri 2766,8 2183,4 78,9 

2.11. digər xərclər 1854,6 2345,9 126,5 

  Bələdiyyə büdcəsinin balansı -78,6 288,4  
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büdcəsindən ayrılan dotasiyanın məbləği 5 mln. manata yaxınlaşmaqla ümumi 

bələdiyyə büdcəsinin cəmi 15,8%-nə bərabər olmuşdur.  

Ölkə üzrə bələdiyyə büdcəsi xərclərinin 60%-dən artıq hissəsi bələdiyyə 

orqanlarının və təşkilatlarının saxlanılmasına yönəldilir. Xüsusi çəkisinə görə ikinci 

yerdə 18,0% olmaqla mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri yer alır. 

DSK-nın verdiyi məlumatlarda dövlət büdcəsindən bələdiyyə büdcəsinə ayrılan 

dotasiyanın məbləği 2016-cı ildə 4993,9 min manat26 göstərilsə də büdcənin icrası üzrə 

hesabat materiallarında bu rəqəm 5188,3 min manat göstərilmişdir. 

Ümumiyyətlə, bələdiyyə büdcəsi gəlirlərinin strukturunda coğrafi pay 28,2% 

olmaqla Bakı şəhərinə (8887,3 min. manat) və 16,5% olmaqla Aran iqtisadi rayonuna 

(5205,8 min manat) məxsusdur (Cədvəl 29).  Eyni vəziyyət xərclər üzrə də müşahidə 

edilir. 2016-cı ildə bələdiyyələr üzrə dövlət büdcəsindən alınan dotasiyanın böyük 

hissəsi Aran iqtisadi rayonu (24,7%) və Bakı şəhərinin (20,3%) payına düşür. 

 

Cədvəl 29. İqtisadi rayonlar üzrə dotasiyanın məbləği, min manatla 

  2015 2016 2016/2015% 

1 NMR 365,8 136,8 37,4 

2 Bakı 990,2 1012,6 102,3 

3 Abşeron iqtisadi rayonu 478,3 486,5 101,7 

4 Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 670,5 697,3 104,0 

5 Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 334,6 335,3 100,2 

6 Lənkəran iqtisadi rayonu 419,8 439,0 104,6 

7 Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 349,8 296,3 84,7 

8 Aran iqtisadi rayonu 1212,0 1235,1 101,9 

9 Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 129,0 128,9 99,9 

10 Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 227,9 226,2 99,3 

 Cəmi 5177,9 4994,0 96,4 

 

 

 

1.2.6.  2016-cı il üçün büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətləri 
 

 

2016-cı il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birgə təqdim edilən büdcə - vergi 

siyasətinin əsas istiqamətləri ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər müxtəlif sahələri 

əhatə etmişdir və müəyyən olunmuş istiqamətlərin hesabat ilində icra vəziyyəti təqdim 

edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən təhlil edilmişdir (Cədvəl 

30). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 http://www.stat.gov.az/source/finance/ 

http://www.stat.gov.az/source/finance/
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Cədvəl 30. 2016-cı il üçün büdcə - vergi siyasətinin əsas istiqamətləri 
 

 Əsas istiqamətlər İcra vəziyyəti 

                                                             Gəlirlər üzrə 

1 Qeyri-neft gəlirlərinin büdcə 

gəlirlərində xüsusi çəkisinin artırılması. 

Son illərdə olduğu kimi qeyri-neft sektoru üzrə büdcə daxilolmalarının 

payı 2016-cı ildə əvvəlki ilə nisbətən  13,8% artmışdır. Vergilər 

Nazirliyi tərəfindən təmin edilən daxilolmaların 77,1% qeyri-neft 

sektorunun payına düşmüşdür. 

2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 

transfertin tədricən azaldılması. 

DNF-nin transfertinin azaldılması siyasəti ötən ildə də davam 

etdirilmişdir. 2015-ci ildə’ bu istiqamət üzrə 8130 mln. manat transfert 

yönəldilmişdirsə, 2016-cı ildə bu məbləğ əvvəlki ilə nisbətən 6,3% 

azalaraq 7615 mln. manat təşkil etmişdir. 

3 Mövcud qanunvericiliyə dəyişikliklər 

edilməklə sadələşdirilmiş vergi 

sisteminin təkmilləşdirilməsi və 

iqtisadiyyatın bəzi sahələrində 

fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə 

vergi ödənilməsi qaydaları üzrə seçim 

hüququnun verilməsi. 

Vergi Məcəlləsinə 2016-cı ilin 16 dekabr tarixindən edilən əlavə və 

dəyişikliklərə görə ƏDV-nin məqsədləri ucun ərizə vermə öhdəliyini 

yaradan vergi tutulan əməliyyatların həcmi 120 000 manatdan 200 

000 manatadək artırılmış, həmçinin ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslərə satış dövriyyəsi 200 000 manatdan artıq olduğu 

halda ticarət fəaliyyəti üzrə 6%, ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə 8% dərəcə 

ilə sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququ verilmişdir27. 

4 İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə vergi 

və gömrük ödənişləri üzrə tətbiq edilən 

vergi güzəştlərinə yenidən baxılması, 

onların məhdudlaşdırılması və yaxud 

ləğv edilməsi. 

“Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük 

rüsumlarının dərəcələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarında dəyişikliklər 

edilməsi barədə 23 sentyabr 2016-cı il tarixli Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 367 saylı Qərarı qəbul 

edilmişdir28. 

5 Nizamnamə fondunda və yaxud 

səhmlərində dövlətin payı olan 

müəssisələrdən həmin paylara görə 

dövlət büdcəsinə dividendlərin 

alınması. 

Qeyd edilən istiqamət üzrə 2016-cı ildə 617000 manat (2015-ci ildə 

608 000 manat) vəsait daxil olmuşdur. Proqnoz göstəricisi ilə 

müqayisədə bu mədaxil mənbəyi üzrə daxilolmalar 8,6 dəfə az icra 

edilmişdir. 

6 Dövlət büdcəsinə hesablanmış 

vergilərin daxilolmalarının yığım 

faizinin artırılması. 

Bu istiqamətdə atılan əsas addımlardan biri 2016-cı ilin 4 avqust 

tarixində “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların 

istiqamətləri” adlı Sərəncam imzalanmışdır. 

7 Hesablanmış məcburi dövlət sosial 

sığorta haqları üzrə yığım faizinin 

artırılması istiqamətində işlərin davam 

etdirilməsi. 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları dürüstləşdirilmiş büdcə üzrə 

proqnozu 2054,9 mln. manat nəzərdə tutulmasına baxmayaraq icra 

1920,9 mln. manat təşkil etmişdir. Bu proqnozlaşdırılan göstəricinin 

93,5%-nə bərabərdir.  

8 Ölkənin şəhər və rayonları üzrə yerli 

gəlir və xərclərin tarazlaşdırılması 

üçün mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi 

uçotunda olan ödəyicilərin vergiləri 

hesabına dotasiyaların azaldılması 

istiqamətində işlərin davam etdirilməsi. 

Son 10 ildə yerli xərclərin 2,1 dəfə (702,1-1490,5 mln. manat) 

artmasına baxmayaraq, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş 

xərclərindən yerli xərcləri tənzimləmək üçün verilən maliyyə 

yardımının yerli xərclərin tərkibində xüsusi çəkisi 73,3%-dən 50,7% 

düşərək 22,6 faiz bəndi azalmışdır. 

9 Gömrük tarifləri sisteminin daha 

azpilləli sistemə keçidinin təmin 

edilməsi üçün işlərin davam 

etdirilməsi. 

Bu istiqamət üzrə müvafiq islahatlar aparılmaqdadır. 

                                                           
27 http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&cat=3 
28 http://customs.gov.az/modules/law/lawfolder/4/FILE_BF1E17-21085F-09B725-B814A0-942D9F-
BA47D6.pdf 

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&cat=3
http://customs.gov.az/modules/law/lawfolder/4/FILE_BF1E17-21085F-09B725-B814A0-942D9F-BA47D6.pdf
http://customs.gov.az/modules/law/lawfolder/4/FILE_BF1E17-21085F-09B725-B814A0-942D9F-BA47D6.pdf
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10 Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən 

dövlət büdcəsinə daxilolmaların 

istiqamətində təsirli tədbirlər görmək. 

Bu daxilolmalar büdcə kəsirinin maliyyələşdirmə mənbəyi olaraq 

müəyyən edilir. 2016-cı ildə özəlləşdirmədən daxilolmaların həcmi 

31,2 milyon manat təşkil etmişdir. 

11 Dövlət torpaqlarının icarəyə 

verilməsindən əldə olunan gəlirlərin 

büdcəyə daxilolma əmsalının 

artırılması. 

Bu istiqamət üzrə dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə vəsaitinin 

həcmi 5 809 488 manat təşkil etmişdir, bu isə 2015-ci ilin göstəricisi 

ilə müqayisədə 22,5% az olmuşdur. 

                                                      Xərclər üzrə 

1 Qeyri-münbit xarici mühit şəraitində, 

həmçinin dövlət və icmal büdcələrin 

gəlirlərinin və xərclərinin azalması 

fonunda, fiskal yığcamlaşdırma 

siyasətini davam etdirmək, dövlət 

sektorunda xərclərin səmərəliliyinin 

artırılmasını, dövlət və icmal 

büdcələrin cari və əsaslı xərclərinin 

idarəolunmasını təkmilləşdirmək 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 

sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi 

və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli 

Sərəncamına müvafiq olaraq ötən ilin 6 dekabr tarixində imzalanmış 

“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji 

Yol Xəritəsi”ndə29 dövlət büdcəsinin əsas parametrlərinin müəyyən 

edilməsi üçün zəruri institusional bazanın formalaşdırılması və fiskal 

intizamın təmin edilməsi mühüm şərt kimi qəbul edilmişdir. Müəyyən 

edilmiş hədəflərin reallaşdırılması məqsədilə bir neçə fiskal institutun 

tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu sıraya nəticəyə əsaslanan büdcənin 

hazırlanması aid edilir. Nəticə əsaslı və ya fəaliyyət büdcəsi dövlət 

sektorunda xərclərin səmərəliliyinin artırılmasına və fiskal 

menecmentin yeni mərhələyə keçməsini şərtləndirəcəkdir.  

2 Sosial siyasəti davam etdirməklə, 

dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan 

bütün sosial öhdəliklər, əsas dövlət 

proqramları, təhsil, səhiyyə, sosial, 

mədəniyyət, idman və fiziki 

infrastruktur layihələri üçün maliyyə 

təminatı yaratmaq. 

Əhalinin rifah halının, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması, ölkədə sosial xidmətlərə olan tələblərin 

ödənilməsi, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təmin edilməsi və 

dövlətin digər funksiyalarının həyata keçirilməsi üzrə qəbul olunmuş 

dövlət proqramlarının və tədbirlərin icrası 2016-cı ildə də davam 

etdirilmiş və həmin məqsədlərə dövlət büdcəsindən 1168,6 mln. 

manat vəsait yönəldilmişdir.  

3 Pensiya təminatı üzrə maliyyə 

dayanıqlılığının daha da artırılması, 

sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsi və 

qazanılan pensiya hüquqları ilə 

məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

arasında balanslaşdırma 

mexanizminin tətbiqi üçün təsdiq 

edilmiş Azərbaycan Respublikasında 

pensiya təminatı sisteminin islahatı 

Konsepsiyasının həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar maliyyə təminatı yaratmaq. 

Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin islahatı 

Konsepsiyası üzrə işlərə başlanılmamışdır. 

                                                           
29 http://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf 

http://azertag.az/store/files/untitled%20folder/_STRATEJI%20YOL%20XERITESI_.pdf
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4 Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 

maliyyə təminatı yaratmaq. 

2016-cı ildə müdafiə bölməsi üzrə nəzərdə tutulan cari xərclərin icrası 

2192,7 mln. manat olmuşdur ki, (2015-ci illə müqayisədə 491,9 mln. 

manat və ya 28,9% çox). Həmçinin, 2016-cı ildə bu bölməyə dövlət 

əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən və dövlət büdcəsinin ehtiyat 

fondundan ayrılmış vəsaitlər də nəzərə alınmaqla, 2016-cı il dövlət 

büdcəsindən müdafiə xərclərinə 2447,6 mln. manat vəsait 

yönəldilmişdir ki, bu isə dövlət büdcəsi xərclərinin 13,8%-nə 

bərabərdir. 

5 Əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə 

özünü təmin etməsinin həlli üçün aqrar 

sektora dövlət qayğısının artırılmasını, 

dövlət tərəfindən fermerlərin 

dəstəklənməsini, kənd təsərrüfatının 

aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsini 

və bu sahələrə subsidiyaların 

verilməsini davam etdirmək. 

Funksional təsnifat üzrə kənd təsərrüfatı xərclərinə 559,4 mln. manat 

(2015-ci illə müqayisədə 36,2 mln. manat və ya 6,9% çox), meşə 

təsərrüfatı xərclərinə 12,0 mln. manat (2015-ci illə müqayisədə 0,6 

mln. manat və ya 5,6% çox), balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi xərclərinə 7,0 mln. manat (2015-ci illə müqayisədə 0,6 

mln. manat və ya 9,3% çox), hidrometeorologiya ilə bağlı tədbirlərə 

7,0 mln. manat (2015-ci illə müqayisədə 0,3 mln. manat və ya 5,1% 

çox) vəsait yönəldilmişdir. Subsidiyaların verilməsi təmin edilmişdir. 

6 Qeyri-neft sektorunun inkişafında 

büdcə xərclərinin, habelə zərurət 

yarandığı halda iri maliyyə tutumlu 

istehsal layihələrinin birbaşa 

maliyyələşməsindən istifadə edərək 

maliyyə təminatı yaratmaq. 

Bu istiqamətdə büdcənin resursları daha çox “Azərbaycan 

2020:Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında müəyyən edilən qeyr-

neft sektorunun hədəflərindən biri kimi nəqliyyat logistika sektorunun 

maliyyələşdirilməsində yönəldilmişdir. 

 

Ötən il dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən infrastruktur 

təyinatlı layihələrə 1064,9 mln. manat vəsait yönəldilmişdir. Ölkədə 

yol-nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulmasına 587,8 mln. 

manat vəsait ayrılmışdır. 

 

2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası çərçivəsində sahibkarlığa 

(bilavasitə qeyri-neft sektoru)  dəstək məqsədilə 156 mln. manata 

yaxın vəsait ayrılmışdır. Bu vəsaitin 70,0 mln. manatı Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fonduna, 32,0 mln. manatı kənd təsərrüfatı texnikasının 

və aqrokimyəvi maddələrin alınması üçün “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə ayrılmışdır. 

7 Dövlət borclarının idarə olunmasında 

səmərəliliyi daha da artırmaq, dövlət 

zəmanəti ilə kredit alan təşkilatların 

maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti 

gücləndirmək, kreditlərə xidmət 

xərclərinin həmin təşkilatların vəsaitləri 

hesabına həyata keçirilməsi işini 

davam etdirmək. 

28 dekabr 2016-cı il tarixdə “Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin 

daxili və xarici borcalması Qaydası” təsdiq edilmişdir.  

Qayda paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya 

dolayısı ilə dövlətə məxsus olan bankların, bank olmayan kredit 

təşkilatlarının və sığorta şirkətlərinin borcalmasına şamil olunmur. 

Qeyd edilən normativ-hüquqi akt dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərin borcalmasının tənzimlənməsi və yuxarı həddinin müəyyən 
edilməsi, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər tərəfindən razılığın 
alınması qaydaların müəyyən edir. 

8 Dövlət proqram və tədbirlərinin 

ortamüddətli büdcə xərcləri ilə 

uzlaşdırılmasını, dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuş yeni dövlət 

proqramlarının və tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsini təmin etmək. 

 

2006-cı ildən başlayaraq dövlət büdcəsinin məqsədli proqramlarla 

əlaqələndirilməsi təcrübəsi genişləndirilmişdir. Müvafiq normativ-

hüquqi bazann formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. 
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9 Ölkədə infrastruktur layihələrinin 

həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq 

maliyyə təşkilatları ilə müştərək 

maliyyələşdirilməni davam etdirmək. 

Ölkəmizdə  bir sıra infrastrukturların, o cümlədən avtomobil və dəmir 

yollarının təmiri və yenidən qurulması,  kanalizasiya sistemlərinin 

tikintisi, su təchizatı və digər layihələr üzrə Azərbaycan Hökuməti  

tərəfindən xaricdən cəlb olunmuş kreditlər hesabına 881,0 mln. manat 

məbləğində vəsait istifadə edilmişdir (kiçik şəhərlərdə su təchizatı və 

kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması, Magistral yol-III, avtomobil 

yollarının təmiri və bərpası, 6 rayonda milli su təchizatı və 

kanalizasiya xidmətləri, yol şəbəkəsinin inkişafı, dəmir yolu ticarətinin 

və nəqliyyatının dəstəklənməsi, Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya  

Xidmətləri üzrə İkinci layihəsi və s.). 

10 Ölkə iqtisadiyyatının bir çox 

sahələrində dövlət maliyyəsinin 

iştirakının mərhələlərlə 

məhdudlaşdıraraq, özəl 

investisiyaların cəlb edilməsinin daha 

da fəallaşdırılması istiqamətində işləri 

davam etdirmək. 

“2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri” adlı 

4 avqust tarixli Prezident Sərəncamı təsdiq edilmişdir. Sərəncamda 

“qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməklə, vergi ödəyicilərinin 

optimal gəlirliliyini təmin etmək və investisiya mühitini daha da 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə vergi yükünün azaldılması və inzibatçılığın 

yüngülləşdirilməsi” ilkin vəzifə olaraq müəyyən edilmişdir. 

2016-cı ildən Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər çərçivəsində 

investisiya təşviqi sənədinin verilməsi öz əksini tapmışdır. Bu 

investisiya fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi 

sahibkarlara müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

qaydaya uyğun olaraq verilən sənəddir. Həmin sənədin verilməsi ayrı-

ayrı vergilər (gəlir, mənfəət, əmlak və torpaq vergisi, həmçinin ƏDV) 

üzrə investisiya fəaliyyəti çərçivəsində güzəşt əldə etmək hüquqi 

verir. 

11 Təhsil, səhiyyə, sosial sığorta və sosial 

yardım sistemində, idman və 

mədəniyyət sahələrində islahatları 

davam etdirmək, onların prioritet 

inkişaf istiqamətlərinə diqqəti artırmaq. 

Ötən  ildə elm, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və sosial təminat, 

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət xərclərinə 5899,7 mln. 

manat (və ya 2015-ci illə müqayisədə 1343,6 mln. manat və ya 29,5% 

çox) vəsait yönəldilmişdir. Həmin xərclərin dövlət büdcəsi xərclərinin 

tərkibində xüsusi çəkisi 33,2% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 7,6 faiz bəndi çoxdur. 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də (302,5 

mln. manat) nəzərə alınmaqla, qeyd olunan sahələr üzrə xərclərin 

məbləği 6202,2 mln. manat təşkil etmişdir.  

                                                  Büdcə kəsiri üzrə 

 Dövlət büdcəsi kəsirinin idarə olunan 

səviyyədə saxlanılmasına nail olmaq. 

Son illərdə olduğu kimi 2016-cı ildə də dövlət büdcəsi kəsirinin nisbəti 

tənzimlənən səviyyədə saxlanılmışdır. 

 
 

1.2.7. 2016-cı ildə həyata keçirilmiş dövlət satınalmaları  

 

2016-cı ildə ümumilikdə 8757 satınalma keçirilmişdir ki, həmin satınalmaların 

nəticəsi olaraq 3066978,7 min manat məbləğində müqavilə imzalanmışdır.  Təqdim 

edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, hesabat ilində satınalmaların 67,2%-i ilin birinci 

yarısında, 32,8%-i isə ikinci yarısında baş tutmuşdur. 

İl ərzində satınalmalardan 7772-si müsabiqəli şərtlə keçirilmiş, 985 halda isə bir 

mənbədən satınalma tətbiq edilmişdir. Hesabat ilinin birinci yarısı, 9 ayı və sonuna olan 
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məlumatlara əsasən qeyd etmək olar ki, ilin son rübündə bir mənbədən satınalma 

metodu əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha çox keçirilmişdir. Belə ki, müsabiqəli şərtlə 

keçirilən satınalmaların xüsusi çəkisi həmin dövrlər üzrə müvafiq olaraq 92,6%, 90,6% 

və 61,6%, bir mənbədən satınalmaların xüsusi çəkisi isə müvafiq olaraq 7,4%, 9,4% və 

38,4% olmuşdur. İl ərzində birmənbədən satınalmalar cəmi sayda 12,2%-lik paya malik 

olsa da, cəmi müqavilə məbləğinin 44,4%-ni əhatə etmişdir.  

2016-cı ildə müsabiqəli şərtlə keçirilmiş satınalmaların 1885-i və ya 21,2%-i açıq 

tender, 2-si və ya 0,03%-i məhdud iştiraklı tender, 149-u təkliflər sorğusu, 5766-ı isə 

kotirovka sorğusu tətbiq edilməklə baş tutmuşdur. Həmin metodlar cəmi müqavilə 

məbləğinin 55,6%-ni əhatə edir. Müsabiqəli şərtlərlə keçirilmiş satınalmalar üzrə 

1076766,6 min manat müqavilə məbləğinin 88,9%-i isə açıq tenderlə keçirilmiş 

satınalmalara aiddir. Say baxımından isə kotirovka sorğusu üstünlük təşkil edir. Belə ki, 

hesabat ilində müsabiqəli şərtlərlə keçirilmiş satınalmaların tərkibində bu metod 74,2% 

paya malik olmuşdur.   

Təqdim edilmiş məlumatlara görə, hesabat ilində keçirilmiş birmənbədən 

satınalmaların 29,7%-i ötən illərdə başlanılmış işlərin davamı ilə bağlı olmuşdur (Şəkil 

10). Təcili tələbatla bağlı bu metodun tətbiq edilməsi hallarının xüsusi çəkisi böyükdür 

və 30,3% təşkil etmişdir.  
 

Şəkil 10. 2016-cı ildə keçirilmiş birmənbədən satınalmaların istiqamətləri (say)         

 
 

Ötən illərdə 
başlanılmış işlərin 

davamı; 293

Ölkənin müdafiə və 
təhlükəsizliyi; 160

Malların (işlərin və 
xidmətlərin) yeganə 

malgöndərəndə 
(podratçıda) olması; 

111

Fövqəladə halların 
nəticələrinin aradan 

qaldırılması; 12

Sosial inkişaf və 
işsizliyin azaldılması; 

65

Təcili tələbat; 298

Açıq tender 
keçirilənədək 

tələbatınn bir qisminin 
ödənilməsi; 46
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Ümumiyyətlə, qeyd edilməlidir ki, bir mənbədən satınalmalar üzrə bağlanılmış 

müqavilələrin məbləğində də, ötən illərdən başlanılmış işlərin davamı ilə bağlı 

müqavilələrin xüsusi çəkisi yüksək olmuş və 50,4% təşkil etmişdir.  

Açıq tender, məhdud iştiraklı tender, təkliflər sorğusu və kotirovka sorğusunun 

tətbiqi ilə baş tutmuş satınalmalar üzrə bağlanılmış müqavilələrin orta məbləği müvafiq 

olaraq 81832,6 manat, 16845,0 manat, 45271,3 manat və 2098,2 manat təşkil etmişdir.  

Hesablama Palatası həyata keçirdiyi nəzarət tədbirlərində dövlət satınalmaları ilə 

bağlı qurumların fəaliyyətini diqqət mərkəzində saxlamaqdadır və fəaliyyətlə bağlı 

Hesabatlarda bu istiqamətdə ətraflı məlumatlar verilmişdir. Ümumiyyətlə götürdükdə, 

2016-cı ildə başa çatdırılmış auditlər nəticəsində müəyyən edilmiş 825 hal üzrə 

nöqsanların 20,7%-i məhz satınalmalarla bağlı olmuşdur.   

Aparılmış audit tədbirlərin nəticəsində satınalmalarla bağlı əsas xarakterik 

nöqsanlar kimi, satınalma metodları tətbiq edilmədən və satınalma metodunun 

dəyişdirilməsi, satın alınan malların (iş və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətinin düzgün 

müəyyən edilməməsi, tender qiymətindən baha satınalma keçirilməsi, zərurət olmadan 

bir mənbədən satınalma metodunun tətbiqi, ixtisas göstəriciləri uyğun olmayan 

podratçılarla müqavilələrin bağlanılması, tenderdə iştirak edən iddiaçıdan zəruri 

sənədlərin alınmaması, bank təminatı alınmadan avansın ödənilməsi, tenderdə iştirak 

haqqı alınmaması hallarını qeyd etmək olar.  
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II BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ GƏLİRLƏRİNİN İCRASI 

 

2.1. Vergi gəlirlərinin icrası 

 

Genişmiqyaslı institusional islahatların sürətləndirilməsi kimi səciyyələnən 2016-

cı hesabat ilini qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafının təmin olunması istiqamətində 

dönüş nöqtəsi kimi xarakterizə etmək olar. Qeyri-neft prioritetləri əsasında 

proqnozlaşdırılmış 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin icrası vəziyyəti də 

makroiqtisadi şəraitə adekvat olaraq hesabat ili üçün müəyyənləşdirilmiş hədəflərə tam 

həcmdə nail olunmasını göstərmişdir. 

Əlavə və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 16822000,0 min 

manat məbləğində proqnozlaşdırılmış dövlət büdcəsinin gəlirləri “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair müvafiq hesabata 

əsasən 17505679,5 min manat məbləğində və ya 104,1% səviyyəsində icra 

olunmuşdur. 

Hesabat ilində dövlət büdcəsinin aşağıda göstərilən ayrı-ayrı əsas gəlir mənbələri 

üzrə müəyyən edilmiş proqnozlar 12 mənbə üzrə 100%-dən yüksək, 1 mənbə üzrə 

100,0% səviyyəsində, 4 mənbə üzrə isə kəsirlə icra olunmuşdur (Cədvəl 31). 

 

Cədvəl 31. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

Tədiyyə növləri 

2016-cı il İcra göstəricilərinin müqayisəsi 

proqnoz Icra 
xüsusi 
çəkilər, 

%-lə 

icra 
faizi 

2014-cü illə 2015-ci illə 

%-lə məbləğlə        %-lə məbləğlə        

Dövlət büdcəsinin gəlirləri,                          
o cümlədən: 

16 822 000,0 17 505 679,5 100,0 104,1 95,1 -894 885,7 100,0 7 714,8 

fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 080 000,0 1 145 715,3 6,5 106,1 116,9 165 371,1 116,6 163 228,3 

hüquqi şəxslərin mənfəət 
vergisi 

1 914 600,0 1 983 245,9 11,3 103,6 86,1 -319 233,2 89,7 -227 855,3 

hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 50 000,0 50 275,1 0,3 100,6 142,0 14 875,2 103,3 1 601,0 

hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 174 200,0 174 661,4 1,0 100,3 123,6 33 385,7 117,8 26 454,8 

əlavə dəyər vergisi 3 643 000,0 3 623 517,1 20,7 99,5 116,2 503 939,1 104,9 168 860,5 

sadələşdirilmiş vergi 300 000,0 303 768,4 1,7 101,3 198,0 150 372,9 180,8 135 735,7 

aksiz vergisi 637 000,0 625 109,8 3,6 98,1 78,4 -172 219,0 96,5 -22 643,2 

yol vergisi 87 000,0 153 263,6 0,9 176,2 391,1 114 080,7 192,2 73 511,6 

mədən vergisi 110 200,0 110 277,8 0,6 100,1 94,9 -5 884,5 94,9 -5 871,0 

Azərb.Resp.istehsal edilən və 
qiymətləri tənzimlənən 
məhsulların kontrakt (satış) 
qiyməti ilə (ixrac xərcləri 
çıxılmaqla) ölkədaxili 
topdansatış qiyməti arasındakı 
fərqdən daxilolmalar 

145 000,0 114 064,6 0,7 78,7 36,4 -199 175,9 62,1 -69 693,7 

dövlət rüsumu 105 000,0 105 668,0 0,6 100,6 95,1 -5 453,8 111,5 10 924,8 

sair vergi daxilolmaları (vergi 
orqanlarının xətti ilə toplanan 
sair daxilolmalar) 

180 000,0 311 582,3 1,8 173,1 215,7 167 104,7 173,1 131 613,2 

gömrük rüsumları 388 000,0 600 208,3 3,4 154,7 164,0 234 314,0 154,9 212 828,5 
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Dövlət Neft Fondundan 
daxilolmalar 

7 615 000,0 7 615 000,0 43,5 100,0 81,6 -1 722 000,0 93,7 -515 000,0 

büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən daxilolmalar 

305 000,0 239 045,1 1,4 78,4   31 783,4 118,2 36 842,5 

digər gəlirlər 88 000,1 350 276,8 2,0 398,0 148,2 113 853,9 75,6 -112 822,9 

 

2016-cı ildə icra olunmuş dövlət büdcəsinin gəlirləri 2014-cü və 2015-ci illərlə 

müqayisədə, müvafiq olaraq 894885,7 min manat və ya 4,9% azalmış və 7714,8 min 

manat və ya 0,04% artmışdır. 

Hesabat ili ərzində dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş proqnozlar 

ümumilikdə fevral, aprel, may, iyun, iyul, avqust və noyabr aylarında 5,2%-50,8% 

intervalında kəsirlərlə, digər aylarda 1,8%-74,2% intervalında artıqlaması ilə yerinə 

yetirilmişdir. Dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə ümumi proqnozların aylar səviyyəsində 

yerinə yetirilməsində müşahidə olunan dəyişkənliyin əsas səbəbi Dövlət Neft 

Fondundan transfertin aylar üzrə icrasının proqnozlaşdırıldığından fərqlənməsi ilə 

əlaqədar olmuşdur. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 43,5%-ni təşkil etmiş bu 

mənbədən daxilolmaların fevral, aprel, may, iyun, iyul, avqust və noyabr ayları ərzində 

24,2%-100,0% intervalında kəsirlərlə, digər aylar ərzində isə 1,3%-dən 4,1 dəfəyədək 

artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi qeyd olunan səbəbi təsdiq edir. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ümumi icra vəziyyətinə əsasən neft mənbələri, 

xüsusilə Dövlət Neft Fondundan transfertin həcmi təsir göstərmişdir ki, bu mənbədən də 

hesabat dövründə 2014-cü ilə nisbətən 1722000,0 min manat və ya 18,4%, 2015-ci ilə 

nisbətən isə 515000,0 min manat və ya 6,3% az vəsait daxil olmuşdur. Dövlət Neft 

Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri 

9207000,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 9890679,5 min manat və ya 107,4% 

səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 827114,3 min manat və 

ya 9,1%, 2015-ci illə müqayisədə isə 522714,8 min manat və ya 5,6% çoxdur. 

Dövlət büdcəsinin iqtisadiyyatın qeyri-neft mənbələrindən əldə olunan gəlirlərinin 

dayanıqlı artım tempi artıq ənənəvi xarakter almaqla 2016-cı ilin yekunları üzrə də 

müşahidə olunmuşdur. Belə ki, hesabat ili ərzində dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri 

7597000,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 8280646,8 min manat və ya 109,0% 

səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü ilə nisbətən 2024168,1 min manat və ya 32,4%, 

2015-ci ilə nisbətən 1002528,9 min manat və ya 13,8% artmışdır. Neft gəlirləri isə 

9225000,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 9225032,7 min manat və ya 100,0% 

səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 

2919053,8 min manat və ya 24,0% və 994814,1 min manat və ya 9,7% azalmışdır.  

Artım templərinin qeyri-neft gəlirlərinin xeyrinə inkişaf etdiyi şəraitdə dövlət 

büdcəsinin neft və qeyri-neft tərkibinin xüsusi çəkiləri də eyni istiqamət üzrə 

dəyişməkdədir. 2016-cı ilin yekunlarına görə dövlət büdcəsinin tərkibində neft 

mənbələrindən daxilolmaların xüsusi çəkisi 52,7%, qeyri-neft mənbələrindən 

daxilolmaların xüsusi çəkisi isə 47,3% təşkil etməklə 2014-cü və 2015-ci illərlə 

müqayisədə, müvafiq olaraq 13,3 faiz bəndi və 5,7 faiz bəndi qeyri-neft sektorunun 

xeyrinə yüksəlməkdə davam etmişdir. 

Qeyri-neft gəlirlərinin büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisinin artırılması və 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin tədricən 
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azaldılması 2016-cı ilin büdcə-vergi siyasətində müəyyən edilmiş əsas hədəflər 

sırasında olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin mütləq həcmdə davamlı artımı təbii ki, 

ümumi daxili məhsula qarşı dayanıqlı davranışını da şərtləndirmişdir. Dövlət büdcəsinin 

ümumi gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı xüsusi çəkisinin nisbi azalması müşahidə olunsa da 

qeyri-neft sahələrindən gəlirlərin sabit artımı diqqəti cəlb edir. 

Belə ki, 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin ümumi gəlirlərinin ÜDM-ə qarşı faiz nisbəti 

29,0% təşkil etməklə 2014-cü illə müqayisədə 2,2 faiz bəndi, 2015-ci illə müqayisədə 

3,2 faiz bəndi azalmışdır. Dövlət büdcəsinin qeyri-neft sahələrindən daxilolmalarının 

ÜDM-ə qarşı faiz nisbəti isə hesabat ilində 13,7%-ə yüksəlməklə 2014-cü və 2015-ci 

illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 3,1 faiz bəndi və 0,3 faiz bəndi artmışdır. Eyni 

zamanda, dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-ə qarşı xüsusi çəkisi 

2014-cü ilə nisbətən 3,5 faiz bəndi, 2015-ci ilə nisbətən 1,6 faiz bəndi artaraq 20,8%-

dək yüksəlmişdir (Şəkil 11). 

                         

Şəkil 11. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 

 
 

2015-ci ildə olduğu kimi 2016-cı ildə də iqtisadiyyatın qeyri-neft mənbələrindən 

daxilolmalarının artımı ölkə üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin və kredit 

qoyuluşlarının azalması, neft sektorunun sifarişləri hesabına maliyyələşən tələbin 

səngiməsi, eləcə də ümumi daxili məhsulun qeyri-neft tərkibinin stimullaşdırılması 

tədbirləri çərçivəsində liberal vergi rejimlərinin genişləndirilməsi şəraitində baş vermişdir 

ki, bu da qeyri-neft sektoru üzrə artımın dayanıqlılığını bir daha təsdiq edir. Nəzərə 

alınmalıdır ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən əvvəlki illə 

müqayisədə hesabat dövründə ölkə iqtisadiyyatına kredit qoyuluşlarının həcmi 24,3% 

azalaraq 16444,6 mln. manata, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcmi 26,1% 

azalaraq 14903,4 mln. manata, o cümlədən tikinti-quraşdırma işləri üzrə kapital 

qoyuluşlarının həcmi 27,6% azalaraq 10832,9 mln. manata enmişdir. Eyni zamanda, 

investisiyaların stimullaşdırılması çərçivəsində “investisiya təşviqi sənədi”nin alınması ilə 

əlaqədar vergi azadolmaları və güzəştləri tətbiq edilmiş, müvafiq sənaye parklarında 

fəaliyyət göstərənlər üçün əlavə dəyər vergisi üzrə azadolmalar müəyyənləşdirilmiş, 

ölkə ərazisinidə nəqliyyat-logistik tranzit dəhlizinin formalaşdırılması çərçivəsində xarici 
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dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri yol 

vergisindən azad olunmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

müvafiq hesabata əsasən hesabat ilində mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 16055654,5 min 

manat məbləğində proqnoza qarşı 16728350,4 min manat və ya 104,2%, yerli gəlirlər 

isə 766345,5 min manat məbləğində proqnoza qarşı 777329,1 min manat və ya 101,4% 

səviyyəsində icra olunmuşdur. 2014-cü ilə nisbətən mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 876119,5 

min manat və ya 5,0%, yerli gəlirlər 18766,22 min manat və ya 2,4% azalmış, 2015-ci 

ilə nisbətən mərkəzləşdirilmiş gəlirlər 58235,7 min manat və ya 0,3% artmış, yerli 

gəlirlər 50520,9 min manat və ya 6,1% azalmışdır. 

Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertin həcmi (7615000,0 min 

manat) nəzərə alınmadan isə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 8440654,5 

min manat məbləğində proqnoza qarşı 9113350,4 min manat və ya 108,0% 

səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü illə müqayisədə 845880,5 min manat və ya 10,2%, 

2015-ci illə müqayisədə 573235,7 min manat və ya 6,7% artmışdır. Bu göstəricinin artım 

tempinin əvvəlki illərdə də yüksək olmasını nəzərə alaraq, ümumilikdə mərkəzləşdirilmiş 

gəlirlərin əvvəlki illərlə müqayisədə nisbi azalmasının əsas səbəbinin məhz Dövlət Neft 

Fondundan daxilolmaların davamlı azalma trendi ilə əlaqədar olmasını qeyd etmək 

lazımdır. 

Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən fərqli olaraq yerli gəlirlərinin 

əvvəlki illərlə müqayisədə azalması diqqəti cəlb edir. Belə ki, bu mənbədən gəlirlər 

hesabat ilində 2014-cü illə müqayisədə 18766,2 min manat və ya 2,4%, 2015-ci illə 

müqayisədə 50520,9 min manat və ya 6,1% azalmışdır. Bakı şəhəri üzrə yerli gəlirlər 

nəzərə alınmadan respublikanın digər regionlarının yerli gəlirlərin azalması mütləq 

həcmdə daha çox olmuşdur. Hesabat ilində bu gəlirlərin həcmi 562907,1 min manat 

təşkil etməklə 2014-cü ilə nisbətən 9533,7 min manat (və ya 1,7%), 2015-ci ilə nisbətən 

30497,4 min manat (və ya 5,1%) məbləğində azalmışdır. 

Regional iqtisadi aktivliyi stimullaşdıran şəraitin, o cümlədən investisiya 

qoyuluşlarının əvvəlki illərlə müqayisədə hesabat ilində nisbətən səngiməsinə və yerli 

gəlirlərin makro səviyyədə azalmasına baxmayaraq on bir region üzrə yerli gəlirlərin 

həcmində hər iki əvvəlki illə müqayisədə artımlar müşahidə olunmuşdur. 2014-cü və 

2015-ci illərlə müqayisədə artım faizləri, müvafiq olaraq Xızı rayonu üzrə 5,4% və 2,9% 

(95,4 min manat və 53,2 min manat artaraq 1878,0 min manata çatmış), Qobustan 

rayonu üzrə 16,5% və 14,0% (413,4 min manat və 357,8 min manat artaraq 2921,4 min 

manata çatmış), Neftçala rayonu üzrə 11,5% və 5,1% (591,2 min manat və 280,7 min 

manat artaraq 5744,3 min manata çatmış), Sabirabad rayonu üzrə 34,3% və 10,8% 

(3034,3 min manat və 1154,5 min manat artaraq 11882,2 min manata çatmış), 

Hacıqabul rayonu üzrə 27,1% və 11,0% (1237,7 min manat və 577,1 min manat artaraq 

5807,8 min manata çatmış), Ağcabədi rayonu üzrə 12,4% və 11,5% (889,4 min manat 

və 826,7 min manat artaraq 8036,0 min manata çatmış), Beyləqan rayonu üzrə 20,0% 

və 15,1% (1392,8 min manat və 1098,1 min manat artaraq 8355,8 min manata çatmış), 

Yevlax şəhəri üzrə 7,0% və 1,8% (920,3 min manat və 253,2 min manat artaraq 

14056,5 min manata çatmış), Gəncə şəhəri üzrə 6,4% və 3,7% (2559,4 min manat və 

1519,2 min manat artaraq 42337,2 min manata çatmış), Naftalan şəhəri üzrə 13,3% və 
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14,0% (442,1 min manat və 462,6 min manat artaraq 3769,8 min manata çatmış), 

Gədəbəy rayonu üzrə 11,0% və 0,9% (451,8 min manat və 42,1 min manat artaraq 

4564,1 min manata çatmış) təşkil etmişdir. 

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, yerli gəlirlərin ümumilikdə azalması 2016-cı il 

üçün müəyyən edilmiş proqnoz hədəflərin yerinə yetirilməsi şəraitində baş vermişdir. 

Belə ki, Bakı şəhəri üzrə müəyyən edilmiş 198980,5 min manat məbləğində proqnoz 

214422,0 min manat və ya 107,8% səviyyəsində, respublikanın digər regionları üzrə 

müəyyən edilmiş 567365,0 min manat məbləğində proqnoz 562907,1 min manat və ya 

99,2% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. O cümlədən, Sumqayıt şəhəri, eləcə də 

Abşeron və Xaçmaz rayonları istisna olmaqla respublikanın bütün regionları üzrə 

proqnozların icrasına nail olunmuşdur. Yüksək icra faizləri Sabirabad rayonu üzrə 

115,2% (10318,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 11882,2 min manat), Salyan 

rayonu üzrə 110,2% (7710,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 8496,2 min manat), 

Hacıqabul rayonu üzrə 115,6% (5022,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 5807,8 

min manat), Qubadlı rayonu üzrə 122,2% (2262,0 min manat məbləğində proqnoza 

qarşı 2764,5 min manat), Kəlbəcər rayonu üzrə 110,9% (1374,0 min manat məbləğində 

proqnoza qarşı 1524,2 min manat) və Balakən rayonu üzrə 115,0% (3262,0 min manat 

məbləğində proqnoza qarşı 3752,3 min manat) təşkil etmişdir. 

Hesabat ili üçün müəyyən edilmiş proqnozların icrası vəziyyəti Azərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyinin 2 saylı Ərazi Vergilər Departamentinin nəzarət 

dairəsində olan Sumqayıt şəhəri üzrə 82900,0 min manata qarşı 68874,3 min manat və 

ya 83,1% (14025,7 min manat kəsirlə), Abşeron rayonu üzrə 34594,0 min manata qarşı 

34515,0 min manat və ya 99,8% (79,0 min manat kəsirlə), 3 saylı Ərazi Vergilər 

İdarəsinin nəzarət dairəsində olan Xaçmaz rayonu üzrə isə 18521,0 min manata qarşı 

16546,7 min manat və ya 89,3% (1974,3 min manat kəsirlə) səviyyəsində olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində qeyd 

olunduğu kimi, dövlət büdcəsi haqqında müvafiq qanunvericilik aktlarının tələblərinə 

uyğun olaraq 2012-ci ildən etibarən regionlarda (şəhər və rayonların ərazilərində) 

fəaliyyət göstərən və mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi uçotunda olan vergi ödəyiciləri 

üzrə hesablanmış vergilərin ayrı-ayrı növləri üzrə ödənişlərinin tədricən həmin şəhər və 

rayonların yerli gəlirlərinə aid edilməsi prosesi başlanılmış və artıq 2014-cü ildən həmin 

vergi ödəyicilərinin bütün vergi növləri üzrə ödənişləri yerli gəlirlərə aid edilmişdir. Eyni 

zamanda, “Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə 2015-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş 

gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların 

yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

Əlavə və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsində də 

göstərilmişdir ki, 2016-cı il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin 

müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli 

gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir. 

Yerli xərclərinin tam həcmdə yerli gəlirləri hesabına maliyyələşən respublikanın 

şəhər və rayonlarının sayı ilk dəfə olaraq hesabat ilinin yekunlarına görə altıya 

çatmışdır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Sumqayıt, Şirvan, Mingəçevir şəhərləri, eləcə də 

Abşeron və İmişli rayonları ilə yanaşı Naftalan şəhərinin də yerli gəlirləri yerli xərclərinin 
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tam həcmdə maliyyələşdirilməsinə kifayət etmiş, yəni həmin regionlar üzrə yerli gəlir və 

xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən vəsait ayrılmamışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş 

xərclərdən ayrılan vəsaitlərin ümumilikdə həcmi 2016-cı ildə 755870,3 min manat təşkil 

etmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 73053,6 min manat və ya 8,8% azalmış, 

2015-ci illə müqayisədə isə təxminən eyni səviyyədə (9724,0 min manat və ya 1,3% 

çox) qalmışdır. 

Real sektorun iqtisadi sahələr üzrə ixtisaslaşmasından, məşğulluğun 

səviyyəsindən, məhsul istehsalı həcmindən və digər amillərdən asılı olaraq yerli gəlirləri 

və yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitlər 

nəzərə alınmaqla xərcləri arasında mövcud olan əhəmiyyətli fərqlərin coğrafiyasını əhali 

sayına mütənasib şəkildə də müşahidə etmək olar. 

Belə ki, 2016-cı ilin nəticələrinə əsasən həmin kateqoriyaya aid olan regionlar 

(Bakı şəhəri və işğal altında olan regionlar istisna olmaqla) üzrə yerli gəlirlərin, eləcə də 

yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitlər 

nəzərə alınmaqla xərclərin adambaşına düşən illik həcmi, müvafiq olaraq Qusar rayonu 

üzrə 54,2 manat və 194,6 manat, Ağsu rayonu üzrə 43,4 manat və 185,5 manat, Astara 

rayonu üzrə 49,7 manat və 173,4 manat, Biləsuvar rayonu üzrə 44,8 manat və 143,9 

manat, Yardımlı rayonu üzrə 31,4 manat və 215,2 manat, Lerik rayonu üzrə 26,9 manat 

və 199,9 manat, Masallı rayonu üzrə 39,1 manat və 118,8 manat, Cəlilabad rayonu üzrə 

33,0 manat və 144,1 manat, Ağcabədi rayonu üzrə 60,9 manat və 183,9 manat, Ağdaş 

rayonu üzrə 47,8 manat və 181,9 manat, Ucar rayonu üzrə 49,2 manat və 174,2 manat, 

Zərdab rayonu üzrə 55,0 manat və 237,4 manat, İsmayıllı rayonu üzrə 68,1 manat və 

221,8 manat, Oğuz rayonu üzrə 67,5 manat və 251,4 manat, Daşkəsən rayonu üzrə 

84,4 manat və 317,2 manat, Goranboy rayonu üzrə 47,2 manat və 224,4 manat, Göygöl 

rayonu üzrə 71,0 manat və 234,7 manat, Samux rayonu üzrə 49,5 manat və 225,6 

manat, Balakən rayonu üzrə 39,1 manat və 167,9 manat, Qax rayonu üzrə 64,4 manat 

və 290,1 manat, Zaqatala rayonu üzrə 59,4 manat və 185,9 manat, Ağstafa rayonu üzrə 

48,7 manat və 189,6 manat, Gədəbəy rayonu üzrə 46,4 manat və 242,3 manat, Tovuz 

rayonu üzrə 55,9 manat və 191,1 manat, Şəmkir rayonu üzrə isə 52,1 manat və 182,0 

manat təşkil etmişdir. Regionlarda real sektorun təşviqi istiqamətində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi, o cümlədən əlverişli şərtlərlə maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 

genişləndirilməsi prosesində qeyd olunan rayonlara daha çox önəm verilməsi 

məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

Göstərilənlərlə yanaşı o da qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının 

Hesablama Palatası tərəfindən Vergilər Nazirliyinin regional struktur vahidlərində 

aparılan nəzarət tədbirlərinin nəticələri bir qayda olaraq vergi inzibatçılığının vergi 

intizamının təmin olunması üzərində deyil, yalnız proqnoz hədəflərin yerinə yetirilməsi 

üzərində cəmləşdiyini deməyə əsas verir. Bu hal bir tərəfdən proqnoz hədəflərin vergi 

qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiq olunması vasitəsilə 

ödənilməsi səviyyəsi, digər tərəfdən isə vergidən yayınma riski yüksək olan və vergi 

nəzarəti qaydasında aradan qaldırılmayan çoxsaylı faktların aşkar olunması ilə öz 

təsdiqini tapır. 

Vergi inzibatçılığının əsas hədəfi kimi müvafiq hesabat dövrü üçün təsdiq edilmiş 

proqnozların, pul vəsaitlərinin (ödənişin) mənbəyindən asılı olmayaraq onların mütləq 
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mənada icrasının təmin olunmasını müəyyən etməsi xüsusilə regional səviyyədə kiçik 

və orta sahibkarlıq subyektlərinin timsalında real və potensial vergitutma bazasının, 

eləcə də vergi intizamının vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə mane olur.  

Dövlət büdcəsinin neft və qeyri-neft gəlirlərinin əsas mənbələrinin aşağıdakı 

tərkibdə də nəzərdən keçirilməsi daha aydın mənzərəni müşahidə etməyə imkan verir 

(Cədvəl 32).   

 

Cədvəl 32. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin neft və qeyri-neft tərkibinin müqayisəli icrası 

vəziyyəti, min manatla 
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icra 
üzrə 

xüsusi 
çəkilər, 

%-lə 

2014-cü ilə 
nisbətən  

2015-ci ilə nisbətən 

məbləğlə faizlə məbləğlə faizlə 

Ü
M

U
M

İL
İK

D
Ə

  Dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 822 000,0 17 505 679,5 104,1 100,0 -894 885,7 95,1 7 714,8 100,0 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan 
gəlirlər 

7 010 000,0 7 015 569,5 100,1 40,1 -98 101,5 98,6 -102 730,5 98,6 

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri (Vergilər 
Nazirliyi və Gömrük Komitəsi üzrə) 

7 995 028,8 8 113 696,1 101,5 46,3 428 549,6 105,6 256 884,2 103,3 

Dövlət büdcəsinin qeyri-vergi gəlirləri 8 826 971,2 9 391 983,5 106,4 53,7 -1 323 435,3 87,6 -249 169,3 97,4 

1. Dövlət büdcəsinin NEFT gəlirləri 9 225 000,0 9 225 032,7 100,0 52,7 -2 919 053,8 76,0 -994 814,1 90,3 

1.1. 
Vergilən Nazirliyi xətti ilə təmin olunan, o 
cümlədən: 

1 610 000,0 1 610 032,7 100,0 9,2 -1 197 053,8 57,4 -479 814,1 77,0 

1.1.1. 
neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü 
sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət 
vergisi 

370 000,0 357 640,1 96,7 2,0 -737 259,9 32,7 -322 759,9 52,6 

1.1.2. 

Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə konsolidə 
edilmiş vergilər və digər ödənişlər (Azəriqaz 
və Azərkimya dövlət müəssisələri ilə 
birlikdə, fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna 
olmaqla) 

1 240 000,0 1 252 392,6 101,0 7,2 -459 793,9 73,1 -157 054,2 88,9 

1.2. Dövlət Neft Fondndan daxilolmalar 7 615 000,0 7 615 000,0 100,0 43,5 -1 722 000,0 81,6 -515 000,0 93,7 

və ya                 

1.1. vergi gəlirləri 1 465 000,0 1 495 968,1 102,1 8,5 -997 877,9 60,0 -410 120,4 78,5 

1.2. qeyri-vergi gəlirləri 7 760 000,0 7 729 064,6 99,6 44,2 -1 921 175,9 80,1 -584 693,7 93,0 

2. Dövlət büdcəsinin QEYRİ-NEFT gəlirləri  7 597 000,0 8 280 646,8 109,0 47,3 2 024 168,1 132,4 1 002 528,9 113,8 

2.1. 
Vergilən Nazirliyi xətti ilə təmin olunan 
gəlirlər  

5 400 000,0 5 405 536,8 100,1 30,9 1 098 952,3 125,5 377 083,6 107,5 

2.2. 
Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə təmin 
olunan gəlirlər 

1 810 000,0 2 291 597,5 126,6 13,1 780 838,6 151,7 699 690,1 144,0 

2.3. 
Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən 
daxilolmalar 

305 000,0 239 045,1 78,4 1,4 31 783,5 115,3 36 842,5 118,2 

2.4. digər daxilolmalar 82 000,0 344 467,4 4,2 dəfə 2,0 112 593,8 148,6 -111 087,3 75,6 

və ya                 

2.1. vergi gəlirləri 6 530 028,8 6 617 728,0 101,3 37,8 1 426 427,4 127,5 667 004,6 111,2 

2.2. qeyri-vergi gəlirləri 1 066 971,2 1 662 918,9 155,9 9,5 597 740,7 156,1 335 524,4 125,3 

 

Göründüyü kimi, dövlət büdcəsinin neft gəlirlərinin azalması şəraitində qeyri-neft 

sahələrindən daxilolmaların həcminin artması, əsasən bütün parametrlər üzrə özünü 

göstərmişdir ki, bu parametrlərin də Rəyin müvafiq bölmələrində daha detallı şəkildə 

təhlili aparılmışdır. 

Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə edilən transfertin tədricən azaldılmasına 

baxmayaraq bu daxilolmalar hələ də dövlət büdcəsinin gəlirlərinin əsas mənbələrindən 

biri kimi çıxış etməklə yanaşı digər gəlirlərin xüsusi çəkilərinə də təsirsiz ötüşmür. 2016-

cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində fondun transfertlərinin xüsusi çəkisi 

43,5%, Vergilər Nazirliyinin və  Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə təmin olunan 

gəlirlərin xüsusi çəkisi, müvafiq olaraq 40,1% və 13,1%, digər mənbələrdən 
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daxilolmaların xüsusi çəkisi isə 3,3% təşkil etmişdir. 2014-cü və 2015-ci illərlə 

müqayisədə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində Dövlət Neft Fondunun payı 7,2 faiz 

bəndi və 3,0 faiz bəndi azalmış, Vergilər Nazirliyinin payı 1,4 faiz bəndi artmış və 0,6 

faiz bəndi azalmış, Dövlət Gömrük Komitəsinin payı 4,9 faiz bəndi və 4,0 faiz bəndi 

artmış, digər mənbələrin payı isə 0,9 faiz bəndi artmış və 0,4 faiz bəndi azalmışdır 

(Şəkil 12). 

 

Şəkil 12. Dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbələri üzrə daxilolmaların xüsusi çəkiləri, %-lə 

 
 

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin əsas tərkib hissələrinin xüsusi çəkiləri aşağıdakı nisbətlərdə inkişaf etmişdir 

(Şəkil 13).  

 

Şəkil 13. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadan dövlət büdcəsinin 

gəlirlərini təmin edən əsas qurumlar üzrə daxilolmaların xüsusi çəkiləri, %-lə 

 
 

2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə hesabat ilində büdcə daxilolmalarının 

xüsusi çəkiləri, müvafiq olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 6,5 faiz bəndi və 6,2 faiz 

bəndi artmış, Vergilər Nazirliyi üzrə 7,6 faiz bəndi və 5,1 faiz bəndi azalmış, digər 

mənbələr üzrə isə 1,1 faiz bəndi artmış və 1,1 faiz bəndi azalmışdır. Son illərin 

dinamikası dövlət büdcəsinin tərkibindəki xüsusi çəkilərin Dövlət Gömrük Komitəsinin 

2012-ci il 2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il

34,9 33,4

38,7
40,7 40,1

7,0 7,2 8,2 9,1
13,1

57,3 59,2

50,7
46,5

43,5

0,8 0,2
2,4 3,7 3,3

Vergilər Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsi Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar Digər mənbələr

2012-ci il 2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il

81,7 81,8
78,5 76,0

70,9

16,4 17,0 16,7 17,0
23,2

1,9 1,2
4,8 7,0 5,9

Vergilər Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsi Digər mənbələr 
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xeyrinə dəyişdiyini göstərir ki, bu da komitə xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan 

gəlirlərin son illər ərzində daha yüksək artım tempinə malik olması ilə əlaqədardır. 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

müvafiq hesabata əsasən Vergilər Nazirliyi üzrə müəyyən edilmiş 7010000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 7015569,5 min manat və ya 100,1%, Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 

müəyyən edilmiş 1810000,0 min manat məbləğində proqnoz isə 2291597,5 min manat 

və ya 126,6% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Daxilolmaların həcmi 2014-cü illə 

müqayisədə Vergilər Nazirliyi üzrə 98101,5 min manat və ya 1,4% azalmış, Gömrük 

Komitəsi üzrə 780838,6 min manat və ya 51,7% artmış, 2015-ci illə müqayisədə isə 

nazirlik üzrə 102730,5 min manat və ya 1,4% azalmış, komitə üzrə 699690,1 min manat 

və ya 44,0% artmışdır. 

2016-cı il üçün müəyyən edilmiş aylıq proqnozlar Vergilər Nazirliyi üzrə may, iyun, 

iyul, avqust, sentyabr, oktyabr və noyabr ayları ərzində 0,4%-3,5% intervalında 

kəsirlərlə, digər aylar ərzində 0,7%-13,5% intervalında artıqlaması ilə, Gömrük Komitəsi 

üzrə isə iyun ayı ərzində 8,9% səviyyəsində kəsirlə, digər aylar ərzində 0,3%-54,6% 

intervalında artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Xüsusilə son illər ərzində dövlət büdcəsinin neft sahələrindən daxilolmalarının 

azalması şəraitində qeyri-neft sahələrindən daxilolmalarının həcmində baş verən artımı 

Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin olunan gəlirlərin strukturunda da aydın şəkildə müşahidə 

etmək olar (Şəkil 14).  

 

Şəkil 14. Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin neft və qeyri-

neft tərkibi 

 

 

Nazirlik xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlər üzrə 2016-cı il üçün 

müəyyən edilmiş proqnozların icrası vəziyyəti qeyri-neft sektoru üzrə 5400000,0 min 

manata qarşı 5405536,8 min manat və ya 100,1%, neft sektoru üzrə 1610000,0 min 

manata qarşı 1610032,7 min manat və ya 100,002% (o cümlədən, Dövlət Neft Şirkəti 

3
 2

8
6
,6

3
 7

6
1
,9 4
 3

0
6
,6 5

 0
2
8
,5

5
 4

0
5
,6

2
 7

3
8
,9

2
 9

0
2
,1

2
 8

0
7
,1

2
 0

8
9
,8

1
 6

1
0
,0

14,5 14,5 14,5
16,8

7,55,3
6,0

-3,3

-25,6
-23,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

2012-ci il 2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il

%

m
ily

o
n
 m

a
n
a
t

qeyri-neft sahələrindən daxilolmalar neft sahələrindən daxilolmalar

qeyri-neft daxilolmalarının artım tempi neft daxilolmalarının artım tempi



 
 

75 

 

üzrə 1240000,0 min manata qarşı 1252392,6 min manat və ya 101,0%, neft-qaz 

sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin mənfəət vergisi üzrə 

370000,0 min manata qarşı 357640,1 min manat və ya 96,7%) təşkil etmişdir. 2014-cü 

və 2015-ci illərə nisbətən, müvafiq olaraq qeyri-neft sektorundan daxilolmalar 

1098952,3 min manat (25,5%) və 377083,6 min manat (7,5%) artmış, neft sektorundan 

daxilolmalar isə 1197053,8 min manat (42,6%) və 479814,1 min manat (23,0%) 

azalmışdır. 

Əvvəlki illərlə müqayisədə hesabat ilində dövlət büdcəsinin qeyri-neft 

sahələrindən gəlirləri sabit artım tempini qorumuş, neft sahələrindən daxilolmaları isə 

artım tempindəki azalma meylini davam etdirmişdir. Belə ki, 2012-2016-cı illər ərzində 

illik artım templəri qeyri-neft üzrə 7,5%-dən 16,8%-dək olan müsbət intervallarda inkişaf 

etdiyi halda, neft üzrə 5,3%-dən -25,6%-dək olan mənfi intervallara doğru dəyişmişdir. 

Hesabat ilinin nəticələrinə əsasən Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə 

təmin edilən gəlirlərin tərkibində qeyri-neft mənbələrinin payı 77,1%-ə yüksəlmiş, neft 

mənbələrinin payı isə 22,9%-ə enmişdir ki, bu da 2014-cü və 2015-ci illərə nisbətən 

payların qeyri-neft üzrə 16,5 faiz bəndi və 6,4 faiz bəndi artması, neft üzrə isə həmin 

faiz nisbətlərində azalması deməkdir. 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən 2016-cı ilin 

sonuna vergi və digər icbari ödənişlər üzrə dövlət büdcəsinə yaranan artıqödəmə 

məbləği 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 692824,0 min manat 

(39,7%) və 375929,1 min manat (18,2%) artaraq 2438447,7 min manatadak 

yüksəlmişdir. Hesabat ilinin sonuna olan artıqödəmənin 92,5%-i qeyri-neft sektoruna, 

7,5%-i neft sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda 19,5%-i dövlət 

mülkiyyətinə, 53,4%-i xüsusi mülkiyyətə, 15,7%-i xarici mülkiyyətə, 11,4%-i isə digər 

mülkiyyət növlərinə aid edilən vergi ödəyicilərinin payına düşmüşdür. 

Ümumi artıqödəmə məbləğinin nazirlik xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən 

gəlirlərə qarşı xüsusi çəkisi də 2014-cü ilə nisbətən 10,2 faiz bəndi, 2015-ci ilə nisbətən 

5,8 faiz bəndi artaraq 34,8%-dək yüksəlmişdir. Bu göstərici əvvəlki hər iki illə 

müqayisədə, müvafiq olaraq qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri 

üzrə 6,3 faiz bəndi və 4,2 faiz bəndi artaraq 41,7%-ə, xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə 

aid edilən vergi ödəyiciləri üzrə isə 9,2 faiz bəndi və 4,1 faiz bəndi artaraq 41,8%-ə 

bərabər olmuşdur. 

 Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2016-cı ildə də artıqödəmə məbləğinin artması əsasən 

qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən 

vergi ödəyicilərinin hesabına baş vermişdir. Bu vergi ödəyiciləri üzrə artıqödəmə 

məbləğinin əhəmiyyətli artımı 2015-ci illə müqayisədə ölkə iqtisadiyyatına kredit 

qoyuluşlarının, eyni zamanda əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin, eləcə də əlavə dəyər 

vergisi üzrə azalmış (əvəzləşdirilmiş) məbləğlərin azalması şəraitində baş vermişdir. 

Belə ki, rəydə qeyd olunduğu kimi verilmiş kreditlərin həcmi 24,3% azalaraq 16444,6 

mln. manata, əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin həcmi 26,1% azalaraq 14903,4 mln. 

manata, o cümlədən tikinti-quraşdırma işləri üzrə kapital qoyuluşlarının həcmi 27,6% 

azalaraq 10832,9 mln. manata enmişdir. Əlavə dəyər vergisi üzrə azalmış 

(əvəzləşdirilmiş) məbləğin həcmi isə ölkə üzrə ümumilikdə 2923,7 min manat (0,1%) 

azalaraq 2543565,5 min manat, o cümlədən qeyri-neft sektoruna aid edilən vergi 

ödəyiciləri üzrə 74119,6 min manat (3,1%) azalaraq 2290133,8 min manat, xüsusi 
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mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyiciləri üzrə 235215,0 min manat (15,5%) 

azalaraq 1280319,3 min manat təşkil etmişdir. Azalmış məbləğlərə təsir edən əsas 

amillər sırasında idxalda əlavə dəyər vergisinin 2015-ci illə müqayisədə 37,6% artaraq 

1515252,7 min manata yüksəlməsini qeyd etmək olarki, bu da artıqödəmə məbləğlərinin 

yaranmasına təsirsiz ötüşmür. Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, nazirlik xətti ilə dövlət 

büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə ümumilikdə azalmış (əvəzləşdirilmiş) məbləğin 

həcmi qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri üzrə 265336,8 min 

manat və ya 6,2% azalaraq 4015898,8 min manata, xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə 

aid edilən vergi ödəyiciləri üzrə isə 89140,6 min manat və ya 4,0% azalaraq 2131170,2 

min manata enmişdir. 

Göstərilənləri və Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən 

aparılmış nəzarət tədbirlərinin nəticələrini nəzərə alaraq Vergilər Nazirliyi xətti ilə vergi 

və digər icbari ödənişlərin dövlət büdcəsinə təmin olunması prosesində artıqödəmə 

məbləğinin artmasını bir tərəfdən proqnoz hədəflərin yüksək inzibati təsirlər altında 

reallaşması, digər tərəfdən isə vergilərin könüllü bəyanetmə və ödəmə dərəcəsinin 

optimal səviyyədə olmaması ilə əlaqələndirmək olar. Nazirliyin məlumatlarına əsasən 

vergi və digər icbari ödənişlər üzrə ümumilikdə hesablanmış məbləğin tərkibində vergi 

ödəyiciləri tərəfindən bəyan edilmiş məbləğin xüsusi çəkisi 2016-cı ilin nəticələrinə görə 

2015-ci illə müqayisədə artsa da cəmi 47,6% (o cümlədən, dövlət mülkiyyətində olan 

vergi ödəyiciləri üzrə 45,9%, xüsusi mülkiyyətdə olan vergi ödəyiciləri üzrə 41,5%) təşkil 

etmişdir. 

Eyni zamanda, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına 

dair müvafiq hesabata əsasən vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq olunan 

maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə 

təmin olunan sair vergi daxilolmaları 180000,0 min manat proqnoza qarşı 311582,2 min 

manat və ya 173,1% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü və 2015-ci illərin 

eyni göstəricisindən, müvafiq olaraq 167104,6 min manat (2,2 dəfə) və 131613,2 min 

manat (73,1%) çoxdur. Belə vəziyyət yuxarıda qeyd olunanları bir daha təsdiq edərək 

vergilərin könüllü bəyanetmə və ödəmə dərəcəsinin hesabat ili ərzində aşağı düşməsini 

göstərir. 

Vergilər Nazirliyinin “Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə 

hesabatları”na əsasən dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 2016-cı il ərzində bütün 

əsas parametrlər üzrə azalaraq ilin sonuna ümumilikdə 1434449,4 min manat, o 

cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 860589,8 min manat, maliyyə sanksiyası üzrə 

193047,2 min manat, faizlər üzrə 380812,4 min manat təşkil etmişdir (Şəkil 15). 

Hesabat ilinin əvvəlinə olan eyni göstəricilərlə müqayisədə ümumi borc  979314,3 

min manat və ya 40,6%, o cümlədən verginin əsas məbləği 544162,6 min manat və ya 

38,7%, maliyyə sanksiyaları 45953,6 min manat və ya 19,2%, faiz borcları isə 389198,1 

min manat və ya 50,5% azalmışdır. 

2016-cı ilin sonuna olan ümumi borcun 1400380,5 min manatı və ya 97,6%-i qeyri-

neft sektoruna, 34068,9 min manatı və ya 2,4%-i neft sektoruna aid edilən vergi 

ödəyicilərinin, eyni zamanda 1069029,9 min manatı və ya 74,5%-i qeyri-dövlət 

sektorunda, 365419,5 min manatı və ya 25,5%-i isə dövlət sektorunda fəaliyyət 

göstərən vergi ödəyicilərinin payına düşmüşdür. Dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 
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neft sektoru üzrə 1837,9 min manat və ya 5,7% artsa da, qeyri-neft sektoru üzrə 

981152,2 min manat və ya 41,2%, eyni zamanda dövlət sektoru üzrə 806479,7 min 

manat və ya 68,8%, qeyri-dövlət sektoru üzrə 172834,6 min manat və ya 13,9% 

azalmışdır. 

 

Şəkil 15. Vergilər Nazirliyi xətti ilə təmin edilən gəlirlər üzrə dövlət büdcəsinə olan borcun 

ümumi məbləğinin və tərkibinin illər üzrə dinamikası, milyon manatla 

 
 

Hesabat ili ərzində dövlət büdcəsinə olan borcların ümumilikdə 979314,3 min 

manat məbləğində azalması əsasən dövlət mülkiyyətində (806479,7 min manatı) və 

xüsusi mülkiyyətdə (169321,9 min manat) olan vergi ödəyicilərinin borclarının dəyişməsi 

hesabına mümkün olmuşdur. Dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyiciləri üzrə 

əhəmiyyətli azalma “Azərenerji” ASC-nin borclarının ümumilikdə 796289,7 min manat 

və ya 99,6% azalaraq 3506,2 min manata, o cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 

borcun 390295,5 min manat və ya 99,8% azalaraq 779,7 min manata, faizlər üzrə 

borcun isə 398363,4 min manat və ya 99,3% azalaraq 2726,3 min manata enməsi ilə 

əlaqədardır. Vergilər Nazirliyinin hesabat məlumatlarına əsasən hesabat ilində 

“Azərenerji” ASC-nin borcları pul vəsaitləri şəklində dövlət büdcəsinə ödənişlərin həyata 

keçirilməsi hesabına azalmamışdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə 2016-cı ildə vergi 

sahəsində aparılacaq islahatların müəyyən edilmiş istiqamətlərinə uyğun olaraq 

tədbirlərin tam şəkildə reallaşdırılması növbəti hesabat illərində könüllü bəyanetmə və 

ödəmə səviyyəsinin tədricən yüksəlməsi, eyni zamanda dövlət büdcəsinə olan 

artıqödəmə və borc məbləğlərinin optimallaşdırılması ilə nəticələnməlidir. Qeyd olunan 

sərəncamda o cümlədən, nümunəvi vergi ödəyicisi üçün meyarların müəyyən olunması, 

həmin vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsi və ünvanlı 

xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, vergi qanunvericiliyinə əməl edən 

nümunəvi vergi ödəyiciləri və vergi qanunvericiliyində mütəmadi olaraq nöqsanlara yol 

verən intizamsız vergi ödəyiciləri ilə bağlı məlumatların Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilərək ictimaiyyətə açıqlanması, 

eləcə də dövlət büdcəsindən yayındırılmış vergi borclarının alınması ilə bağlı icra 

olunmayan məhkəmə qərarlarının icrası məqsədilə icraat prosesinin sadələşdirilməsi və 

daha çevik mexanizmlərin müəyyən edilməsi də öz əksini tapmışdır. 

Dövlət büdcəsindən yayındırılmış və icrası Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid 

edilməyən məhkəmə qərarları ilə təmin olunan vergi borclarının ödənilməsi səviyyəsinin 
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qiymətləndirilməsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatına 

müvafiq təsnifat kodlarının əlavə olunması məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, dövlət büdcəsinə hesablanmış vergilərin daxilolmalarının 

yığım faizinin artırılması bir qayda olaraq hər il üçün müəyyən edilən büdcə-vergi 

siyasətinin əsas hədəflərindəndir. 

Nazirlik xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin tərkibində dövlət 

mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin payı 1908624,4 min manat və ya 27,2% təşkil 

etməklə 2014-cü ilə nisbətən 197669,8 min manat (9,4%), 2015-ci ilə nisbətən 

301965,6 min manat (13,7%) azalmış, xüsusi mülkiyyətdə olan vergi ödəyicilərinin 

payı 3114946,1 min manat və ya 44,4% təşkil etməklə 2014-cü ilə nisbətən 

471792,5 (17,8%), 2015-ci ilə nisbətən 253606,2 min manat (8,9%) artmış, digər 

mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi ödəyicilərinin payı isə 1991999,0 min 

manat və ya 28,4% təşkil etməklə 2014-cü ilə nisbətən 372224,2 (15,7%), 2015-ci ilə 

nisbətən 54371,1 min manat (2,7%) azalmışdır. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1 

oktyabr tarixli 321 nömrəli qərarı ilə vergi və digər icbari ödənişləri şəklində dövlət 

büdcəsinin gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunu aparmalı və maliyyə hesabatlarını 

təqdim etməli olan ictimai əhəmiyyətli qurumların (kredit təşkilatlarından, sığorta 

şirkətlərindən, investisiya fondlarından və bu fondların idarəçilərindən, qeyri-dövlət 

(özəl) sosial fondlarından, qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərdən, 

qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslərdən başqa) siyahısı 

təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu 

il 27 may tarixli, 97 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kommersiya təşkilatlarının illik 

maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının 

təqdim edilməsi və dərc edilməsi Qaydaları”nda həmin ictimai əhəmiyyətli qurumlardan, 

eləcə də birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını hazırlayan, habelə 

dövlət zəmanəti ilə kredit alan və ya dövlət borcunun xərclənməsi ilə bağlı layihələrdə 

iştirak edən, həmçinin büdcədən subsidiya, subvensiya, qrant və ya müəyyən 

səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı büdcə vəsaiti ayrılan kommersiya 

təşkilatlarından sərbəst istifadə edilməsini təmin etmək şərtilə illik maliyyə hesabatının 

və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə 

internet səhifəsində və mətbu orqanda dərc olunması tələb olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən mütəmadi qaydada 

aparılan monitorinqlərin nəticələri qeyd olunan tələbin bütün qurumlar tərəfindən yerinə 

yetirilməməsini göstərir ki, bu hallar da həmin sahədə inzibatçılığın gücləndirilməsi 

zərurətinin olduğunu deməyə əsas verir. Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan 

Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 462-ci maddəsinə əsasən mühasibat uçotu 

subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə 

hesabatlarının (müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

yaratdığı quruma təqdim edilməli olan digər hesabat və məlumatların) hazırlanması, 

təqdim olunması və dərc edilməsi ilə əlaqədar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydaların pozulmasına görə vəzifəli şəxslərin üç yüz manatdan dörd yüz manatadək 

məbləğdə, hüquqi şəxslərin isə min beş yüz manatdan iki min manatadək məbləğdə 

cərimə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
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Vergilər Nazirliyinin “Vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə 

hesabatları”nda göstərilən iri dövlət vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsi ilə 

hesablaşmaları neft və qeyri-neft sahələri üzrə ayrı-ayrılıqda aşağıdakı kimi olmuşdur: 

2016-cı ildə dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərinin büdcə daxilolmalarının 

65,6%-ni Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ödənilən vergi və 

digər icbari ödənişlər təşkil etmişdir. Bu mənbə üzrə müəyyən edilmiş 1240000,0 min 

manat məbləğində proqnoz 101,0% səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 

1252392,6 min manat məbləğində vəsait ödənilmişdir ki, bu da 2014-cü və 2015-ci 

illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 459793,9 min manat və ya 26,9% və 157054,2 min 

manat və ya 1,1% azdır (Cədvəl 33). 

 

Cədvəl 33. Dövlət Neft Şirkətinin (tabelikdə olan müəssisələr üzrə konsolidə edilmiş 
şəkildə) dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarının (fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna 
olmaqla) vəziyyəti, min manatla 
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Hesabat dövründə ümumilikdə şirkət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 

60,2 min manat və ya 88,0% azalaraq 8,2 min manat, artıqödəmənin həcmi isə 10814,8 

min manat və ya 7,6% artaraq 153477,2 min manat təşkil etmişdir. 

2016-cı il ərzində Dövlət Neft Şirkətinin vergi və digər icbari ödənişləri üzrə dövlət 

büdcəsi qarşısında yaranan öhdəliklərin həcminə və büdcə ödənişlərinə təsir edən əsas 

amillər kimi 2015-ci ilə nisbətən neft hasilatının 7,8% azalaraq 7522,4 min ton, qaz 

hasilatının 8,8% azalaraq 6266,7 milyon m3 təşkil etməsini, “Azəri Layt” markalı xam 

neftin bir barelinin dünya bazarlarında orta satış qiymətinin 45,1 ABŞ dollarına bərabər 

olmasını, istehsalçı qiymət indekslərinin mədənçıxarma sənayesi üzrə 130,9%, emal 

sənayesi üzrə 115,2% təşkil etməsini, təbii qaz təchizatı qiymət indeksinin 

dəyişməməsini qeyd etmək olar. 

2016-cı ildə dövlət mülkiyyətində olan vergi ödəyiciləri üzrə büdcə daxilolmalarının 

23,2%-i, o cümlədən qeyri-neft sahələri üzrə dövlət mülkiyyətində olan vergi 

ödəyicilərinin büdcə daxilolmalarının 67,4%-i (442178,9 min manatı) aşağıdakı 6 

(altı) iri dövlət vergi ödəyicisinin payına düşmüşdür (Cədvəl 34). 
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Cədvəl 34. İri dövlət vergi ödəyicilərinin (tabelikdə olan müəssisələr üzrə konsolidə 
edilmiş şəkildə) dövlət büdcəsi ilə hesablaşmalarının (fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna 
olmaqla) vəziyyəti, min manatla 

İri dövlət vergi 
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Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin sisteminə daxil olan müəssisələr (rabitə sektoru) üzrə vergi və digər icbari 

ödənişlər şəklində büdcə daxilolmalarının həcmi 2014-cü illə müqayisədə 18185,3 min 

manat və ya 55,6%, 2015-ci illə müqayisədə 13508,0 min manat və ya 36,1% artaraq 

50901,1 min manat təşkil etmişdir. 2016-cı il ərzində həmin müəssisələr üzrə dövlət 

büdcəsinə olan borcların həcmi 3790,8 min manat (63,5%) azalaraq 2180,4 min manat, 

artıqödəmənin həcmi isə 4313,8 min manat və ya 2,2 dəfə artaraq 7856,6 min manat 

təşkil etmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabat”a əsasən nazirlik xətti ilə informasiya və rabitə sektoruna 84,1 milyon manat 

investisiya qoyuluşları həyata keçirilmiş, zəruri təmir-yenidənqurma işləri aparılmış, 

əsas vəsaitlər alınmış, gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində yeni poçt şöbələri 

yaradılmış, sürətli poçt xidməti ilə bağlı 15 və fərdi məlumatların informasiya 

ehtiyatlarının formalaşdırılması və informasiya sistemlərinin yaradılması üzrə 2 yeni 

lisenziya, stasionar telefon rabitəsi xidməti üçün 2000 prefiks, müxtəlif tipli 

avadanlıqların mülki dövriyyəsinə 299 və telekommunikasiya vasitələri və qurğularına 

1168 "Uyğunluq sertifikatı" verilmiş, il ərzində 25 yeni elektron tipli ATS və 12,7 min 

nömrə istismara verilmiş, 46 ATS-də genişləndirmə işləri aparılmış, sabit telefon 

şəbəkəsi üzrə genişzolaqlı intemet portlarının tutumu 12,2 min ədəd artırılmış və 354,2 

kilometr fiber-optik kabel çəkilmiş, hər 100 nəfərə düşən telefon aparatlarının sayı 16,0, 

hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 69,0 və hər 100 nəfərə düşən mobil 

abunəçilərin sayı 113 təşkil etmiş, beynəlxalq internet kanallarının ümumi tutumu 2015-

ci illə müqayisədə 20 Gb/s artırılaraq 550 Gb/s-yə çatdırılmış, respublika üzrə əhalinin 
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hər 100 nəfərə düşən internet istifadəçilərinin sayı 78 nəfər, genişzolaqlı internet 

istifadəçilərinin sayı 73 nəfər, kompyuter istifadəçilərinin sayı isə 70,9 nəfər olmuşdur. 

Hesabatda həmçinin göstərilmişdir ki, "Elektron hökumət portalı"na inteqrasiya 

olunmuş elektron xidmətlərin sayı 331, portala fiziki qoşulan qurumların sayı 89 olmuş və 

ümumilikdə portalda olan elektron xidmətlərin sayı isə 422-yə yüksəlmiş, yüksək 

texnologiyaların inkişafı istiqamətində də bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, o 

cümlədən "Azerspace-1" peykinin imkanlarından istifadə daha da genişlənmiş, il ərzində 

dünyanın 14 ölkəsinin müvafiq şirkətləri ilə 31 uzunmüddətli və 43 qısamüddətli istifadə 

üzrə müqavilələr imzalanmış, peykin tutumlarının 78 faizi ödənişli əsaslarla istifadəyə 

verilmişdir. Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, əvvəlki illə müqayisədə 2016-cı ildə 

poçt və telefon rabitəsi xidmətlərinin qiymət indeksləri dəyişməmişdir. 

2016-cı ildə “Azərenerji” ASC üzrə vergi və digər icbari ödənişlər şəklində dövlət 

büdcəsinə ödənilən vəsaitin həcmi 2014-cü və 2015-ci illərə nisbətən, müvafiq olaraq 

93583,2 min manat (63,7%) artaraq və 108213,1 min manat (31,0%) azalaraq 240451,9 

min manat təşkil etmişdir. Cəmiyyət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 

796289,7 min manat və ya 99,6% azalaraq 3506,2 min manat, artıqödəmənin həcmi isə 

2785,3 min manat və ya 2,5 dəfə artaraq 4609,5 min manat təşkil etmişdir. 

“Azərenerji” ASC-nin funksional fəaliyyəti ilə bağlı “Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ildə fəaliyyəti haqqında hesabat"da göstərilmişdir ki, 

hesabat ilində ümumilikdə 22222,2 milyon kVts elektrik enerjisi istehsal edilmiş, 

enerjisistemin elektrik gücünün daxili tələbatdan yuxarı olması və yeni qoşulmuş güclər 

hesabına artması elektrik enerjisi ixracı imkanlarını artırmış, iki yeni su elektrik 

stansiyası (gücü 24 MVt olan "Şəmkirçay" SES və gücü 1,6 MVt olan "lsmayıllı-2" 

KSES) və yenidənqurma layihəsi çərçivəsində Mingəçevir SES-də ümumi gücü 140 MVt 

olan 1 və 3 saylı hidroqurğular istismara verilmiş, enerjisistemin mühüm iqtisadi 

göstəricisi olan şindən buraxılan 1 kVts elektrik enerjisinin istehsalına şərti yanacağın 

xüsusi sərfi 285,9 qram təşkil etmiş və 2015-ci illə müqayisədə (292,2 qr/kVts olduğunu 

nəzərə alsaq) 124,1 min ton şərti yanacağa qənaət edilmişdir. 

2016-cı ildə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC üzrə vergi və digər icbari ödənişlər 

şəklində dövlət büdcəsinə ödənilən vəsaitin həcmi 2014-cü ilə nisbətən 19540,5 min 

manat və ya 7,0 dəfə, 2015-ci ilə nisbətən 16115,5 min manat və ya 3,4 dəfə artaraq 

22776,3 min manatadək yüksəlmişdir. Cəmiyyət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların 

həcmi 3701,2 min manat (99,96%) azalaraq 1,5 min manat, artıqödəmənin həcmi isə 

2121,3 min manat (39,0%) azalaraq 3314,5 min manat təşkil etmişdir. 

 “Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC üzrə 2016-cı ildə vergi və digər icbari ödənişlər 

şəklində büdcə daxilolmalarının həcmi 2014-cü illə müqayisədə 60001,7 min manat və 

ya 9,5 dəfə, 2015-ci illə müqayisədə 42046,2 min manat və ya 2,7 dəfə artaraq 67053,6 

min manat təşkil etmişdir. Hesabat ilində cəmiyyət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların 

həcmi 39,4 min manat və ya 71,4% azalaraq 15,8 min manat, artıqödəmənin həcmi isə 

25140,1 min manat və ya 4,7 dəfə artaraq 31923,9 min manatadək yüksəlmişdir. 

 “Azərbaycan Hava Yolları” QSC üzrə vergi və digər icbari ödənişlər şəklində 

dövlət büdcəsinə ödənilən vəsaitin həcmi 2016-cı ildə 28827,4 min manat təşkil etməklə 

2014-cü və 2015-ci illərə nisbətən, müvafiq olaraq 14252,2 min manat və ya 97,8% 

artmış və 3066,9 min manat və ya 9,6% azalmışdır. Hesabat dövründə cəmiyyət üzrə 

dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 11344,2 (99,9%) min manat azalaraq 14,5 min 
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manat, artıqödəmənin həcmi isə 9952,5 min manat artaraq 9953,7 min manat təşkil 

etmişdir. 

 “Azərsu” ASC üzrə vergi və digər icbari ödənişlər şəklində dövlət büdcəsinə 

ödənilən vəsaitin həcmi 2016-cı ildə 2014-cü illə müqayisədə 21964,1 min manat və ya 

3,2 dəfə, 2015-ci illə müqayisədə 7548,9 min manat və ya 30,7% artaraq 32168,6 min 

manatadək yüksəlmişdir. Hesabat ilində cəmiyyət üzrə dövlət büdcəsinə olan borcların 

həcmi 2742,6 min manat və ya 6,6% azalaraq 38777,7 min manat, artıqödəmənin 

həcmi 3360,9 min manat və ya 99,6% azalaraq 12,6 min manat təşkil etmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-ci ildə fəaliyyəti haqqında 

hesabat"da Vergilər Nazirliyinin funksional fəaliyyətindəki hesabat ili ərzində baş vermiş 

yeniliklərlə əlaqədar əsasən qeyd edilmişdir ki, informasiya texnologiyalarının 

nailiyyətlərindən istifadə olunmaqla risklərin avtomatik emal edilməsinə, 

təsnifləşdirilməsinə, təhlilinə və vergi ödəyicilərinin risk meyarları üzrə 

qruplaşdırılmasına imkan verən risk qiymətləndirmə sistemi yaradılmış, vergi nəzarəti 

tədbirlərinin bu sistem vasitəsilə təyin edilməsi zamanı yoxlamalara vahid mərkəzdən 

nəzarət olunması təmin edilmiş, yerli vergi orqanları tərəfindən müvafiq risk meyarına 

əsaslanmayan qiymətləndirmə nəticəsində vergidən yayınma ehtimalı olmayan vergi 

yoxlamalarının qarşısı alınmış, vergi orqanlarının inzibati və insan resurslarından daha 

səmərəli istifadə edilməsinə, vergidən yayınan vergi ödəyicilərinin vaxtında aşkar 

olunmasına imkan yaranmışdır. 

 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

müvafiq hesabata əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 46,7%-ni təşkil etmiş Vergilər 

Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə toplanan vergi gəlirləri (büdcə gəlirlərinin 

təsnifatının 1.1.1-ci, 1.1.2-ci, 1.1.3-cü, 1.1.4-cü köməkçi bölmələri səviyyəsində 

daxilolmalar nəzərdə tutulur) üzrə müəyyən edilmiş 7995028,8 min manat məbləğində 

proqnoz 8113696,1 min manat və ya 101,5% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Hesabat 

ili üzrə dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, müvafiq 

olaraq 428549,6 min manat (5,6%) və 256884,2 min manat (3,3%) artmışdır. 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin vergi gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə mart, may, iyun və iyul aylarında 0,8%-14,3% intervalında 

kəsirlərlə, digər aylarda isə 1,3%-16,4% intervalında artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin həcminə makroiqtisadi mühiti səciyyələndirən 

şəraitlə yanaşı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə vergitutma bazasının 

əsasən mülayimləşdirilməsini nəzərdə tutan bir sıra əlavə və dəyişikliklərin edilməsi də 

təsirsiz ötüşməmişdir. Belə ki, idman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, 

lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində 

əldə edilən uduşların müvafiq qaydada gəlir vergisinə cəlb olunması və mədən 

vergisinin bir sıra dərəcələrinin artırılması ilə yanaşı yerli bank və xarici bankın 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti 

üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları 

üzrə ödənilən dividendlər, diskont və faiz gəlirləri fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad 

olunmuş, investisiya təşviqi sənədinin alınması çərçivəsində müvafiq vergi azadolmaları 

və güzəştləri tətbiq edilmiş, müvafiq sənaye parklarında fəaliyyət göstərənlər üçün əlavə 

dəyər vergisi üzrə azadolmalar müəyyənləşdirilmiş, ölkə ərazisində nəqliyyat-logistik 
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tranzit dəhlizinin formalaşdırılması çərçivəsində xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, 

qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri yol vergisindən azad olunmuş, idxalda 

əlavə dəyər vergisindən azadolmaların siyahısı genişləndirilmiş, yaşayış və qeyri-

yaşayış sahələrinin müvafiq qaydada təqdim edilməsi ödəmə mənbəyində vergilərin 

vergitutma bazasına aid edilmiş, sadələşdirilmiş verginin dərəcələri 

differensiallaşdırılmış, ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər 

üzrə vergitutma bazasının formalaşmasındakı məhdudiyyətlər aradan qaldırılmış, bina 

tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün müvafiq vergitutma rejimlərinin tətbiqində 

seçim imkanları yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının məlumatlarına istinadən ölkədə 

nağdsız ödəniş infrastrukturunun nəticə göstəriciləri ilə əlaqədar qeyd etmək lazmıdır ki, 

hesabat dövrünün yekunlarına görə pul bazası 9232,8 mln. manat, dövriyyədə olan 

nağd pul kütləsinin pul bazasına nisbəti 75,4%, ATM-lərin sayı 2454 ədəd, POS-

terminalların sayı 71806 ədəd, o cümlədən pərakəndə ticarətdə 70913 ədəd (bundan, 

Bakı şəhərində 39654 ədəd), eyni zamanda ödəniş kartlarının ümumi sayı 5334 min 

ədəd, debet və kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi 1299,0 milyon manat, 

1000 ödəniş kartına düşən əməliyyatların orta aylıq həcmi 243438,5 manat, bir ATM-ə 

düşən əməliyyatların orta aylıq həcmi 426875,7 manat, bir POS-a düşən əməliyyatların 

orta aylıq həcmi isə 1922,1 manat təşkil etmişdir. 

2015-ci ilin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 2016-cı ildə pul bazası 22,1% 

(1672,1 milyon manat), dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin pul bazasına nisbəti 3,8 faiz 

bəndi artmış, ATM-lərin sayı 8,9% (240 dəd), POS-terminalların sayı 10,6% (8495 

ədəd), o cümlədən pərakəndə ticarətdə 10,0% (7849 ədəd), bundan Bakı şəhərində 

17,4% (8331 ədəd), eyni zamanda ödəniş kartlarının ümumi sayı 5,7% (325 min ədəd) 

azalmış, debet və kredit kartları ilə aparılan əməliyyatların həcmi 3,9% (49,0 milyon 

manat), 1000 ödəniş kartına düşən əməliyyatların orta aylıq həcmi 10,2% (22600,9 

manat), bir ATM-ə düşən əməliyyatların orta aylıq həcmi 13,1% (49365,8 manat), bir 

POS-a düşən əməliyyatların orta aylıq həcmi isə 21,8% (343,7 manat) artmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nə ölkə 

iqtisadiyyatında şəffaflığın artırılması, maliyyə intizamının gücləndirilməsi və vergitutma 

bazasının genişləndirilməsi məqsədilə nağdsız əməliyyatların stimullaşdırılmasının və 

nağd əməliyyatların məhdudlaşdırılmasının aid edilməsi, eyni zamanda 2016-cı il 16 

dekabr tarixində “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun qəbul edilməsi növbəti hesabat dövrlərində nağdsız ödəniş 

infrastrukturunun makroiqtisadi şəraitə adekvatlıq səviyyəsini yüksəldəcək mühüm 

islahatlardır. 

Əvvəlki illərlə müqayisədə hesabat dövründə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 

artımı qeyri-neft sahələrindən daxilolmaların hesabına təmin olunmuşdur. Qeyri-neft 

sahələrindən vergi gəlirlərinin həcmi 6530028,8 min manat proqnoza qarşı 6617728,0 

min manat və ya 101,3% səviyyəsində yerinə yetirilməklə 2014-cü ilə nisbətən 

1426427,4 min manat və ya 27,5%, 2015-ci ilə nisbətən 667004,6 min manat və ya 

11,2% artmışdır. Dövlət büdcəsinin neft sahələrindən daxilolmalarının tərkibində vergi 

gəlirlərinin həcmi isə 1465000,0 min manat proqnoza qarşı 1495968,1 min manat və ya 

102,1% icra olunsa da 2014-cü və 2015-ci illərə nisbətən, müvafiq olaraq 997877,9 min 
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manat və ya 40,0% və 410120,4 min manat və ya 21,5% azalmışdır. Bu azalma təbii ki, 

Dövlət Neft Şirkətinin xətti ilə konsolidə edilmiş vergilər və digər ödənişlərin (Azəriqaz və 

Azərkimya dövlət müəssisələri ilə birlikdə, fiziki şəxslərin gəlir vergisi istisna olmaqla), 

eyni zamanda neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçı tərəflərin 

mənfəət vergisinin həcminin azalması ilə əlaqədardır. 

Dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin tərkibində fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə 

2016-cı il üçün təsdiq edilmiş 1080000,0 min manat məbləğində proqnoz 1145715,3 

min manat və ya 106,1% səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 2014-cü illə 

müqayisədə 165371,1 min manat və ya 16,9%, 2015-ci illə müqayisədə isə 163228,3 

min manat və ya 16,6% çox vəsait daxil olmuşdur. Bu vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin 

xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 14,0%-ni, Vergilər 

Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 16,3%-ni təşkil etmişdir 

(Cədvəl 35). 
 

Cədvəl 35. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra 
icra 
faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin 
icrasına nisbətən 

2015-ci ilin 
icrasına nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

111 100 
fiziki şəxslərin 
gəlir vergisi 

1 080 000,0 1 145 715,3 106,1 116,9 165 371,1 116,6 163 228,3 

111 110 
muzdlu işlə 
əlaqədar gəlirdən  

1 050 207,0 1 088 079,4 103,6 114,2 135 604,2 114,7 139 759,7 

111 111 
muzdlu işlə 
əlaqədar əldə 
edilən gəlirlər üzrə 

472 999,6 547 034,5 115,7 117,2 80 468,5 137,7 149 754,7 

111 112 

hasilatın pay 
bölgüsü sazişləri 
üzrə podratçı və 
xarici subpodratçı 
təşkilatlarda 
muzdlu işlə 
əlaqədar əldə 
edilən gəlirlər üzrə 

270 892,9 315 782,2 116,6 124,9 62 987,9 107,7 22 595,6 

111 113 

büdcə 
təşkilatlarında 
işləyənlərin 
muzdlu işlə 
əlaqədar əldə 
edilən gəlirləri üzrə 

306 314,5 225 262,7 73,5 96,6 -7 852,2 87,4 -32 590,6 

111 120 
muzdlu işə aid 
olmayan fəaliyyət 
üzrə gəlirdən  

15 156,0 44 654,7 
2,9 

dəfə 
3,0 
dəfə 

29 745,5 
2,4 
dəfə 

26 334,9 

111 121 

muzdlu işə aid 
olmayan 
fəaliyyətdən əldə 
edilən gəlirlər üzrə 

10 000,0 36 298,4 
3,6 

dəfə 
3,7 
dəfə 

26 487,5 
2,7 
dəfə 

22 669,9 

111 122 

hasilatın pay 
bölgüsü sazişləri 
üzrə podratçı və 
xarici subpodratçı 
təşkilatlarda 
muzdlu işlə 
əlaqədar olmayan 
gəlirlər üzrə 

5 156,0 8 356,3 162,1 163,9 3 258,0 178,1 3 665,0 

111 130 
fiziki şəxslərin 
digər gəlirlərindən 

14 637,0 12 981,2 88,7 100,2 21,5 81,9 -2 866,3 
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2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə aprel, oktyabr, noyabr və dekabr aylarında 1,3%-23,3% 

intervalında kəsirlərlə, digər aylarda isə 1,1%-55,5% intervalında artıqlaması ilə yerinə 

yetirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin hesabat məlumatlarına əsasən 

2016-cı ildə fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə hesablanmış vəsaitin həcmi 1100434,4 min 

manat, azalmış məbləğ 91333,6 min manat olmuşdur ki, bu da 2014-cü və 2015-ci 

illərin eyni göstəriciləri ilə müqayisədə, müvafiq olaraq 1,5% (16344,5 min manat) və 

13,2% (167728,0 min manat) azdır. 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin ümumilikdə 2016-cı ildəki icrası vəziyyətinə 

makrosəviyyədə müsbət təsir göstərən əsas amillər kimi əvvəlki illə müqayisədə iqtisadi 

fəal əhali sayının 2,0% artaraq 5012,7 min nəfər, muzdla işləyənlərin sayının 0,8% 

artaraq 1514,0 min nəfər təşkil etməsini, eyni zamanda yanvar-noyabr ayları ərzində 

ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı məbləğinin 498,6 manat təşkil etməklə 6,8% artmasını 

qeyd etmək olar. Dövlət büdcəsinin fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daxilolmalarına təsir 

edən makroiqtisadi şərait aşağıdakı mənzərəni müşahidə etməyə imkan verir (Şəkil 16).  
 

Şəkil 16. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi ilə əlaqəli göstəricilərin əvvəlki ilə nisbətən 

artım templərinin dinamikası, %-lə 

 
 

Əvvəlki ilə nisbətən 2016-cı il ərzində iqtisadiyyatda məşğul olanların, o cümlədən 

iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayının, eləcə də orta aylıq əmək haqqı 

məbləğinin sabit artımı (müvafiq olaraq, 2,0%, 0,8% və 6,8%) şəraitində fiziki şəxslərin 

gəlir vergisinin, o cümlədən muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisinin sıçrayışlı 

artımı (müvafiq olaraq, 16,6% və 14,7%) diqqəti cəlb edir.  

Hesabat ilində dövlət büdcəsinə daxil olmuş fiziki şəxslərin gəlir vergisinin 95,0%-i 

muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisinin, 3,9%-i muzdlu işə aid olmayan fəaliyyət 

üzrə gəlirdən gəlir vergisinin, 1,1%-i isə fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisinin 

payına düşmüşdür. 

Muzdlu işlə əlaqədar gəlirlərdən gəlir vergisi üzrə 2016-cı il üçün müəyyən 

edilmiş 1050207,0 min manat məbləğində proqnoz 1088079,4 min manat və ya 103,6% 

9,4
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2012-ci il 2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il

orta aylıq əmək haqqı iqtisadiyyatda məşğul olanların orta illik sayı

iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı fiziki şəxslərin gəlir vergisi (ümumilikdə)

fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi
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səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 2014-cü illə müqayisədə 135604,2 min 

manat və ya 14,2%, 2015-ci illə müqayisədə 139759,7 min manat və ya 14,7% çox 

vəsait daxil olmuşdur. 

Proqnoz  ümumilikdə icra olunsa da, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu 

işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərindən gəlir vergisi üzrə proqnoz 26,5% (81051,8 min 

manat) kəsirlə icra olunmuşdur. Bu mənbədən gəlirlər 2014-cü və 2015-ci illərlə 

müqayisədə, müvafiq olaraq 7852,2 min manat və ya 3,4% və 32590,6 min manat və ya 

12,6% azalaraq 225262,7 min manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər 

nəticəsində 2016-cı ildən etibarən fiziki şəxslərin aylıq gəlirlərinin ölkə üzrə yaşayış 

minimumunun 1 misli məbləğində vergi güzəştləri tətbiq olunan hissəsinin 250,0 

manatdan 2500,0 manatadək artırılmasını, o cümlədən 2016-cı il üçün təsdiq edilmiş 

yaşayış minimumunun 2015-ci ilə nisbətən 3,8% artaraq 136,0 manat təşkil etməsini, 

eyni zamanda büdcə xərclərinin tərkibində əmək haqqı xərclərinin (büdcə xərclərinin 

211000 nömrəli təsnifat kodu) 1875432,6 min manat proqnoza qarşı 1798299,4 min 

manat və ya 95,9% səviyyəsində (4,1% və ya 77133,2 min manat kəsirlə) yerinə 

yetirilməsini, eyni zamanda müəyyən dövlət təsisatlarının fəaliyyətinin büdcə təşkilatları 

kimi deyil “publik hüquqi şəxslər” statusunda təsərrüfat hesablı əsaslarla davam 

etdirilməsi büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən 

gəlirlərindən gəlir vergisinin həcminə mənfi təsir edən amillər kimi qiymətləndirmək olar. 

Bununla yanaşı, 2016-cı ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə üzrə orta aylıq əmək 

haqqı məbləğinin 7,0% artaraq 494,3 min manatadək yüksəlməsi, o cümlədən hesabat 

ili ərzində dövlət qulluğunda olanlar istisna olmaqla büdcə sektorunda çalışan digər 

şəxslər üzrə aylıq əmək haqqların orta hesabla 10,0% səviyyəsində artırılması, eyni 

zamanda “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa edilmiş 

dəyişikliyə əsasən 2016-cı ildən etibarən xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə 

ödənilən dövlət rüsumunun 25%-nin həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri həyata 

keçirən işçilərin maddi təminatının yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsinin vergitutma 

bazasına müsbət təsirləri, büdcə sektorunda kütləvi ixtisarların baş verməməsi, eləcə 

də büdcə sektorundan başqa digər sahələrdə çalışanların muzdlu işlə əlaqədar 

gəlirlərindən gəlir vergisinin 2016-cı ildə 743892,5 min manat proqnoza qarşı 862816,7 

min manat və ya 116,0% səviyyəsində icra olunması büdcə təşkilatlarında işləyənlərin 

muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərindən gəlir vergisinin hesabat ilində yüksək 

kəsirlə (81051,8 min manat və ya 26,5% səviyyəsində) yerinə yetirilməsinə bəraət 

qazandırmır. 

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə 

əlaqədar əldə edilən gəlirlərindən gəlir vergisi üzrə aylıq proqnozların yerinə yetirilməsi 

səviyyəsində də əhəmiyyətli fərqlər müşahidə olunmuş, proqnozlar fevral və mart 

aylarında 98,0% və 12,6% artıqlaması ilə, digər aylarda isə 13,1%-71,6% intervalında 

kəsirlərlə icra olunmuşdur. 

Büdcə sektorundan başqa digər sahələrdə çalışanların muzdlu işlə əlaqədar 

gəlirlərindən gəlir vergisinin tərkibində fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən 

gəlirləri üzrə gəlir vergisi (büdcə gəlirlərinin 111111 nömrəli təsnifat kodu üzrə) 

472999,6 min manat proqnoza qarşı 547034,5 min manat və ya 115,7% səviyyəsində 

icra olunaraq 2014-cü və 2015-ci illərə nisbətən, müvafiq olaraq 80468,5 min manat 
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(17,2%) və 149754,7 min manat (137,7%) artmış, hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə 

podratçı və xarici subpodratçı təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən 

gəlir vergisi isə 270892,9 min manat proqnoza qarşı 315782,2 min manat və ya 116,6% 

səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü və 2015-ci illərə nisbətən, müvafiq olaraq 62987,9 

min manat (24,9%) və 22595,6 min manat (7,7%) artmışdır. 

2016-cı ildə fiziki şəxslərin gəlir vergisinin tərkibində muzdlu işə aid olmayan 

fəaliyyət üzrə gəlirdən gəlir vergisi 15156,0 min manat proqnoza qarşı 44654,7 min 

manat (2,9 dəfə) məbləğində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 29745,5 

min manat və ya 2,9 dəfə, 2015-ci ilə nisbətən 26334,9 min manat və ya 2,4 dəfə 

çoxdur. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilərək 2016-cı 

ildən etibarən idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşların 10 faiz dərəcə ilə vergiyə 

cəlb olunması qeyd olunan mənbə üzrə proqnozun yüksək icra faizi ilə yerinə yetirilməsi 

ilə yanaşı əvvəlki illərə nisbətən əhəmiyyətli artımların da əldə olunmasına müsbət təsir 

göstərmişdir. 

Fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisi isə 14637,0 min manat proqnoza 

qarşı 12981,2 min manat və ya 88,7% səviyyəsində yerinə yetirilməklə 2014-cü illə 

müqayisədə 21,5 min manat və ya 0,2% artmış, 2015-ci illə müqayisədə isə 2866,3 min 

manat və ya 18,1% azalmışdır. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş 

dəyişikliklərlə 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən yerli bank və xarici bankın Azərbaycan 

Respublikasında fəaliyyət göstərən filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanəti üzrə 

ödənilən illik faiz gəlirlərinin, habelə emitent tərəfindən investisiya qiymətli kağızları üzrə 

ödənilən dividend, diskont (istiqrazların nominalından aşağı yerləşdirilməsi nəticəsində 

yaranmış fərq) və faiz gəlirlərinin tam həcmdə (məhdudiyyətsiz) vergilərdən azad 

olunması qeyd olunan mənbədən daxilolmaların həcminə təsirsiz ötüşməmişdir. 

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə 2016-cı il üçün təsdiq edilmiş 1914600,0 

min manat məbləğində proqnoz 1983245,9 min manat və ya 103,6% səviyyəsində icra 

olunmaqla dövlət büdcəsinə 2014-cü illə müqayisədə 319233,2 min manat və ya 13,9%, 

2015-ci illə müqayisədə 227855,3 min manat və ya 10,3% az vəsait daxil olmuşdur. Bu 

vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirlərinin 24,3%-ni, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin 

isə 28,3%-ni təşkil etmişdir (Cədvəl 36). 
 

Cədvəl 36. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manat 
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Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra 
icra 
faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin icrasına 
nisbətən 

2015-ci ilin 
icrasına nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

111 200 
Hüquqi şəxslərin 
mənfəət (gəlir) 
vergisi 

1 914 600,0 1 983 245,9 103,6 86,1 -319 233,2 89,7 -227 855,3 

111 210 rezidentlər üzrə 847 693,3 746 479,2 88,1 130,5 174 498,0 85,9 -122 084,5 

111 220 
qeyri-rezidentlər 
üzrə 

210 706,4 263 125,1 124,9 99,3 -1 835,7 165,9 104 536,5 

111 230 

hasilatın pay 
bölgüsü sazişləri 
üzrə podratçı 
tərəflər üzrə 

370 000,0 383 890,5 103,8 34,7 -723 617,5 55,2 -311 988,5 
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111 240 

hasilatın pay 
bölgüsü sazişləri 
üzrə xarici 
subpodratçı tərəflər 
üzrə 

200 000,0 302 190,4 151,1 2,2 dəfə 165 513,5 156,7 109 371,7 

111 250 

dividendlərdən, 
faizlərdən, 
icarədən və 
royaltidən əldə 
olunan gəlir və 
mənbəyi 
Az.Resp.ərazisində 
olan digər gəlirlər 
üzrə 

286 200,3 287 560,7 100,5 129,9 66 208,4 97,4 -7 690,5 

 

Hesabat ilində dövlət büdcəsinin hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə gəlirlərinin 

proqnozu fevral, mart, aprel və oktyabr aylarında 8,2%-96,9% intervalında artıqlaması 

ilə, digər aylarda isə 5,0%-40,4% intervalında kəsirlərlə yerinə yetirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin hesabat məlumatlarına əsasən 

2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə 2016-cı ildə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 

üzrə dövlət büdcəsinə hesablanmış vəsaitin həcmi 4344769,7 min manat təşkil etməklə 

40,8% (1259382,3 min manat) və 6,9% (279742,1 min manat), eyni zamanda azalmış 

məbləğin həcmi 1703856,7 min manat təşkil etməklə 4,4 dəfə (1313189,1 min manat) 

və 34,3% (435524,5 min manat) artmışdır. 

Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə büdcə daxilolmalarının 75,2%-ni təşkil edən 

qeyri-neft sahələrində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin ödənişləri 2014-cü ilə 

nisbətən 408987,8 min manat və ya 37,8%, 2015-ci ilə nisbətən 106429,7 min manat və 

ya 7,7% artaraq 1492297,3 min manatadək yüksəlmiş, neft sektoruna aid edilən 

mənfəət vergisinin həcmi isə 2014-cü ilə nisbətən 728221,0 min manat və ya 59,7%, 

2015-ci ilə nisbətən 334285,0 min manat və ya 40,5% azalaraq 490948,6 min 

manatadək enmişdir. 

Neft sektorunun tərkibində neft-qaz sahəsində hasilatın pay bölgüsü sazişləri 

çərçivəsində fəaliyyət göstərən podratçı təşkilatların mənfəət vergisi hesabat ilində 

370000,0 min manat proqnoza qarşı 357640,1 min manat və ya 96,7% səviyyəsində 

yerinə yetirilərək dövlət büdcəsinə 2014-cü illə müqayisədə 737259,9 min manat 

(67,3%), 2015-ci illə müqayisədə isə 322759,9 min manat (47,4%) az vəsait daxil 

olmuşdur. Hesabat ilində dövlət büdcəsinin qeyd olunan mənbədən gəlirlərinin əvvəlki 

ilə nisbətən azalması ölkə üzrə neft hasilatının (Dövlət Neft Şirkəti istisna olmaqla) 0,3% 

artaraq 33512,1 min ton, qaz hasilatının (Dövlət Neft Şirkəti istisna olmaqla) 4,5% 

artaraq 23100,4 mln.kubmetr təşkil etməsi, eləcə də ölkədə istehsal olunan “Azəri Layt” 

markalı xam neftin bir barrelinin dünya bazarlarında orta satış qiymətinin 16,0% (8,6 

ABŞ dolları) azalaraq 45,1 ABŞ dolları və ya proqnozlaşdırıldığından 20,1 ABŞ dolları 

çox olması şəraitində icra olunmuşdur. 

Rezident hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə müəyyən edilmiş 847693,3 min 

manat məbləğində proqnoz 746479,2 min manat və ya 88,1% səviyyəsində yerinə 

yetirilmişdir. Bu mənbədən daxilolmaların mənfəət vergisinin ümumi həcminə qarşı 

xüsusi çəkisi 2016-cı ilin nəticələrinə görə 37,6% təşkil etməklə 2014-cü illə müqayisədə 

12,8 faiz bəndi artsa da, 2015-ci illə müqayisədə 1,6 faiz bəndi azalmış və 746479,2 

min manat təşkil etmişdir. 2015-ci ilə nisbətən daxilolmaların mütləq həcminin həm neft, 
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həm də qeyri-neft sektorları üzrə azalması müşahidə olunmuşdur. Belə ki, rezident 

hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin tərkibində Dövlət Neft Şirkətinin payı 133308,5 min 

manat (17,9%) olmaqla 11525,1 min manat və ya 8,0%, qeyri-neft sektorunun payı isə 

613170,7 min manat (82,1%) olmaqla 110559,4 min manat və ya 15,3% azalmışdır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, hesabat dövründə əvvəlki ilə nisbətən şirkət üzrə neft hasilatının 

həcmi 7,8%, qaz hasilatının həcmi isə 8,8% azalaraq, müvafiq olaraq 7522,4 min 

tonadək və 6266,7 min tonadək aşağı düşmüşdür. 

Rezident hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin muzdlu işə aid 

olmayan gəlirlərindən gəlir vergisi üzrə ümumilikdə (yəni, rezidentlərin mənfəət (gəlir) 

vergisi) büdcə daxilolmalarının  Azərbaycan Respublikasında mallara (iş və xidmətlərə) 

görə rezidentlərin əlavə dəyər vergisi üzrə büdcə daxilolmaları ilə müqayisəsi oxşar 

vəziyyəti müşahidə etməyə imkan verir. Belə ki, 2015-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə 

rezidentlərin mənfəət (gəlir) vergisi 10,8%, ölkə ərazisində mallara görə əlavə dəyər 

vergisi isə 8,0% azalaraq, müvafiq olaraq 791133,9 min manat və 1931431,4 min manat 

təşkil etmişdir (Şəkil 17). 

 

Şəkil 17. Rezidentlərin mənfəət (gəlir) vergisinin və Azərbaycan Respublikasında 
mallara (iş və xidmətlərə) görə rezidentlərin əlavə dəyər vergisinin dinamikası. 

 

Rezidentlərin mənfəət (gəlir) vergisinin və ölkə ərazisində mallara görə əlavə 

dəyər vergisinin azalmasının makroiqtisadi şəraiti ÜDM-in istər ümumilikdə, istərsə də 

qeyri-neft tərkibinin real artım templərinin azalması (müvafiq olaraq, 3,1% və 4,5%), 

ölkədaxili ümumi istehlak dövriyyəsinin və əsas tərkib hissələrinin nominal (davamlı) 

artımı, eyni zamanda istehlak qiymətləri indeksinin istər ümumilikdə, istərsə də əsas 

tərkib hissələrinin artması kimi əsasən münbit amillərlə müşayiət olunmuşdur. 

Eyni zamanda, rezidentlərin mənfəət (gəlir) vergisinin və ölkə ərazisində mallara 

görə əlavə dəyər vergisinin artım templəri arasında 2014-cü və 2015-ci illər ərzində 

mövcud olan korelyasiya asılılıqlarının 2016-cı ilin nəticələrinə görə də müşahidə 

olunması makroiqtisadi müstəvidə bu göstəricilərin sabit davranışından xəbər verir. 
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Göstərilənlərdən əlavə, 2016-cı il ərzində ümumilikdə hüquqi şəxslərin mənfəət 

vergisi üzrə daxilolmaların 43,0%-ni təşkil edən qeyri-rezidentlərin, hasilatın pay 

bölgüsü sazişləri üzrə xarici subpodratçı tərəflərin, eləcə də dividendlərdən, faizlərdən, 

icarədən və royaltidən əldə olunan gəlir və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində olan digər gəlirlərin icrası vəziyyəti proqnoz hədəflərə tam həcmdə nail 

olunmasını göstərmişdir. 

Belə ki, qeyri-rezidentlərin mənfəət vergisi üzrə müəyyən edilmiş 210706,4 min 

manat məbləğində proqnoz 263125,1 min manat və ya 124,9% səviyyəsində yerinə 

yetirilərək dövlət büdcəsinə 2014-cü ilə nisbətən 1835,7 min manat (0,7%) az, 2015-ci 

ilə nisbətən isə 104536,5 min manat (65,9%) çox vəsait daxil olmuşdur. 

Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici subpodratçı tərəflərin mənfəət vergisi 

200000,0 min manat proqnoza qarşı 302190,4 min manat və ya 151,1% səviyyəsində 

icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 165513,5 min manat və ya 2,2 dəfə, 

2015-ci illə müqayisədə isə 109371,7 min manat və ya 56,7% çoxdur. 

Eyni zamanda, dividendlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlir 

və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən mənfəət 

vergisi üzrə proqnoz isə 100,5% səviyyəsində yerinə yetirilməklə dövlət büdcəsinə daxil 

olmuş 287560,7 min manat məbləğində vəsait 2014-cü ilin icrasından 66208,4 min 

manat və ya 29,9% çox və 7690,5 min manat və ya 2,6% az olmuşdur. 

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə 2016-cı il üçün müəyyən edilmiş 50000,0 min 

manat məbləğində proqnoz 50275,1 min manat və ya 100,6% səviyyəsində icra 

olunmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 14875,2 min manat və ya 42,0%, 2015-ci 

illə müqayisədə isə 1601,0 min manat və ya 3,3% çoxdur. Bu vergi növü üzrə daxil olan 

vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 0,6%-ni, Vergilər 

Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 0,7%-ni təşkil etmişdir 

(Cədvəl 37). 

 

Cədvəl 37. Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

113 100 torpaq vergisi 50 000,0 50 275,1 100,6 142,0 14 875,2 103,3 1 601,0 

113 110 

sənaye, tikinti, 
nəqliyyat, rabitə, 
ticarət, məişət 
xidməti və digər 
xüsusi təyinatlı 
torpaqlara görə 
rezident və qeyri-
rezident 
müəssisələr üzrə 

49 800,0 50 005,0 100,4 142,1 14 819,1 103,0 1 444,1 

113 120 

kənd təsərrüfatı 
təyinatlı torpaqlara 
görə rezident və 
qeyri-rezident 
müəssisələr üzrə 

200,0 269,6 134,8 126,1 55,8 2,4 dəfə 158,0 

113 150 

yaşayış fodlarının, 
həyətyani 
sahələrin və bağ 
sahələrinin 
torpaqlarına görə 

  0,4   3,1 dəfə 0,3 25,0 -1,2 
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Hesabat ilində bu vergi növü üzrə gəlirlərin proqnozu yanvar, aprel, iyul, oktyabr 

və dekabr aylarında 0,5%-41,3% intervalında kəsirlərlə, digər aylarda isə 0,1%-32,8% 

intervalında artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi üzrə büdcə daxilolmalarının 99,5%-i sənaye, tikinti, 

nəqliyyat, rabitə, ticarət, məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlara görə rezident 

və qeyri-rezident müəssisələr üzrə, 0,5%-i kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə 

rezident və qeyri-rezident müəssisələr üzrə ödənilmiş məbləğdən ibarət olmuşdur. 

Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət, məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı 

torpaqlar üzrə verginin məbləği 49800,0 min manat proqnoza qarşı 50005,0 min manat 

və ya 100,4% səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə dövlət 

büdcəsinə müvafiq olaraq 14819,1 min manat və ya 42,1% və 1444,1 min manat və ya 

3,0% çox vəsait daxil olmuşdur. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə 

ödənilmiş torpaq vergisi üzrə müəyyən edilmiş 200,0 min manat məbləğində proqnoz 

269,6 min manat və ya 134,8% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə 

nisbətən 55,8 min manat (26,1%), 2015-ci ilə nisbətən isə 158,0 min manat (2,4 dəfə) 

çoxdur. 

2016-cı ildə bu mənbədən daxil olan vəsaitin 32076,6 min manatı və ya 63,8% 

neft sektorunun və 18198,5 min manatı və ya 36,2% qeyri-neft sektorunun payına 

düşmüşdür. 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə neft sektorundan daxil olan torpaq 

vergisi, müvafiq olaraq 20335,7 min manat (2,7 dəfə) və 8916,2 min manat (38,5%) 

artmış, qeyri-neft sektorundan daxil olan torpaq vergisi isə, müvafiq olaraq 5460,5 min 

manat (23,1%) və 7315,2 min manat (28,7%) azalmışdır. 

Qeyri-neft sektorundan torpaq vergisi ödənişlərinin azalmasının səbəbləri kimi 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə 2016-cı ildən 

etibarən investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarın həmin 

sənədi aldığı tarixdən mülkiyyətində və ya istifadəsində olan müvafiq torpaqlara görə 

torpaq vergisinin ödənilməsindən azad olunmalarını qeyd etmək olar. 

Bununla yanaşı, Hesablama Palatasının əvvəlki Rəylərində də qeyd olunduğu 

kimi vergi orqanlarında keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin nəticələri və bilavasitə yerli icra 

hakimiyyəti orqanları ilə aparılan yazışmalar torpaq vergisi üzrə daxilolmaların artımına 

müsbət təsir edə bilən potensialın mövcud olmasını göstərmişdir. Belə ki, yerli icra 

hakimiyyəti orqanları qanunvericiliklə torpaq vergisinin hesablanması və 

ödənilməsindən azad olunduğuna görə kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

üçün icarəyə verdikləri (o cümlədən, rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslərə) torpaq 

sahələri üzrə bir qayda olaraq torpaq vergisi hesablanmır və dövlət büdcəsinə ödənilmir. 

Dövlət büdcəsinin bu mənbədən daxilolmaları üzrə mövcud potensialın reallaşdırılması 

istiqamətində vergi inzibatçılığının gücləndirilməsinə, eyni zamanda qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. 

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə 174200,0 min manat proqnoz 174661,4 min 

manat məbləğində və ya 100,3% səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 2014-cü 

illə müqayisədə 33385,7 min manat və ya 23,6%, 2015-ci illə müqayisədə 26454,8 min 

manat və ya 17,8% çox vəsait daxil olmuşdur. Bu vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin 

xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 2,1%-ni, Vergilər 

Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 2,5%-ni təşkil etmişdir 

(Cədvəl 38). 
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Cədvəl 38. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

113 200 əmlak vergisi 174 200,0 174 661,4 100,3 123,6 33 385,7 117,8 26 454,8 

 

Hesabat ilində bu vergi növü üzrə gəlirlərin proqnozu yanvar, aprel, iyun, oktyabr 

və dekabr aylarında 1,6%-32,2% intervalında kəsirlələ, digər aylarda isə 2,6%-25,0% 

intervalında artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

2016-cı ildə hüquqi şəxslərin əmlak vergisi üzrə dövlət büdcəsinə daxil olan 

vəsaitin 78431,1 min manatı və ya 44,9%-i neft sektorunun və 96230,3 min manatı və 

ya 55,1%-i qeyri-neft sektorunun payına düşmüşdür. Bu vergi növü üzrə büdcə 

daxilolmalarının həcmi 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, neft sektoru üzrə, 

müvafiq olaraq 31886,3 min manat (68,5%) və 30199,1 min manat (62,6%) artmış, 

qeyri-neft sektoru üzrə isə, müvafiq olaraq 1499,4 min manat (1,6%) artmış və 3744,3 

min manat (3,7%) azalmışdır. 

Hesabat ilində qeyri-neft sektorundan dövlət büdcəsinə daxil olmuş əmlak 

vergisinin əvvəlki ilə nisbətən mütləq həcminin nisbi azalması əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitlərin həcminin 26,1% azalaraq 14903,4 mln. manatadək enməsi, eyni zamanda 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə 2016-cı ildən 

etibarən investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxsin və fərdi sahibkarin həmin 

sənədi aldığı tarixdən müvafiq əmlakına görə əmlak vergisinin ödənilməsindən azad 

olunması şəraitində baş vermişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlillərin 

nəticələri vergi qanunvericiliyinin mövcud tələbləri çərçivəsində əmlak vergisi üzrə 

əhəmiyyətli potensialın olmasını deməyə əsas verir. 

Məlum olduğu kimi, Vergi Məcəlləsinin bir sıra müddəalarına əsasən vergitutma 

məsələlərinə münasibətdə ümumi yanaşma əsas vəsaitlərin istifadə edilib-

edilməməsindən (eləcə də balanssaxlayıcının kommersiya fəaliyyətinin 

dayandırılmasından) asılı olmayaraq əmlak vergisinə cəlb olunmasını nəzərdə tutur. 

Lakin vergi qanunvericiliyinin mövcud vəziyyətinə nəzərə saldıqda əmlak vergisinin 

tətbiqində ölkə ərazisində şəxslərin müxtəlif əmlakları (əsas vəsaitləri), o cümlədən su 

və hava nəqliyyatı vasitələri ilə müqayisədə avtonəqliyyat vasitələrinə fərqli (liberal) 

yanaşmanı müşahidə etmək olar. 

Belə ki, “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 dekabr 2004-cü il tarixli Qanunu ilə Vergi 

Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən sonra ölkə ərazisində şəxslərin yol vergisinə cəlb 

olunan avtonəqliyyat vasitələri əmlak vergisindən azad edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 2014-cü il tarixli Qanununa əsasən Vergi 

Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə isə şəxslərin avtonəqliyyat vasitələri yol vergisinin 

vergitutma obyektləri siyahısından çıxarılmış və əvvəllər yol vergisinə cəlb olunan və 



 
 

93 

 

əmlak vergisindən azad olunan avtonəqliyyat vasitələri hər iki vergi növündən azad 

edilmişdir. Qeyd olunan dəyişikliklərlə, eyni zamanda ölkə ərazisində istehsal edilərək 

daxili istehlaka yönəldilən və ölkəyə idxal edilən avtomobil benzini və dizel yanacağı yol 

vergisinin vergitutma obyekti kimi müəyyən edilmişdir. Həmin dəyişiklik yanacaq 

məhsullarının pərakəndə satış qiymətlərinə təsir göstərməmişdir ki, bu da ölkə üzrə 

hesablanan və dövlət büdcəsinə ödənilən yol vergisinin istehlakçılar üçün vergi yükü 

olmadığını deməyə əsas verir. 

Göstərilənləri və nəqliyyat vasitələrinin mülkiyyətçilərinin aztəminatlı təbəqəyə aid 

edilmədiyini, eləcə də bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə uyğun inkişaf edən ölkələrin 

təkmil təcrübəsini nəzərə alaraq, müəssisələrin balansında olan avtonəqliyyat 

vasitələrinin, həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq 

rezident fiziki şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələrinin əmlak vergisinin vergitutma 

obyektlərinə aid edilməsi məqsədəmüvafiq hesab olunur. Eyni zamanda, əhalinin 

müəyyən təbəqəsi üzrə müvafiq sosial ehtiyacların dövlət tərəfindən qarşılanması 

siyasəti çərçivəsində kiçik mühərrik həcmli nəqliyyat vasitələri üzrə əmlak vergisindən 

azadolmaların və güzəştlərin də tətbiq olunması təklif edilir. 

Əlavə dəyər vergisi üzrə ümumilikdə 2016-cı il üçün təsdiq edilmiş 3643000,0 

min manat məbləğində proqnoz 3623517,1 min manat və ya 99,5% səviyyəsində icra 

olunmuşdur. Daxilolmanın həcmi dövlət büdcəsi gəlirlərinin 20,7%-ni təşkil etməklə 

2014-cü illə müqayisədə 503939,1 min manat və ya 16,2%, 2015-ci illə müqayisədə 

168860,5 min manat və ya 4,9% artmışdır. Hesabat ilində dövlət büdcəsinin bu vergi 

növü üzrə gəlirlərinin 58,2%-i Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin, 41,8%-i isə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin payına düşmüşdür. 

2016-cı ildə Vergilər Nazirliyinin xətti ilə təmin edilən Azərbaycan Respublikasında 

mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə dövlət büdcəsinə 2108264,3 min 

manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2343000,0 min manat məbləğində 

təsdiq edilmiş proqnozdan 234735,7 min manat və ya 10,0% azdır. Daxilolmanın həcmi 

2014-cü ilə nisbətən 59646,9 min manat və ya 2,9% artmış, 2015-ci ilə nisbətən 

245236,9 min manat və ya 10,4% azalmışdır. Bu vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin 

xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 25,8%-ni, Vergilər 

Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 30,1%-ni təşkil etmişdir 

(Cədvəl 39). 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar yanvar, avqust, noyabr və dekabr aylarında 10,7%-22,2% intervalında 

artıqlaması ilə, digər aylarda isə 10,1%-44,7% intervalında kəsirlə yerinə yetirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin 

tərkibində rezidentin əlavə dəyər vergisi 2188878,0 min manat proqnoza qarşı 

1931431,4 min manat və ya 88,2% (257446,6 min manat az), qeyri-rezidentin əlavə 

dəyər vergisi 154122,0 min manat proqnoza qarşı 176832,9 min manat və ya 114,7% 

(22710,9 min manat çox) səviyyəsində icra olunmuşdur. 2014-cü və 2015-ci illərlə 

müqayisədə 2016-cı ildə, müvafiq olaraq rezidentin əlavə dəyər vergisi 9783,4 min 

manat (0,5%) artmış və 167857,1 min manat (8,0%) azalmış, eyni zamanda qeyri- 

rezidentin əlavə dəyər vergisi 49863,6 min manat (39,3%) artmış və 77379,8 min manat 

(30,4%) azalmışdır. 
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Cədvəl 39. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi 
üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra icra faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin icrasına 
nisbətən 

2015-ci ilin 
icrasına nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

114 110 

Azərbaycan 
Respublikasında 
mal, iş və 
xidmətlərə görə 
əlavə dəyər 
vergisi 

2 343 000,0 2 108 264,3 90,0 102,9 59 646,9 89,6 -245 236,9 

114 111 

Azərbaycan 
Respublikasında iş 
və xidmətlərə görə 
ödənilən rezidentin 
əlavə dəyər vergisi 

2 188 878,0 1 931 431,4 88,2 100,5 9 783,4 92,0 -167 857,1 

114 112 

Azərbaycan 
Respublikasında iş 
və xidmətlərə görə 
ödənilən qeyri 
rezidentin əlavə 
dəyər vergisi 

154 122,0 176 832,9 114,7 139,3 49 863,6 69,6 -77 379,8 

 

Rezidentlər üzrə proqnoza qarşı icra səviyyəsindəki kəsirlər 2012-ci ildən 

etibarən davamlı hal almış, qeyri-rezidentlər üzrə proqnozun isə əvvəlki illərdə olduğu 

kimi artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi təmin edilmişdir. Eyni zamanda, qeyri-rezidentlərin 

əlavə dəyər vergisi üzrə daxilolmalarının həcmində 2015-ci illə müqayisədə müşahidə 

olunan azalmanın səbəbi Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən ölkəyə 

malların idxal həcminin azalmasının (yanvar-noyabr ayları üzrə malların idxal həcmi 

2015-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə 8,0% azalaraq 7716,7 mln. ABŞ dollarına emişdir) iş və 

xidmətlərin idxalına da mənfi təsirləri ilə əlaqələndirilə bilər. Məlum olduğu kimi, ƏDV-

nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan qeyri-rezident tərəfindən ölkə ərazisində 

vergi agentinə xidmətlərin göstərilməsi və ya işlərin görülməsi Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada əlavə dəyər vergisinə 

cəlb olunur. 

Hesabat ilində dövlət büdcəsinə daxil olmuş Azərbaycan Respublikasında mal, iş 

və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin 91,6%-ni təşkil edən rezidentlərin əlavə dəyər 

vergisi üzrə büdcə daxilolmalarının 2014-cü illə müqayisədə təxminən eyni səviyyədə 

qalması, 2015-ci ilə nisbətən isə azalması dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirlərini 

formalaşdıran əsas makroiqtisadi göstəricilərin münbitliyi şəraitində baş vermişdir. Belə 

vəziyyət Vergilər Nazirliyi xətti ilə ümumilikdə dövlət büdcəsinə ödənilən əlavə dəyər 

vergisinin makroiqtisadi şəraitə adekvatlıq səviyyəsinin əvvəlki illərdən fərqli olaraq 

hesabat ili ərzində aşağı düşməsini göstərir ki, bu mənfi dinamikanı da aşağıdakı 

şəkillərdə aydın müşahidə etmək olur (Şəkil 18).  

2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə ÜDM-in 3,1%, o cümlədən qeyri-neft ÜDM-in 

4,5% real ifadədə azalaraq, müvafiq olaraq 60393,6 mln. manata və 39788,5 mln. 

manata enməsi, eləcə də ölkədaxili ümumi istehlak dövriyyəsinin nominal ifadədə 

14,3% (4920,4 mln.manat) artaraq 39215,5 mln. manata çatması şəraitində Azərbaycan 

Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin həmin makroiqtisadi 

göstəricilərə qarşı xüsusi çəkiləri nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşmüşdür. 
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Şəkil 18. Dövlət büdcəsinə ödənilmiş ƏDV-nin ÜDM-ə, eləcə də ölkədaxili ümumi 
istehlak dövriyyəsinə nisbətdə xüsusi çəkilərinin dinamikası, %-lə 

 

 

Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, əvvəlki ilə nisbətən hesabat dövründə istehlak 

qiymətləri indeksi 112,4%, o cümlədən sənaye məhsullarının istehsalçı qiymət indeksi 

127,5%, nəqliyyat xidmətlərinin qiymət indeksi 126,3%, poçt və kuryer xidmətlərinin 

qiymət indeksi 101,4%, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymət indeksi 97,4%, 

rabitə xidmətlərinin qiymət indeksi isə 93,3% təşkil etmişdir. 

Hesabat ilinin yekunları Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə 

dövlət büdcəsinə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin ümumi istehlak dövriyyəsinə qarşı 

faiz nisbətinin azalması ilə yanaşı artım sürətinin də uyğun olmadığını göstərmişdir 

(Şəkil 19).   

 
Şəkil 19. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər 

vergisinin ayrı-ayrı istehlak dövriyyələri ilə müqayisəsi, milyon manatla 
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Əvvəlki illə müqayisədə nominal artım templəri istehlak dövriyyələri üzrə 

ümumilikdə 14,3% (4920,4 mln. manat), o cümlədən pərakəndə əmtəə dövriyyəsi üzrə 

17,4% (4469,2 mln. manat), əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər üzrə 4,6% (347,0 mln. 

manat), ictimai iaşə xidmətləri üzrə 9,4% (104,2 mln. manat) təşkil etdiyi halda əlavə 

dəyər vergisi üzrə -10,4% olmaqla mənfi istiqamətdə inkişaf etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə dövlət büdcəsinə 

ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin neft və qeyri-neft sahələrində fəaliyyət göstərən vergi 

ödəyiciləri üzrə azalması vəziyyətini aşağıdakı kimi təsvir etmək olar (Şəkil 20).  

 

 Şəkil 20. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə ƏDV-nin 
hesablanmış, azalmış və ödənilmiş məbləğlərinin dinamikası, milyon manatla 

 
 

 

Hesabat dövründə Vergilər Nazirliyi xətti ilə qeyri-neft sahələrindən dövlət 

büdcəsinə daxil olmuş əlavə dəyər vergisinin həcmi 2014-cü illə müqayisədə 163182,0 

min manat və ya 9,8% artsa da 2015-ci illə müqayisədə 128524,7 min manat və ya 

6,6% azalaraq 1821685,8 min manat təşkil etmişdir. 

Qeyri-neft sahələrindən büdcə daxilolmalarının azalması ilə yanaşı hesablanmış 

məbləğin həcmi 17,5%, azalmış (əvəzləşdirilmiş) məbləğin həcmi isə cəmi 3,1% 

azalmışdır. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi 

üzrə öhdəliklərin formalaşmasına və büdcə daxilolmalarına təsir edən əsas amillər 

sırasında azalma məbləğləri xüsusilə nəzərə alınmalıdır ki, həmin məbləğlər də vergi 

ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilən vergi bəyannamələrinə və ya dəqiqləşdirilmiş vergi 

bəyannamələrinə (eyni hesabat dövründə ƏDV üzrə əvəzləşdirilmiş dövriyyələr 

hesablanmış dövriyyələri üstələdiyi hallarda), eləcə də digər əlaqəli əməlyyatlara görə 

yaranır. 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə 

öhdəliklərin yaranmasını şərtləndirən hesablanmış və azalmış məbləğlərin əvvəlki illə 

müqayisəsi nəticəsində hesablanmış məbləğlərin əhəmiyyətli dərəcədə azalması, 

azalmış məbləğlərin isə təxminən eyni səviyyədə qalması müşahidə olunur (Şəkil 21). 
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Şəkil 21. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə ƏDV-nin 
hesablanmış və azalmış məbləğlərinin artım templəri, %-lə 

 
 

Göründüyü kimi, əvvəlki ilə nisbətən 2016-cı ildə hesablanmış ƏDV-nin artım 

tempi -14,6% təşkil etdiyi halda azalmış ƏDV-nin artım tempi cəmi -0,1%-ə bərabər 

olmuşdur. Bu meyllər əsasən “Azərenerji” ASC və xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid 

edilən vergi ödəyicilərinin timsalında daha çox özünü biruzə vermişdir. 

2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə ölkədaxili pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin, 

əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin, eləcə də ictimai iaşə xidmətlərinin həcminin davamlı 

artması və istehlak qiymətləri indekslərinin əlverişli səviyyəsi Azərbaycan 

Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi üzrə büdcə 

daxilolmalarının daha da optimallaşdırılması istiqamətində inzibatçılığın 

gücləndirilməsini tələb edir. 

Əlavə dəyər vergisinin tərkibində Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların 

idxalına əlavə dəyər vergisi üzrə 2016-cı il üçün təsdiq edilmiş 1300000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 1515252,7 min manat və ya 116,6% səviyyəsində icra 

olunmuşdur. Daxilolmanın həcmi 2014-cü illə müqayisədə 444292,1 min manat və ya 

41,5%, 2015-ci illə müqayisədə isə 414097,4 min manat və ya 37,6% artmışdır. Bu 

vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirlərinin 18,5%-ni, Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən 

gəlirlərin isə 66,1%-ni təşkil etmişdir (Cədvəl 40). 

 

Cədvəl 40. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına əlavə dəyər vergisi 
üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar iyun ayında 33,8% kəsirlə, digər aylarda isə 0,5%-40,3% intervalında 

artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin və Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarına əsasən idxal olunmuş məhsulların dəyərində maşın, 

mexanizm, elektrik aparatları, avadanlıqlar və onların hissələri, ərzaq məhsulları, qara 

metallardan hazırlanan məmulatlar, nəqliyyat vasitələri və onların hissələri, plastik kütlə 

və ondan hazırlanan məmulatlar, əczaçılıq məhsulları, oduncaq və ondan hazırlanan 

məmulatlar, tütün məmulatları, mebel və onun hissələrinin, şəkər və şəkərdən 

hazırlanan qənnadı məmulatların, heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların 

parçalanması nəticəsində alınan məhsulların, mineral yanacaq, neft və onların qovulma 

məhsulları və bitum tərkibli maddələrin, efir yağları və rezinoidlər, ətriyyat, kosmetik və 

tualet vasitələrinin, kağızdan və ya kartondan hazırlanan məmulatların, maşın və ya əl 

toxunuşlu trikotaj geyim əşyaları, geyim ləvazimatlarının, digər geyim əşyalarının, 

qazanlar, avadanlıq və mexaniki qurğular, onların hissələrinin, optik, fotoqrafik, 

kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, tibbi və ya cərrahiyyə alətləri və aparatları, onların 

hissələri və ləvazimatlarının xüsusi çəkiləri üstünlük təşkil etmişdir. 

Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları ilə 

müqayisədə idxal həcmləri xam şəkər və şəkər üzrə 34,8%, bitki yağları üzrə 21,0%, 

təzə meyvə üzrə 17,2%, kərə yağı, digər süd yağları və pastaları üzrə 9,2%, çay üzrə 

81,3%, kartof üzrə 48,4%, quş əti və onun əlavə məhsulları üzrə 3,8 dəfə, təzə tərəvəz 

üzrə 82,1%, mal əti üzrə 0,1%, mebel üzrə 21,0%, hesablama maşınları, blok və 

qurğuları üzrə 3,2 dəfə, rezin şinlər 38,4%, məişət kondisionerləri 5,3 dəfə artmış, minik 

avtomobillərinin idxalı 81,6%, qara metallardan borular 51,3%, polad prokatı 0,6%, qara 

metallardan çubuqlar 61,3%, polietilen 23,4%, qara metallardan künclüklər 36,8%, 

sement və sement klinkerləri 15,3% azalmışdır. 

Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan əlavə dəyər vergisinin 

proqnoza qarşı artıqlaması ilə icrası və əvvəlki illərə nisbətən əhəmiyyətli artımın əldə 

olunması idxalda vergidən azadolmaların genişləndirilməsi, o cümlədən investisiya 

təşviqi sənədinin alınması çərçivəsində texnikanın, texnoloji avadanlıqların və 

qurğuların, eyni zamanda müvafiq sənaye parkında fəaliyyət göstərənlər üçün bütün 

növ malların idxalının əlavə dəyər vergisindən azad olunması şəraitində baş vermişdir. 

Eyni zamanda, hesabat ilində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müşahidə 

olunan yüksək icra faizi proqnoz göstəricinin tələb olunduğundan daha ehtiyatlı 

yanaşmalar əsasında hesablanmasını da deməyə əsas verir. 

Ümumilikdə qeyd olunmalıdır ki, dolayı vergilərə aid edilməklə son istehlaka 

hədəflənən əlavə dəyər vergisinin inzibatçılığının qeyri-neft (qeyri-xammal) dövrünün 

çağırışlarına uyğunlaşdırılması iqtisadi reallıqların tələblərindən irəli gələn aktual 

məsələyə çevrilməklə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 avqust tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların 

istiqamətləri”ndə əks etdirilmişdir. Belə ki, həmin sərəncamda milli iqtisadiyyatda 

vergitutma məsələlərinin təkmilləşdirilməsini təmin edəcək bir çox tədbirlərlə yanaşı 

beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, diferensiallaşdırılmış əlavə dəyər vergisi 

dərəcələri tətbiq edilməli olan malların (işlərin, xidmətlərin) siyahısı və həmin mallar 
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(işlər, xidmətlər) üzrə əlavə dəyər vergisinin dərəcələrinin müəyyən edilməsi də nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Differensiallaşdırılmış əlavə dəyər vergisi dərəcələri tətbiq edilməli olan malların 

(işlərin, xidmətlərin) müəyyənləşdirilməsi kompleks tədbirlərin reallaşdırılmasını, o 

cümlədən ölkəyə idxal olunan və ölkədə istehsal olunan mal (iş və xidmət) movqelərinin 

uçotunun uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur ki, son nəticədə dövlət büdcəsinin vahid 

təsnifatının da həmin dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

Göstərilənlərdən əlavə, Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlillər milli 

iqtisadiyyatın qeyri-xammal sektorunun, o cümlədən əlavə dəyəri yüksək olan və 

məşğulluğun təmin olunmasında əhəmiyyəti daha çox olan real sektorun istehsal 

seqmentinin stimullaşdırılması istiqamətində görülən işlərə əlavə dəstək kimi əlavə 

dəyər vergisinin inzibatçılığının aşağıdakı qaydada da təkmilləşdirilməsi təklif olunur. 

Belə ki, məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 165.1-ci 

maddəsinə əsasən malların ixracı əməliyyatından əlavə dəyər vergisi sıfır (0) dərəcə ilə 

tutulur. Məcəllənin 175.7-ci maddəsinə əsasən sıfır (0) dərəcə ilə ƏDV tutulan 

əməliyyatlar ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatlar hesab edilir və belə əməliyyatlar aparan 

şəxslər tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən nağdsız qaydada ƏDV-nin depozit 

hesabı vasitəsilə ödənilmiş ƏDV-nin məbləği əvəzləşdirilir. 

Vergi Məcəlləsinin 175.4-cü və 175.6-cı maddələrində isə göstərilmişdir ki, vergi 

ödəyicisi vergi tutulan əməliyyatlar və ƏDV-dən azad edilmiş əməliyyatlar aparırsa, 

ƏDV üzrə əvəzləşdirmə üçün vergi tutulan dövriyyənin ümumi dövriyyədəki xüsusi 

çəkisinə uyğun olaraq müəyyən edilən ƏDV-nin məbləği qəbul olunur, eyni zamanda 

ƏDV-dən azad olunan, yaxud ƏDV-yə cəlb edilməyən əməliyyatlar aparan şəxslər 

tərəfindən mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən ödənilmiş ƏDV məbləği əvəzləşdirilmir. 

Göründüyü kimi, sıfır (0) dərəcə ilə ƏDV tutulan əməliyyatlardan fərqli olaraq ƏDV-

dən azad edilən əməliyyatlar aparan vergi ödəyiciləri üçün ƏDV-nin əvəzləşdirilməsində 

məhdudiyyətlər mövcuddur. Göstərilənləri nəzərə alaraq, Vergi Məcəlləsinə xammal 

ixracı əməliyyatlarının ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlara deyil ƏDV-

dən azad olunan əməliyyatlara aid edilməsini nəzərdə tutan əlavə və dəyişikliklərin 

edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir. Xammal ixracı əməliyyatlarının ƏDV-dən azad 

olunan əməliyyatlara aid edilməsi xammal ixracatçıları üzrə ƏDV-nin 

əvəzləşdirilməsində məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasını şərtləndirir ki, bu da həmin vergi 

ödəyicilərinin emal və istehsal prosesində iqtisadi aktivliyini artıracaqdır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, ixrac rejimində demotivasiya tədbiri kimi Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə milli 

iqtisadiyyat üçün əhəmiyyətli hesab olunan bir sıra malların ixracının gömrük rüsumuna 

cəlb olunması təmin edilir. 

Sadələşdirilmiş vergi üzrə 2015-ci il üçün təsdiq edilmiş 300000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 303768,4 min manat və ya 101,3% səviyyəsində icra olunmuşdur 

ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 150372,9 min manat və ya 98,0%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 135735,7 min manat və ya 80,8% çoxdur. Bu vergi növü üzrə daxil olan 

vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 3,7%-ni, Vergilər 

Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 4,3%-ni təşkil etmişdir 

(Cədvəl 41). 
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Cədvəl 41. Sadələşdirilmiş vergi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz Icra icra faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin icrasına 
nisbətən 

2015-ci ilin icrasına 
nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

114 300 
sadələşdirilmiş 
vergi 

300 000,0 303 768,4 101,3 198,0 150 372,9 180,8 135 735,7 

114 310 
hüquqi şəxslər 
tərəfindən 
ödənilən 

152 500,0 179 962,1 118,0 2,9 dəfə 117 622,1 2,6 dəfə 111 812,1 

114 311 

mülkiyyətdə və ya 
istifadədə olan 
avtonəqliyyat 
vasitələri ilə 
sərnişin və yük 
daşıyan hüquqi 
şəxslər üzrə 

5 500,0 2 752,9 50,1 90,2 -297,8 93,5 -190,9 

114 312 

mənzil tikintisi 
fəaliyyəti üzrə 
hüquqi şəxslər 
üzrə 

35 000,0 77 720,6 2,2 dəfə 3,7 dəfə 56 498,3 2,0 dəfə 39 213,3 

114 313 
digər hüquqi 
şəxslər üzrə 

112 000,0 99 488,6 88,8 2,6 dəfə 61 421,7 3,7 dəfə 72 789,7 

114 320 
fiziki şəxslər 
tərəfindən 
ödənilən 

147 500,0 123 806,3 83,9 136,0 32 750,8 124,0 23 923,6 

114 321 

mülkiyyətdə və ya 
istifadədə olan 
avtonəqliyyat 
vasitələri ilə 
sərnişin və yük 
daşıyan fiziki 
şəxslər üzrə 

4 500,0 2 238,9 49,8 92,4 -184,3 71,2 -904,9 

114 322 
mənzil tikintisi 
fəaliyyəti üzrə fiziki 
şəxslər üzrə 

1 170,0 876,5 74,9 2,9 dəfə 577,9 45,3 -1 057,8 

114 323 
digər fiziki şəxslər 
üzrə 

141 830,0 120 691,0 85,1 136,6 32 357,2 127,3 25 886,4 

 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə fevral, mart, iyun, avqust, oktyabr və dekabr aylarında 0,1%-

61,5% intervalında kəsirlərlə, digər aylarda isə 3,8%-28,1% intervalında artıqlaması ilə 

yerinə yetirilmişdir. 

Sadələşdirilmiş vergi üzrə büdcə daxilolmalarının tərkibində hüquqi şəxslərin payı 

59,2%, fiziki şəxslərin payı isə 40,8% təşkil etmişdir. Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən 

sadələşdirilmiş vergi 152500,0 min manat proqnoza qarşı 179962,1 min manat və ya 

118,0%, fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi isə 147500,0 min manat 

proqnoza qarşı 123806,3 min manat və ya 83,9% səviyyəsində icra olunmuşdur. 2014-

cü və 2015-ci illərlə müqayisədə daxilolmaların həcmi hüquqi şəxslər üzrə, müvafiq 

olaraq 117622,1 min manat (2,9 dəfə) və 111812,1 min manat (2,6 dəfə), fiziki şəxslər 

üzrə, müvafiq olaraq 32750,8 min manat (36,0%) və 23923,6 min manat (24,0%) 

artmışdır. 

Proqnozların icrası səviyyəsinə mənfi təsir göstərən əsas səbəb kimi mülkiyyətdə 

və ya istifadədə olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşınmasından vergi 

daxilolmalarının həcmini göstərmək olar. Bu mənbədən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə 

ümumilikdə sadələşdirilmiş vergi üzrə müəyyən edilmiş 10000,0 min manat məbləğində 
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proqnoz 4991,7 min manat və ya 49,9% səviyyəsində yerinə yetirilməklə 2014-cü və 

2015-ci illərə nisbətən də azalmışdır (müvafiq olaraq, 482,1 min manat (8,8%) və 

1095,9 min manat (18,0%)). Ümumiyyətlə isə dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri 

əvvəlki illər ərzində də əhəmiyyətli kəsirlərlə icra olunmuş, o cümlədən proqnoza qarşı 

icra səviyyəsi 2014-cü ildə 54,7% (10000,0 min manat proqnoza qarşı 5473,9 min 

manat), 2015-ci ildə 60,9% (10000,0 min manat proqnoza qarşı 6087,6 min manat) 

təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 

əvvəlki illərdə olduğu kimi hesabat ilində də mülkiyyətdə və ya istifadədə olan 

avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşınmasından sadələşdirilmiş verginin 

vergitutma bazasına təsir edən makroiqtisadi şərait əlverişli olmuşdur. Belə ki, 2016-cı 

ildə avtomobil nəqliyyatı ilə 141,5 milyon ton yük, 1708,2 milyon sərnişin daşınmış və 

əvvəlki illə müqayisədə, müvafiq olaraq 2,8% və 2,5% artım qeydə alınmışdır. 

Sərnişinlərin 96,2%-i avtobus, 3,8%-i minik taksilərindən istifadə etmişdir. Əvvəlki illə 

müqayisədə yük dövriyyəsi 2,8%, sərnişin dövriyyəsi isə 2,5% artmışdır. 

Son illərin göstəricilərinin təhlili mülkiyyətdə və ya istifadədə olan avtonəqliyyat 

vasitələri ilə sərnişin və yük daşınmasından sadələşdirilmiş verginin proqnozlaşdırılması 

və icrası prosesində inzibatçılığın səmərəliliyinin artırılmasına ehtiyac olduğunu göstərir 

ki, bu barədə Hesablama Palatasının əvvəlki rəylərində də bildirilmişdir. 

Qeyd olunan mənbədən başqa sadələşdirilmiş verginin bütün digər mənbələri 

üzrə proqnozların icrası əsasən artıqlaması ilə təmin edilməklə əvvəlki illərlə 

müqayisədə artımlar da müşahidə olunmuşdur. O cümlədən, 2016-cı ildə mənzil tikintisi 

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər üzrə 36170,0 min manat məbləğində 

müəyyən edilmiş proqnoz 78597,1 min manat və ya 2,2 dəfə icra olunmaqla 2014-cü ilə 

nisbətən 57076,2 min manat (3,7 dəfə), 2015-ci ilə nisbətən 38155,5 min manat (94,3%) 

artmışdır. Eyni zamanda, digər mənbələrdən hüquqi və fiziki şəxslər üzrə 253830,0 min 

manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 220179,5 min manat və ya 87,0% 

səviyyəsində icra olunmaqla 2014-cü ilə nisbətən 93778,9 min manat və ya 74,2%, 

2015-ci ilə nisbətən 98676,0 min manat və ya 81,2% artmışdır. 

2016-cı ildə sadələşdirilmiş vergi üzrə büdcə daxilolmalarına müsbət təsir 

göstərən əsas amillər kimi əvvəlki illə müqayisədə nominal ifadədə ölkə üzrə ümumi 

istehlak dövriyyəsinin 14,3% (4920,4 mln.manat) artaraq 39215,5 mln. manata, o 

cümlədən pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin 17,4% (4469,2 min manat) artaraq 30190,3 

mnl. manata, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin 4,6% (347,0 min manat) artaraq 

7809,8 mln. manata, ictimai iaşə dövriyyəsinin isə 9,4% (104,2 min manat) artaraq 

1215,4 mln. manata çatmasını, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş 

dəyişikliklərlə 2016-cı ildən etibarən sadələşdirilmiş verginin dərəcələrinin artırılaraq 

ticarət fəaliyyəti üzrə 6,0%, ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə isə 8,0% səviyyəsində 

müəyyənləşdirilməsini, eyni zamanda ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul 

olan şəxslərin vergitutma bazasının həcmindən asılı olmayaraq sadələşdirilmiş vergi 

ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərrməsi hüquqlarının verilməsini, bina tikintisi fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslər üçün müvafiq vergitutma rejimlərinin tətbiqində seçim imkanlarının 

yaradılımasını qeyd etmək lazımdır. 

Hesabat ilində sadələşdirilmiş vergi üzrə büdcə daxilolmalarının (mülkiyyətdə və 

ya istifadədə olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşınmasına görə 
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sadələşdirilmiş vergi istisna olmaqla) əvvəlki illərlə müqayisədə əhəmiyyətli artımı 

şəraitində Vergilər Nazirliyinin hesabat məlumatlarında bu vergi növü üzrə dövlət 

büdcəsinə hesablanmış vəsaitin azalması göstərilmişdir. Belə ki, sadələşdirilmiş vergi 

üzrə dövlət büdcəsinə hesablanmış vəsaitin həcmi 197334,9 min manat təşkil etməklə, 

2014-ci ilə nisbətən 19142,6 min manat və ya 8,8%, 2015-ci ilə nisbətən 53219,0 min 

manat və ya 21,2% azalmış, eyni zamanda azalmış məbləğin həcmi 106570,7 min 

manat təşkil etməklə 2014-cü ilə nisbətən 57222,8 min manat və 2,2 dəfə, 2015-ci ilə 

nisbətən 44829,2 min manat və ya 72,6% artmışdır. 

2016-cı ildə əvvəlki illərlə müqayisədə vergi qanunvericiliyinə edilmiş əlavə və 

dəyişikliklərə uyğun olaraq sadələşdirilmiş vergi üzrə vergitutma bazasının 

genişləndirilməsinin nəticəsi kimi dövlət büdcəsinin bu vergi növü üzrə gəlirlərinin 

əhəmiyyətli artması nəzərə alınmaqla hesablanmış vəsaitlərin azalmasına dair Nazirliyin 

hesabatında əks etdirilmiş göstəricilərin real sektorun qeyri-neft seqmenti üzrə obyektiv 

mənzərəni əks etdirmədiyini deməyə əsas verir. Belə vəziyyət, Vergilər Nazirliyi xətti ilə 

dövlət büdcəsinə təmin olunan gəlirlər üzrə mövcud olan artıqödəmə məbləğlərinin (ölkə 

üzrə 2016-cı il ərzində 375929,1 min manat və ya 18,2% artaraq ilin sonuna 2438447,7 

min manat təşkil etmişdir) vergi ödəyiciləri üzrə hesabatlılığın təmin olunmaması kimi 

subyektiv əsaslarla da yaranmasını deməyə əsas verir. Sadələşdirilmiş verginin 

vergitutma bazasına uyğun olaraq dövlət büdcəsinə ödənişlərinin həyata keçirilməsi 

şəraitində vergi bəyannamələrinin təqdim edilməməsi (yəni, ödənilmiş vergilərin dövlət 

büdcəsinə hesablanmaması) artıqödəmə məbləğlərinin yaranmasına səbəb olur. 

Göstərilənlərdən əlavə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2016-cı il 3 may tarixli qərarı ilə vahid büdcə təsnifatında sadələşdirilmş 

verginin təsnifat kodları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə sadələşdirilmiş 

verginin vergitutma bazasının genişləndirilməsi istiqamətində edilmiş əlavə və 

dəyişikliklərə tam şəkildə uyğunlaşdırılmışdır. Buna baxmayaraq, “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş müvafiq hesabatda dövlət büdcəsinin 

sadələşdirilmiş vergi üzrə gəlirləri köhnə tərkibdə göstərilərək, mülkiyyətində olan 

yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər, idman 

mərc oyunlarının operatoru və (və ya) satıcıları olan şəxslər, ticarət fəaliyyəti ilə məşğul 

olan şəxslər, eləcə də ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üzrə sadələşdirilmiş 

vergi daxilolmaları ayrı-ayrılıqda göstərilməmişdir. 

Aksiz üzrə ümumilikdə 2016-cı il üçün müəyyən edilmiş 637000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 625109,8 min manat və ya 98,1% səviyyəsində icra olunaraq 

dövlət büdcəsinə 2014-cü ilə nisbətən 172219,0 min manat və ya 21,6%, 2015-ci ilə 

nisbətən isə 22643,2 min manat və ya 3,5% az vəsait daxil olmuşdur. Bu vergi növü 

üzrə büdcə daxilolmalarının 85,1%-i Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin, 

14,9%-i isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin payına düşmüşdür. 

Aksiz üzrə ümumi proqnozun kəsirlə icra olunması Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 

105000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnozun 88,5% səviyyəsində icra 

olunaraq büdcəyə 12105,6 min manat məbləğində az vəsaitin daxil olması ilə 

əlaqədardır. 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullar üzrə aksizin 

icrası 532000,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 532215,4 min manat və ya 
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100,04% səviyyəsində olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 208077,5 min manat 

və ya 28,1%, 2015-ci illə müqayisədə isə 31948,9 min manat və ya 5,7% azdır. Bu vergi 

növü üzrə daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirlərinin 6,5%-ni, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin 

isə 7,6%-ni təşkil etmişdir (Cədvəl 42) 

 

Cədvəl 42. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullar üzrə aksizin vergisi 

üzrə  proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra 
icra 
faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin icrasına 
nisbətən 

2015-cü ilin 
icrasına nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

114 510 

Azərbaycan 
Respublikasında 
istehsal olunan 
məhsullar üzrə 
aksiz vergisi 

532 000,0 532 215,4 100,0 71,9 -208 077,5 94,3 -31 948,9 

114 511 
neft məhsulları 
üzrə 

488 000,0 505 130,8 103,5 70,4 -212 680,8 98,0 -10 515,4 

114 512 
etil (yeyinti) spirti 
üzrə 

2 400,0 1 054,0 43,9 
13175 
dəfə 

1 053,9 111,1 104,9 

114 513 pivə üzrə 9 500,0 10 065,5 106,0 74,0 -3 532,1 55,5 -8 082,3 

114 514 
spirtli içkilərin 
bütün digər növləri 
üzrə 

17 600,0 9 539,0 54,2 187,5 4 451,4 62,0 -5 837,1 

114 515 
tütün məmulatları 
üzrə 

12 100,0 4 871,4 40,3 158,6 1 800,0 75,5 -1 579,8 

114 516 sair məhsullar üzrə 2 400,0 1 554,8 64,8 
2,1 

dəfə 
830,1 20,5 -6 039,1 

 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə yanvar, mart, iyun, iyul, oktyabr və dekabr aylarında 7,4%-37,1% 

intervalında kəsirlərlə, digər aylarda isə 5,3%-67,1% intervalında artıqlaması ilə yerinə 

yetirilmişdir. 

Hesabat dövründə dövlət büdcəsinə daxil olmuş 532215,4 min manat 

məbləğində vəsaitin 94,9%-i neft sektorunun, 5,1%-i isə qeyri-neft sektorunun payına 

düşmüşdür. Neft sektoru üzrə təsdiq edilmiş 488000,0 min manat məbləğində proqnoz 

103,5% səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 505130,8 min manat məbləğində 

vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 212680,8 min manat və ya 

29,6%, 2015-ci illə müqayisədə 10515,4 min manat və ya 2,0% azdır. 

Aksizə cəlb olunan neft məhsullarının 2015-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə istehsal 

həcmlərinin  avtomobil benzini üzrə 1153,2 min ton olmaqla 5,8%, ağ neft üzrə 627,3 

min ton olmaqla 8,9%, dizel yanacağı üzrə 2315,2 min ton olmaqla 17,4%, neft-kimya 

sənayesində istifadə üçün əmtəəlik benzin üzrə 197,4 min ton olmaqla 4,1%, sürtkü 

yağları üzrə 9,7 min ton olmaqla 61,7% azalması neft sektorundan dövlət büdcəsinə 

daxil olmuş aksizin də əvvəlki ilə nisbətən azalmasını şərtləndirmişdir. 

Qeyri-neft sektoru üzrə ümumilikdə müəyyən edilmiş 44000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 61,6% səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 27084,6 min 

manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 4603,3 min 

manat və ya 20,5% çox, 2015-ci illə müqayisədə isə 21433,5 min manat və ya 44,2% 
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azdır. Qeyri-neft sektorunun tərkibindəki aksizlər üzrə proqnozlar etil (yeyinti) spirti, 

spirtli içkilərin bütün digər növləri və tütün məmulatları üzrə kəsirlərlə, pivə üzrə isə 

artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Belə ki, pivə üzrə aksizin 2016-cı il üçün müəyyən edilmiş 9500,0 min manat 

məbləğində proqnozu 10065,5 min manat və ya 106,0% səviyyəsində icra olunmaqla 

daxil olmuş vəsait 2014-cü ilə nisbətən 3532,1 min manat və ya 26,0%, 2015-ci ilə 

nisbətən isə 8082,3 min manat və ya 44,5% azalmışdır. Hesabat dövründə əvvəlki ilə 

nisbətən pivə istehsalının natural ifadədə həcmi 19,7% azalaraq 3367,0 min dkl. olması 

göründüyü kimi bu mənbədən aksizlərin həcminə də əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. 

Etil (yeyinti) spirti üzrə 2400,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 

1054,0 min manat və ya 43,9% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü və 

2015-ci illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 1053,9 min manat və 104,9 min manat 

çoxdur. Proqnozun kəsirlə icra olunması hesabat ilində əvvəlki ilə nisbətən həmin 

məhsulun idxalının artması, eyni zamanda üzüm şərabı və brendi (konyak) istisna 

olmaqla bütün digər alkoqollu içki məhsullarının istehsal həcmlərinin azalması şəraitində 

baş vermişdir. Belə ki, istehsal həcmləri şampan şərabı üzrə 33,3% azalaraq 3,0 min 

dkl., araq üzrə 15,1% azalaraq 574,7 min dkl., pivə üzrə 19,7% azalaraq 3367,0 min 

dkl., brendi (konyak) üzrə 3,2 dəfə artaraq 12,1 min dkl., üzüm şərabı üzrə 20,0% 

artaraq 981,8 min dkl. təşkil etmişdir. 

İstehsal həcmlərinin azalması büdcə gəlirlərinin 114514 nömrəli təsnifat kodu 

üzrə əks etdirilən spirtli içkilərin bütün digər növlərindən aksiz üzrə də daxilolmaların 

həcminə mənfi təsir göstərmişdir. Dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri 2016-cı il 

üçün müəyyən edilmiş 17600,0 min manat proqnoza qarşı 54,2% səviyyəsində icra 

olunaraq dövlət büdcəsinə 9539,0 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur. 

Daxilolmanın həcmi 2014-cü ilə nisbətən 4451,4 min manat və ya 87,5% artmış, 2015-ci 

ilə nisbətən isə 5837,1 min manat və ya 38,0% azalmışdır. 

Tütün məmulatlarından aksiz üzrə büdcəyə 2016-cı ildə daxil olmuş vəsait 2014-

cü illə müqayisədə 1800,0 min manat və ya 58,6% çox, 2015-ci illə müqayisədə 1579,8 

min manat və ya 24,5% az olmaqla, 12100,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş 

proqnoz 4871,4 min manat və ya 40,3% səviyyəsində icra olunmuşdur. Əvvəlki illərlə 

müqayisədə 2016-ci ildə istehsal həcmlərinin fermentləşdirilmiş tütün üzrə 15,1% 

artaraq 1946,9 ton, papiros və siqaretlər üzrə 16,5% azalaraq 1652,4 mln. ədəd təşkil 

etməsi bu mənbələrdən aksizlərin həcminə təsir göstərmişdir. 

Aksizlərin qeyri-neft tərkibində sair məhsullar üzrə aksizlər 2016-cı il üçün 

müəyyən edilmiş 2400,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 1554,8 min manat və 

ya 64,8% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 830,1 min 

manat və ya 2,1 dəfə çox, 2015-ci ilə nisbətən isə 6039,1 min manat və ya 79,5% azdır. 

2016-cı ildə Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan 

Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz üzrə 105000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 92894,4 min manat və ya 88,5% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, 

bu da 2014-cü illə müqayisədə 35858,4 min manat və ya 62,9%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 9305,7 min manat  və ya 11,13% çoxdur. Bu vergi növü üzrə daxil olan 

vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 1,1%-ni, komitə 

xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 4,1%-ni təşkil etmişdir (Cədvəl 43). 
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Cədvəl 43. Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz üzrə proqnoz və icra 
göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra icra faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin 
icrasına nisbətən 

2015-cü ilin 
icrasına nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

114 520 
malların idxalına 
aksiz 

105 000,0 92 894,4 88,5 162,9 35 858,4 111,1 9 305,7 

114 521 neft məhsulları üzrə 6 527,0 5 187,1 79,5 79,4 -1 345,5 89,8 -588,8 

114 522 etil (yeyinti) spirti üzrə 973,0 3 099,5 318,6 
5,7 
dəfə 

2 554,4 
2,9 

dəfə 
2 014,5 

114 523 pivə üzrə 4 000,0 3 998,6 100,0 
10,1 
dəfə 

3 604,6 
2,0 

dəfə 
2 018,8 

114 524 
spirtli içkilərin bütün 
digər növləri üzrə 

9 000,0 6 743,2 74,9 
2,7 
dəfə 

4 285,3 121,6 1 197,8 

114 525 tütün məmulatları üzrə 32 000,0 31 092,9 97,2 171,0 12 910,9 70,6 -12 957,9 

114 526 
minik avtomobilləri 
üzrə 

45 000,0 42 548,8 94,6 147,5 13 706,5 169,6 17 457,9 

114 527 

2015-ci ildən idxal edilən 
qızıla, ondan hazırlanmış 
zərgərlik və digər məişət 
məmulatlarına tətbiq 
olunan aksizlər 

1 500,0 43,5 2,9   43,5   43,5 

114 528 

2015-ci ildən idxal edilən 
emal olunmuş, 
çeşidlənmiş, çərçivəyə 
salınmış və bərkidilmiş 
almaza tətbiq olunan 
aksizlər 

6 000,0 180,4 3,0   180,4   180,4 

114 529 sair məhsullar üzrə   0,4   0,5 -81,6 0,7 -60,5 

 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə aprel, may və iyul aylarında 63,2%-75,1% intervalında 

artıqlaması ilə, digər aylarda isə 2,7%-82,0% intervalında kəsirlərlə yerinə yetirilmişdir. 

Hesabat dövründə pivə və etil (yeyinti) spirti istisna olmaqla idxal olunmuş digər 

aksizli malları üzrə proqnozlar tam həcmdə icra olunmamışdır. Belə ki, idxal olunmuş 

neft məhsullarına aksiz üzrə təsdiq edilmiş 6527,0 min manat məbləğində proqnoz 

79,5% səviyyəsində icra olunaraq dövlət büdcəsinə 5187,1 min manat vəsaitin daxil 

olması təmin edilmişdir. Daxil olmuş vəsait 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 1345,5 

min manat və ya 20,6%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən isə 588,8 min manat və ya 

10,2% az olmuşdur. 2016-cı ildə idxalda aksizlərə cəlb olunan neft məhsullarının 

həcminin Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2015-ci ilə nisbətən 

34,0% artaraq 486,1 min ton təşkil etməsi şəraitində azalmaya səbəb kimi Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-ci il 16 avqust tarixli 307 nömrəli Qərarı ilə 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən neft məhsullarının aksiz dərəcələrinin 

aşağı salınmasını göstərmək olar. Belə ki, həmin qərarla aksizli malların xarici iqtisadi 

fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq 2710124100 və 2710125101 nömrəli 

kodları üzrə mühərrik benzinlərinin idxaldakı aksiz dərəcələri 60 gün müddətində 200,0 

manatdan 1,0 manata endirilmişdir. 

İdxal olunmuş minik avtomobillərinə aksiz üzrə təsdiq edilmiş 45000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 94,6% səviyyəsində icra olunaraq büdcəyə 42548,8 min manat 

məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin göstəricisindən 13706,5 min 

manat və ya 47,5%, 2015-ci ilin göstəricisindən 17457,9 min manat və ya 69,6% 

çoxdur. Bu mənbədən dövlət büdcəsinə daxil olan aksizlərin artması 2016-cı ildə idxal 
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olunmuş minik avtomobillərinin sayının Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına 

əsasən 2015-ci ilə nisbətən 71,5% azalaraq 4747 ədəd təşkil etməsi şəraitində baş 

vermişdir. 

Etil (yeyinti) spirtinə aksiz üzrə 973,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş 

proqnoz 3099,5 min manat məbləğində vəsait büdcəyə daxil olmuş, daxil olan vəsait 

2014-cü ilin göstəricisindən 2554,4 min manat (5,7 dəfə), 2015-ci ilin göstəricisindən isə 

2014,5 min manat (2,9 dəfə) çox olmuşdur. Bu mənbədən daxilolmanın əhəmiyyətli 

artımını Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən idxal olunmuş spirtin 

həcminin 2015-ci ilə nisbətən isə 2,2 dəfə artaraq 155,3 min dkl. təşkil etməsi ilə 

əlaqələndirmək olar. 

İdxal olunmuş pivə üzrə aksizin proqnozu 99,97% səviyyəsində icra olunmuş, 

daxil olmuş 3998,6 min manat vəsait 2014-cü ilin göstəricisindən 3604,6 min manat və 

ya 10,1 dəfə, 2015-ci ilin göstəricisindən 2018,8 min manat və ya 2,0 dəfə çox 

olmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən pivənin idxal həcminin 

2015-ci ilə nisbətən 84,1% artaraq 374,0 min dkl. təşkil etməsi aksizlərdən 

daxilolmaların əhəmiyyətli artımını şərtləndirmişdir. 

Hesabat dövründə idxal olunmuş spirtli içkilərin bütün digər növlərinə aksiz üzrə 

dövlət büdcəsinə 2014-cü ilin daxilolmasından 4285,3 min manat və ya 2,7dəfə, 2015-ci 

ilin daxilolmasından isə 1197,8 min manat və ya 21,6% çox, yəni 6743,2 min manat 

məbləğində vəsait daxil olsa da təsdiq edilmiş 9000,0 min manat məbləğində proqnoz 

74,9% səviyyəsində icra olunmuşdur. Daxilolmanın əvvəlki illərlə müqayisədə 

əhəmiyyətli artımı Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən bütün əsas 

məhsullar (araq, liker, viski, rom) üzrə idxalın həcminin artması hesabına baş vermişdir. 

Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz üzrə daxilolmanın əsas 

mənbələrindən biri olan idxal olunmuş tütün məmulatlarına aksiz üzrə müəyyən edilmiş 

proqnoz 97,2% səviyyəsində icra olunaraq büdcəyə 31092,9 min manat vəsaitin daxil 

olması təmin edilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin göstəricisindən 12910,9 min manat və ya 

71% çox, 2015-ci ilin göstəricisindən isə 12957,9 min manat və ya 29,4% azdır. Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2016-cı ildə idxalın həcmi 2015-ci illə 

müqayisədə tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və nazik siqarlar üzrə 

33,3% artaraq 0,04 mln. ədəd, tərkibində tütün olan siqaretlər isə 19,3% azalaraq 

9301,72 mln. ədəd təşkil etməsi bu mənbədən aksizlərin həcminə öz təsirini 

göstərmişdir. 

Göstərilənlərdən əlavə, idxal edilən qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər 

məişət məmulatlarına tətbiq olunan aksizlər üzrə 2016-cı ildə müəyyən edilmiş 1500,0 

min manat proqnoza qarşı 43,5 min manat vəsait büdcəyə daxil olmaqla proqnoz 2,9% 

səviyyəsində icra edilmişdir. Eyni zamanda, idxal edilən emal olunmuş, çeşidlənmiş, 

çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza tətbiq olunan aksizlər üzrə 2016-cı ildə təsdiq 

edilmiş  6000,0 min manat proqnoz 180,4 min manat və ya 3,0% səviyyəsində icra 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə 

2015-ci ildən etibarən qeyd olunan idxal malları ilə yanaşı platinin də aksizli mallara aid 

edilməsinə baxmayaraq 2015-ci ildə olduğu kimi “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə 

olunmuş müvafiq hesabatdan da görünür ki, bu mənbədən gəlirlər daxil olmamışdır. 
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Göstərilənləri, o cümlədən müəyyən edilmiş proqnozların yüksək kəsirlə icra 

olunması vəziyyətini nəzərə alaraq ölkəyə idxal olunan platinə, qızıla, ondan 

hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına, eləcə də emal olunmuş, 

çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza görə aksizlərin tətbiq olunması 

sahəsində inzibatçılığın gücləndirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

2016-cı il üçün yol vergisi üzrə ümumilikdə müəyyən edilmiş 87000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 153263,6 min manat və ya 176,2% səviyyəsində icra olunaraq 

dövlət büdcəsinə 2014-cü ilə nisbətən 114080,7 min manat və ya 3,9 dəfə, 2015-ci ilə 

nisbətən isə 73511,6 min manat və ya 92,2%  çox vəsait daxil olmuşdur. Bu mənbədən 

büdcə daxilolmalarının 70021,4 min manatı və ya 45,7%-i Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyinin, 83242,1 min manatı və ya 54,3%-i isə Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsinin payına düşmüşdür. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka 

yönəldilən (topdan satılan) yanacağa yol vergisi 70000,0 min manat məbləğində 

proqnoza qarşı 70021,4 min manat və ya 100,03% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir ki, 

bu da 2015-ci illə müqayisədə 10053,0 min manat və ya 16,8% çoxdur. Bu vergi növü 

üzrə daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 

0,9%-ni, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 1,0%-ni 

təşkil etmişdir (Cədvəl 44). 

 

Cədvəl 44. Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka 
yönəldilən (topdan satılan) yanacağa yol vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min 
manatla 
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Büdcə gəlirlərinin təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra 
icra 
faizi 

2015-cü ilin icrasına 
nisbətən müqayisə 

%-lə məbləğlə 

114 710 

2015-ci ilədək Azərb.Resp-nın 
avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən 
ödənilən yol vergisi; 2015-ci ildən sonra 
Azərb.Resp-nın ərazisində istehsal edilərək 
daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) 
yanacağa yol vergisi  

70 000,0 70 021,4 100,03 116,8 10 053,0 

114 711 
2015-ci ilədək hüquqi şəxslər tərəfindən 
ödənilən yol vergisi; 2015-ci ildən sonra 
avtomobil benzininə yol vergisi 

35 215,0 34 277,9 97,3 57,3 -25 578,4 

114 712 
2015-ci ilədək fiziki şəxslər tərəfindən 
ödənilən yol vergisi; 2015-ci ildən sonra dizel 
yanacağına yol vergisi 

30 940,0 29 684,2 95,9 
264,8 
dəfə 

29 572,1 

114 713 maye qaza yol vergisi 3 845,0 6 059,3 157,6  6 059,3 

 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə yanvar, aprel, iyul, sentyabr və oktyabr aylarında 8,5%-27,6% 

intervalında kəsirlərlə, digər aylarda isə 0,3%-71,9% intervalında artıqlaması ilə yerinə 

yetirilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə 

və dəyişikliklərlə 2015-ci ildən etibarən yol vergisinin vergitutma obyekti dəyişdirilmiş və 

ölkə ərazisinə daxil olan, eləcə də ölkə ərazisini tərk edən xarici dövlətlərin 

avtonəqliyyat vasitələri ilə yanaşı ölkə ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka 

yönəldilən (topdan satılan) və ölkəyə idxal edilən avtomobil benzini, dizel yanacağı və 
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maye qaz yol vergisinin vergitutma obyekti kimi müəyyən edilmişdir. Buna baxmayaraq, 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə 9 aprel 2010-cu ildə razılaşdırmaqla 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin  22 aprel 2010-cu il tarixli  İ-65 №-li 

Əmri ilə təsdiq edilmiş vergi orqanları tərəfindən təmin edilən büdcə gəlirləri barədə 

aylıq və rüblük hesabat formasında (Forma № 3ARV) yol vergisi üzrə daxilolmalar vergi 

qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun avtomobil benzini, dizel yanacağı və maye qaz 

istehsal edərək həmin məhsulları daxili istehlaka yönəldən (topdan satan) müvafiq 

müəssisələr üzrə göstərilməmişdir.    

Hesabat dövründə dövlət büdcəsinə daxil olmuş ölkə ərazisində istehsal edilərək 

daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) yanacağa görə yol vergisinin 49,0%-i 

avtomobil benzininin, 42,4%-i dizel yanacağının, 8,7%-i isə maye qaza yol vergisinin 

payına düşmüşdür. 

Avtomobil benzini üzrə müəyyən edilmiş 35215,0 min manat məbləğində proqnoz 

97,3% səviyyəsində icra olunmuş və dövlət büdcəsinə 34277,9 min manat məbləğində 

vəsait daxilolmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 25578,4 min manat və ya 42,7% 

azdır. 2016-cı ildə dizel yanacağına yol vergisi 30940,0 min manat məbləğində 

proqnoza qarşı 29684,2 min manat və ya 95,9% səviyyəsində icra edilmişdir ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 29572,1 min manat və ya 264,8 dəfə çoxdur. Eyni zamanda, 

maye qaza yol vergisi 3845,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 6059,3 min manat 

və ya 57,6% artıqmla icra olunaraq 2015-ci ilin icrasını eyni məbləğ qədər üstələmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-ci ildə fəaliyyəti haqqında” 

hesabata əsasən il ərzində Dövlət Neft Şirkəti xətti ilə ölkə ərazisində 1153,2 min ton 

avtomobil benzini, 1881,9 min ton dizel yanacağı, 185,6 min ton maye qazlar istehsal 

edilmiş və istehsal edilən həmin neft məhsullarının 77,0%-i  daxili bazarda satılmışdır. 

Göstərilən istehsal həcmlərinin daxili istehlaka yönəldilən hissəsinin hər bir məhsul 

növünün 77,0%-i həcmində nəzərə alınması şərtilə vergi qanunvericiliyinin tələblərinə 

əsasən hesablanmalı olan yol vergisinin təxmini məbləğləri avtomobil benzini üzrə 

23264,6 min manat, dizel yanacağı üzrə 34487,7 min manat, maye qazlar üzrə 5202,0 

min manat, ümumilikdə isə 62954,4 min manat təşkil edir. Hesablanmış vergi məbləğləri 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş müvafiq hesabatda göstərilən 

daxilolmalardan ümumilikdə 7067,0 min manat az olmuşdur (o cümlədən, avtomobil 

benzini üzrə 11013,3 min manat az, dizel yanacağı üzrə 4803,5 min manat çox, maye 

qazlar üzrə isə 857,3 min manat az). 

2016-cı ildə Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə yol vergisi üzrə dövlət büdcəsinə 

83242,2 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da təsdiq edilmiş 17000,0 

min manat məbləğində proqnozu 4,9 dəfə üstələməklə 2015-cı ilə nisbətən 63458,5 min 

manat və ya 3,2 dəfə artım deməkdir. Bu mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi 

ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 1,0%-ni, Gömrük Komitəsinin xətti ilə 

dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 3,6%-ni təşkil etmişdir. Proqnozun yüksək 

icra faizi və 2015-ci illə müqayisədə əhəmiyyətli artması əsasən ölkə ərazisinə idxal 

olunan yanacağa görə yol vergisinin hesabına baş vermişdir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa yol vergisi 

üzrə müəyyən edilmiş 971,1 min manat məbləğində proqnoz 56138,3 min manat 
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səviyyəsində icra edilərək daxilolma proqnozu 57,8 dəfə, əvvəlki ilin icrasını isə eyni 

məbləğ qədər üstələmişdir. 

2016-cı il ərzində ölkə ərazisinə idxal olunan yanacağa yol vergisi üzrə müəyyən 

edilmiş proqnozlar ümumilikdə yanvar, mart, iyun və oktyabr aylarında 6,5%-99,0% 

intervalında kəsirlərlə, digər aylarda isə 23,9%-dən 265,4 min dəfəyədək intervalda 

artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Ölkə ərazisinə idxal olunan yanacağa yol vergisinin tərkibində avtomobil benzini 

üzrə müəyyən edilmiş 926,7 min manat məbləğində proqnoz 56134,2 min manat və ya 

60,0 dəfə, dizel yanacağı üzrə müəyyən edilmiş 44,4 min manat məbləğində proqnoz 

isə 4,1 min manat və ya 9,2% səviyyəsində icra olunmuşdur. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarında ölkəyə idxal olunan avtomobil 

benzininə görə dövlət büdcəsinə 56134,2 min manat məbləğində vəsaitin daxil 

olmasının göstərilməsi ilə yanaşı ölkə ərazisinə avtomobil benzininin 1067100050 litr 

həcmində idxal olunması da əks etdirilmişdir. Həmin idxal həcminə uyğun olaraq vergi 

qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən hesablanmış yol vergisinin məbləği 21342,0 min 

manat təşkil edir ki, bu da “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin 

icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş müvafiq 

hesabatda göstərilən daxilolmadan 34792,2 min manat azdır. 

Qeyd olunanlardan əlavə, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarında 2016-cı 

ilin yanvar-dekabr aylarında ölkəyə 39,92 ton maye qazın idxal olunması göstərilmiş, 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş müvafiq hesabatda isə bu mənbədən 

yol vergisi üzrə daxilolmalar əks etdirilməmişdir. 

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi 

üzrə təsdiq edilmiş 16028,9 min manat məbləğində proqnoz 27103,8 min manat və ya 

169,1% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 10235,6 min 

manat və ya 60,7%, 2015-ci illə müqayisədə isə 7320,2 min manat və ya 37,0% çoxdur. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin tərkibində 

bu verginin xüsusi çəkisi 1,2% təşkil etmişdir. Bu vergi növü üzrə daxil olan vəsaitin 

xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 0,3%-ni, Gömrük 

Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 1,2%-ni təşkil etmişdir. 

2016-cı il ərzində xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri üzrə yol 

vergisi yol vergisi üzrə müəyyən edilmiş proqnozlar bütün aylar ərzində artıqlaması ilə 

(25,0%-123,8% intervalında) yerinə yetirilmişdir. 

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi 

üzrə proqnozun yüksək icra faizi ilə yerinə yetirilməsi, eyni zamanda əvvəlki illərlə 

müqayisədə artımların əldə olunması Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 

edilmiş əlavə və dəyişikliklər nəticəsində 2016-cı ilin iyun ayının 1-dən etibarən xarici 

dövlətlərin yük avtomobillərinin, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələrinin 

ölkə ərazisindən tranzitə görə yol vergisindən azad olunmaları şəraitində baş vermişdir. 

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, vergi qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən bu 

mənbədən yol vergisinin ABŞ dolları ilə tətbiq olunması şəraitində 2016-cı il ərzində 

manatın ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsinin nisbi azalması büdcə daxilolmalarının 

həcminin artmasına müsbət təsir göstərmişdir. 
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2015-ci il üçün mədən vergisi üzrə müəyyən edilmiş 110200,0 min manat 

məbləğində proqnoz 110277,8 min manat və ya 100,1% səviyyəsində icra olunmuşdur 

ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 5884,5 min manat və ya 5,1%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 5871,0 min manat və ya 5,1% az olmuşdur. Bu vergi növü üzrə daxil 

olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin vergi gəlirlərinin 1,3%-ni, 

Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 1,6%-ni təşkil 

etmişdir (Cədvəl 45). 

 

Cədvəl  45. Mədən vergisi üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 
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Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra icra faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin icrasına 
nisbətən 

2015-ci ilin icrasına 
nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

114 900 mədən vergisi 110 200,0 110 277,8 100,1 94,9 -5 884,5 94,9 -5 871,0 

114 910 xam neft üzrə 74 900,0 80 374,2 107,3 104,8 3 672,2 107,8 5 822,8 

114 920 təbii qaz üzrə 28 300,0 28 318,5 100,1 78,8 -7 622,5 74,0 -9 962,1 

114 930 
filiz faydalı 
qazıntıları üzrə 

10,0 5,7 56,9 3,9 dəfə 4,2 17,0 -27,7 

114 940 
qeyri-filiz faydalı 
qazıntıları üzrə 

1 200,0 677,1 56,4 112,0 72,8 78,6 -184,6 

114 950 mineral sular üzrə 300,0 153,8 51,3 112,6 17,2 96,2 -6,1 

114 970 sair məhsullar üzrə 5 435,0 401,1 7,4 14,4 -2 375,8 17,9 -1 835,3 

114 980 digər 55,0 347,5 6,3 dəfə  347,4 
13,7 
dəfə 

322,1 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə yanvar, aprel, iyul, oktyabr, noyabr və dekabr aylarında 0,9%-

23,5% intervalında kəsirlərlə,  digər aylarda isə 5,4%-53,7% intervalında artıqlaması ilə 

yerinə yetirilmişdir. 

Dövlət büdcəsinə bu mənbədən daxil olmuş vergilərin 72,9%-i xam neft, 25,7%-i 

təbii qaz, 1,4%-i isə digər məhsullar üzrə mədən vergisinin payına düşmüşdür. Belə ki, 

xam neft üzrə mədən vergisi 74900,0 min manat proqnoza qarşı 80374,2 min manat və 

ya 107,3%, təbii qaz üzrə mədən vergisi isə 28300,0 min manat proqnoza qarşı 28318,5 

min manat və ya 100,1% səviyyəsində icra olunmuşdur. 2014-cü və 2015-ci illərlə 

müqayisədə xam neft üzrə daxilolmalar, müvafiq olaraq 3672,2 min manat (4,8%) və 

5822,8 min manat (7,8%) artmış, təbii qaz üzrə isə 7622,5 min manat (21,2%) və 

9962,1 min manat (26,0%) azalmışdır. 

2016-cı il ərzində xam neft və təbii qaz üzrə mədən vergisinin proqnozlarının 

icrası Dövlət Neft Şirkətinin məlumatlarına əsasən əvvəlki ilə nisbətən şirkət xətti ilə neft 

hasilatının 7,8% azalaraq 7522,4 min ton, qaz hasilatının isə 8,8% azalaraq 6266,7 mln. 

kub metr təşkil etməsi şəraitində yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda, həmin 

məlumatlarda göstərilən 2016-cı il üzrə hasilat həcmlərinə uyğun olaraq vergi 

qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada hesablanmalı olan mədən vergisinin 

məbləği xam neft üzrə 83122,5 min manat, təbii qaz üzrə isə 39740,1 min manat təşkil 

edir ki, bu da “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş müvafiq hesabatda əks 

etdirilmiş daxilolmalardan (müvafiq olaraq, xam neft üzrə 80374,2 min manat, təbii qaz 

üzrə 28318,5 min manat) çoxdur. 
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Xam neft və təbii qaz istisna olmaqla digər məhsullar üzrə mədən vergisinin 

xüsusi çəkisi əvvəlki illərdə olduğu kimi hesabat ilinin nəticələrinə görə də aşağı olmaqla 

ümumilikdə 7000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 1585,1 min manat 

və ya 22,6% səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü ilə nisbətən 1934,2 min manat və ya 

55,0%, 2015-ci ilə nisbətən isə 1731,7 min manat və ya 52,2% azalmışdır. 

 

2.2. Digər gəlirlərin icrası 

 

“2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun 

layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 53,3%-ni təşkil etmiş digər gəlirlər 

(büdcə gəlirlərinin təsnifatının 1.1.1-ci, 1.1.2-ci, 1.1.3-cü və 1.1.4-cü köməkçi bölmələri 

səviyyəsində gəlirlərdən başqa bütün digər gəlirlər - gömrük rüsumları, Azərbaycan 

Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) 

qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən 

daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin 

payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, 

dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların 

icarəyə verilməsindən daxilolmalar, dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə 

verilməsindən daxilolmalar, aksiz markaların satışından daxilolmalar, dövlət rüsumu, 

büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, sair vergi daxilolmaları və sair 

daxilolmalar) üzrə müəyyən edilmiş 8826000,1 min manat məbləğində proqnoz 

9335845,2 min manat məbləğində və ya 105,8% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 

2014-cü illə müqayisədə 1379573,5 min manat və ya 12,9%, 2015-ci illə müqayisədə 

isə 305307,6 min manat və ya 3,2% azdır. 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin digər gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş proqnozlar 

ümumilikdə yanvar, mart, sentyabr, oktyabr və dekabr aylarında 4,4%-dən 3,3 

dəfəyədək olan intervalda artıqlaması ilə, digər aylarda isə 13,1%-81,6% intervalında 

kəsirlərlə yerinə yetirilmişdir. 

2016-cı ildə əvvəlki illərlə müqayisədə müşahidə olunan azalma, eyni zamanda 

aylar səviyyəsində qeyri-sabit icra vəziyyəti dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 81,6%-ni 

təşkil etmiş Dövlət Neft Fondundan transfertlərlə əlaqədardır. Rəydə artıq qeyd edildiyi 

kimi, Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar üzrə müəyyən edilmiş 7615000,0 min manat 

məbləğində proqnozun 100,0% icra olunaraq daxilolmanın həcmi 2014-cü ilə nisbətən 

1722000,0 min manat və ya 18,4%, 2015-ci ilə nisbətən isə 515000,0 min manat və ya 

6,3% azalmışdır. 

Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadıqda dövlət büdcəsinin digər 

gəlirləri 1211000,1 min manat proqnoza qarşı 1720845,2 min manat və ya 142,1% 

səviyyəsində yerinə yetirilmişdir ki, bu da 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, 

müvafiq olaraq 342426,5 min manat (24,8%) və 209692,4 min manat (13,9%) çoxdur. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gömrük 

rüsumları üzrə 388000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 

600208,3 min manat və ya 154,7% səviyyəsində icra olunaraq daxilolma 2014-cü 

illə müqayisədə 234314,0 min manat və ya 64,0%, 2015-ci illə müqayisədə isə 

212828,5 min manat və ya 54,9% artmışdır. Bu mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi 

çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 4,2%-ni, Dövlət Gömrük 
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Komitəsinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 26,2%-ni təşkil etmişdir 

(Cədvəl 46). 

 

Cədvəl 46. Gömrük rüsumu üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

 

Büdcə 
gəlirlərinin 

təsnifat 
kodları 

Büdcə gəlirlərinin 
təsnifat adları 

2016-cı il 

proqnoz icra 
icra 
faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin icrasına 
nisbətən 

2015-ci ilin 
icrasına nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

Gömrük rüsumları 388 000,0 600 208,3 154,7 164,0 234 314,0 154,9 212 828,4 

115 110 
Hüquqi şəxslər 
tərəfindən ödənilən 
idxal rüsumu 

270 550,0 540 155,2 199,7 180,2 240 380,8 179,3 238 948,2 

115 111 15 faiz idxal rüsumu 189 550,0 503 564,4 2,7 dəfə 170,1 207 495,4 170,4 208 017,0 

115 112 10 faiz idxal rüsumu 8 000,0 15 460,9 193,3 
6,3 

dəfə 
13 006,2 

3,7 
dəfə 

11 293,2 

115 113 5 faiz idxal rüsumu 25 000,0 7 540,8 30,2 
17,6 
dəfə 

7 111,0 
11,7 
dəfə 

6 895,8 

115 114 3 faiz idxal rüsumu 6 000,0 1 631,5 27,2 
6,1 

dəfə 
1 362,4 

5,4 
dəfə 

1 329,5 

115 115 1 faiz idxal rüsumu   0,4   
4,0 

dəfə 
0,4 2,4 -16,1 

115 116 0,5 faiz idxal rüsumu 10 000,0 1 467,4 14,7 
4,1 

dəfə 
1 109,6 

5,9 
dəfə 

1 219,9 

115 117 
Spesifik dərəcə ilə 
rüsum tutulan idxal 
rüsumu 

32 000,0 10 489,8 32,8 
54,1 
dəfə 

10 295,8 
37,3 
dəfə 

10 208,9 

115120 
Fiziki şəxslər 
tərəfindən ödənilən 
idxal rüsumu 

52 750,0 50 007,7 94,8 
60,0 
dəfə 

49 172,9 
16,0 
dəfə 

46 887,4 

115121 15 faiz idxal rüsumu 22 176,4 43 088,1 194,3 
58,7 
dəfə 

42 353,7 
15,9 
dəfə 

40 371,8 

115122 10 faiz idxal rüsumu 16 023,6 1 589,0 9,9 
23,5 
dəfə 

1 521,5 
10,9 
dəfə 

1 442,5 

115123 5 faiz idxal rüsumu 9 000,0 1 132,4 12,6 
78,1 
dəfə 

1 117,9 
15,1 
dəfə 

1 057,5 

115124 3 faiz idxal rüsumu 2 350,0 155,6 6,6 
30,5 
dəfə 

150,5 
17,1 
dəfə 

146,5 

115125 1 faiz idxal rüsumu   0,1   0 0,0   0,1 

115126 0,5 faiz idxal rüsumu 2 500,0 135,9 5,4 
26,1 
dəfə 

130,7 
11,4 
dəfə 

124,0 

115127 
Spesifik dərəcə ilə 
rüsum tutulan idxal 
rüsumu 

700,0 3 906,6 5,6 dəfə 
494,5d

əfə 
3 898,7 

24,2 
dəfə 

3 745,0 

115130 

İdxal olunan 
avtonəqliyyat 
vasitələrinə tətbiq 
olunan gömrük 
yığmaları 

64 700,0 8 231,8 12,7 12,8 -56 329,9 10,1 -73 577,3 

115200 Ixrac rüsumları   1 608,9   
2,4 

dəfə 
944,7 149 529,2 

115610 

Gömrük 
rəsmiləşdirilməsinə 
görə gömrük 
yığımları 

  204,7   
4,0 

dəfə 
153,0 142,9 61,5 

115630 Digər vergilər   0,0     -7,5   -20,6 

 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar ümumilikdə bütün aylar səviyyəsində 4,8%-82,8% intervalında artıqlaması 

ilə yerinə yetirilmişdir. 
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Proqnoz hədəflərin yüksək icra faizləri ilə yerinə yetirilməsi, eyni zamanda əvvəlki 

illərə nisbətən mütləq həcmdə əhəmiyyətli artımların əldə olunması ümumilikdə icra 

olunmuş gömrük rüsumlarının 91,1%-ni təşkil edən idxalda 15,0% dərəcəsi ilə tətbiq 

olunan rüsumların hesabat ilindəki artım tempilə əlaqədar olmuşdur. 2016-cı ildə hüquqi 

və fiziki şəxslər üzrə idxalda 15,0% dərəcəsi ilə tətbiq olunan rüsumların 211726,4 min 

manat proqnoza qarşı icra səviyyəsi 2,6 dəfə təşkil etməklə dövlət büdcəsinə 546652,5 

min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur. Daxilolmanın həcmi 2014-cü ilə nisbətən 

249849,2 min manat və ya 84,2%, 2015-ci ilə nisbətən 248388,8 min manat və ya 

83,3% artmışdır. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatlarına əsasən idxal 15,0% dərəcəsi ilə rüsum 

tətbiq edilən mallar əsasən mebel, yataq ləvazimatları, döşəklər, döşək əsasları, divan 

yastıqları və analoji doldurulma mebel ləvazimatları, avadanlıqlar, yığma tikinti 

konstruksiyaları, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatlar, sabun, yuyucu və 

təmizləyici vasitələr, sürtkü materialları, qazanlar, avadanlıq, mexaniki qurğular və 

onların hissələri, alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar, elektrik maşınları və 

avadanlıqları, televiziya aparaturası və ləvazimatları onların hissələri, keramika 

məmulatları, qara metallardan məmulatlar, süd məhsulları və heyvan mənşəli ərzaq 

məhsulları, yeməli meyvələr, efir yağları və rezinoidlər, ətriyyat, kosmetik və tualet 

vasitələri, kauçuk, rezin və onlardan hazırlanan məmulatlar, geyim əşyaları və geyim 

ləvazimatları, ayaqqabılar və onların hissələrindən ibarət olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hesabat ilində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri 

üzrə müşahidə olunan yüksək icra faizi proqnoz göstəricinin, xüsusilə də idxalda 15,0% 

dərəcəsi ilə tətbiq olunan rüsumlar üzrə proqnozun tələb olunduğundan daha ehtiyatlı 

yanaşmalar əsasında hesablanmasını göstərir. 

Hüquqi və fiziki şəxslərin gömrük əməliyyatlarından digər faiz dərəcələri (10,0%, 

5,0%, 3,0%, 1,0% və 0,5%) ilə idxalda tutulan gömrük rüsumları üzrə ümumilikdə 

2016-cı il üçün müəyyən edilmiş 78873,6 min manat məbləğində proqnoz 29114,0 min 

manat və ya 36,9% səviyyəsində icra olunmuşdur. Qeyd olunan bütün rüsum 

dərəcələri üzrə kəsirlər müşahidə olunsa da daxilolmaların həcmində əvvəlki illərlə 

müqayisədə əhəmiyyətli artımlar əldə olunmuşdur. Bu mənbələr üzrə büdcə 

daxilolmalarının ümumi həcmi 2014-cü illə müqayisədə 25510,1 min manat və ya 8,1 

dəfə, 2015-ci illə müqayisədə isə 23493,0 min manat və ya 5,2 dəfə artmışdır. 

Eyni zamanda, hesabat ilində spesifik dərəcə ilə tutulan idxal rüsumu üzrə icra 

vəziyyəti 32700,0 min manat proqnoza qarşı 14396,3 min manat və ya 44,0% təşkil 

etməklə 2014-cü ilə nisbətən 14194,4 min manat və ya 70,1 dəfə, 2015-ci ilə nisbətən 

13953,8 min manat və ya 3,3 dəfə artmışdır. Spesifik dərəcə ilə rüsuma cəlb olunan 

idxalın həcmini əsasən spirtli və spirtsiz içkilər, tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri 

və yerüstü nəqliyyat vasitələri təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində daxilolmaların həcminə təsir edən amillər kimi Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli, 367 nömrəli qərarı ilə 

idxal edilən mallara tətbiq edilən gömrük rüsumlarına edilmiş dəyişiklikləri göstərmək 

olar. Belə ki, həmin dəyişikliklər nəticəsində ət və qida üçün yararlı ət əlavələri, süd 

məhsulları, quş yumurtası, təbii bal, tərəvəz və bəzi yeməli meyvəköklülər və kök 

yumruları, yeməli meyvələr və qoz-fındıq, sitrus meyvələrinin qabıqları və ya qovun 

qabıqcıqları, tərəvəzlərin, meyvələrin, qoz-findığın və ya bitkilərin digər hissələrinin emal 
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məhsulları, spirtli və spirtsiz içkilər və sirkə, duz, kükürd, torpaq və daş, suvaq 

materialları, əhəng və sement, daş, gips, sement, asbest, slyuda və analoji materialdan 

məmulatlar, eləcə də keramika məmulatları aid edilən mal qrupları üzrə bir sıra idxal 

mövqelərinin spesifik (və ya kombinə edilmiş) gömrük rüsumlarına cəlb olunması 

gömrük dərəcələrinin əsasən artımına səbəb olmuşdur. 

İxrac gömrük rüsumları üzrə isə 2016-cı ildə dövlət büdcəsinə 1608,9 min manat 

məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2014-cü və 2015-ci illərə nisbətən, müvafiq 

olaraq 944,7 min manat (2,4 dəfə) və 529,2 min manat (49,0%) çoxdur. İxrac rüsumuna 

cəlb olunan ixracın həcminin əsas hissəsini qara metallar, mis və ondan hazırlanan 

məmulatlar, alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar, qurğuşun və ondan hazırlanan 

məmulatlar təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hesabat dövründə qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərlə 

ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısının genişləndirilməsi dövlət 

büdcəsinin bu mənbədən gəlirlərinin həcminə öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 2 avqust tarixli, 290 nömrəli 

qərarı ilə saflaşdırılmış mis, elektrolitik saflaşdırma üçün mis anodlar, mis və sink 

əsasında ərintilər (latun), mis və qalay əsasında ərintilər (tunc), digər mis ərintiləri, mis 

tullantıları və qırıntıları ölkə ərazisindən ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cəlb 

olunan malların siyahısına daxil edilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 oktyabr tarixli, 379 nömrəli qərarına əsasən isə 

iribuynuzlu mal-qaranın və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri, emal edilməmiş qoyun 

və ya quzu dəriləri, iribuynuzlu mal-qaranın gönündən aşılanmış dərilər, eləcə də qoyun 

və ya quzu gönündən aşılanmış dərilər də ixrac gömrük rüsumuna cəlb olunan malların 

siyahısına əlavə edilmişdir. 

İdxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan gömrük rüsumu hesabat 

dövründə 64700,0 min manat proqnoza qarşı 8231,8 min manat və ya 12,7% 

səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü illə müqayisədə 56329,9 min manat və ya 87,2%, 

2015-ci illə müqayisədə 73577,3 min manat və ya 89,9% azalmışdır. Qeyd olunan 

mənbədən büdcə daxilolmalarının həcminin azalmasına təsir göstərmiş əsas amil kimi 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən 2016-cı ildə ölkəyə  idxal olunan 

yerüstü nəqliyyat vasitələrinin (dəmiryolu və tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa) 

ümumi sayının əvvəlki ilə nisbətən 67,1% azalaraq 7026 ədəd təşkil etməsi nəzərə 

alınmalıdır. 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin tərkibində Azərbaycan 

Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) 

qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən 

daxilolmalar  145000,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 114064,6 min manat və 

ya 78,7% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Daxilolmanın həcmi 2014-cü illə müqayisədə 

199175,9 min manat və ya 63,6%, 2015-ci illə müqayisədə 69693,7 min manat və ya 

37,9% azalmışdır. Bu mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət 

büdcəsinin digər gəlirlərinin 1,2%-ni, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

edilən gəlirlərin isə 1,6%-ni təşkil etmişdir. 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar yanvar, fevral, iyul, sentyabr, oktyabr və noyabr aylarında 40,4%-133,0% 
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intervalında kəsirlərlə, digər aylarda isə 3,0%-97,9% intervalında artıqlaması ilə yerinə 

yetirilmişdir. 

Əsas hissəsi Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilən ölkə 

ərazisində istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti 

ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən 

daxilolmaların əvvəlki illərlə müqayisədə azalması obyektiv səbəblərlə əlaqələndirilsə də 

proqnoz hədəflərə nail olunmaması əlavə izahatlara ehtiyac olduğunu deməyə əsas 

verir. 

Belə ki, 2016-cı ilin nəticələrinə görə “Azəri Layt” markalı xam neftin bir barelinin 

dünya bazarlarında orta satış qiymətinin 2014-cü ilə nisbətən 55,3% (55,7 ABŞ dolları), 

2015-ci ilə nisbətən 16,0% (8,6 ABŞ dolları) azalaraq 45,1 ABŞ dollarına bərabər 

olması eyni zamanda, əvvəlki ilə nisbətən neft hasilatının 7,8% azalaraq 7522,4 min 

ton, qaz hasilatının 8,8% azalaraq 6266,7 milyon m3 təşkil etməsi təbii ki, hesabat 

ilindəki azalmaların əsas səbəblərindəndir. 

Bununla yanaşı nəzərə alınmalıdır ki, ölkə ərazisində istehsal edilən və qiymətləri 

tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili 

topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən daxilolmalar üzrə 2016-cı il üçün müəyyən 

edilmiş 145000,0 min manat məbləğində proqnoz göstərici “Azəri Layt” markalı xam 

neftin bir barelinin dünya bazarlarında orta satış qiymətinin 25,0 ABŞ dolları 

səviyyəsində götürülməklə hesablanmışdır. 2016-cı ilin nəticələri üzrə həmin qiymətin 

proqnozlaşdırıldığından 80,4% artaraq 45,1 ABŞ dolları təşkil etməsi, eyni zamanda 

əvvəlki ilə nisbətən Dövlət Neft Şirkəti üzrə neft hasilatının cəmi 7,8%, qaz hasilatının 

isə cəmi 8,8% azalması şəraitində qeyd olunan mənbədən proqnozun 21,3% kəsirlə 

yerinə yetirilməsi əlavə məlumatlar tələb edir. 

Eyni zamanda 2016-cı ildə qeyd olunan gəlirlərin Dövlət Neft Şirkəti üzrə 

hesablanmış məbləği 199774,1 min manat, azalmış məbləği 61934,5 min manat təşkil 

etmişdir. Nəzərə alınmalıdır ki, “Azərbaycan Respublikasın 2016-cı il dövlət büdcəsi 

haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsinin tələblərinə əsasən  

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların 

kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti 

arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30% həcmində tutulan yığımlar vergi ödəyicisinin 

vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının 

ödənilməsinə aid edilməməlidir. 

Dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin tərkibində dövlət mülkiyyətində olan torpaqların 

icarəyə verilməsindən daxilolmalar 6000,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 

5809,5 min manat və ya 96,8% səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü ilə nisbətən 1530,2 

min manat və ya 35,8% artsa da 2015-ci illə müqayisədə 1682,4 min manat və ya 

22,5% azalmışdır. Bu mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət 

büdcəsinin digər gəlirlərinin 0,1%-ni, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin 

edilən gəlirlərin isə 0,1%-ni təşkil etmişdir. 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar fevral, mart, iyun və avqust aylarında 10,4%-92,8% intervalında artıqlaması 

ilə, digər aylarda isə 6,0%-44,2% intervalında kəsirlərlə yerinə yetirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən vergi orqanlarında 

keçirilmiş nəzarət tədbirlərinin nəticələri və bilavasitə yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə 
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aparılan yazışmalar dövlət büdcəsinin dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə 

verilməsindən gəlirlərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tam həcmdə 

hesablanmadığını və dövlət büdcəsinə daxil olmadığını göstərmişdir. Belə vəziyyət 

dövlət mülkiyyətində olan torpaqları icarəyə götürən hüquqi və fiziki şəxslərlə bağlanmış 

müqavilələrdə icarə haqlarının miqdarının Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

“Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin 

müəyyən edilməsi barədə” müvafiq Qərarı ilə müəyyən edilmiş minimum normadan 

(torpaq vergisinin iki mislindən) əhəmiyyətli dərəcədə aşağı göstərilməsi ilə əlaqədardır. 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən icarəyə verilən dövlət mülkiyyətində olan 

torpaqlar üzrə icarə haqlarının düzgün müəyyənləşdirilməməsi ilə yanaşı icarə 

predmetinə dair zəruri məlumatların da qanunvericiliklə tələb olunan formada vergi 

orqanlarına tam şəkildə təqdim edilməməsi kütləvi xarakter almışdır. 

2016-cı ilin nəticələri göstərilənləri bir daha təsdiq edir ki, bu mənfi halların da 

aradan qaldırılması üçün dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsi üzrə 

icarə haqqının məbləğinin qanunvericiliyə uyğun müəyyən olunması, dövlət büdcəsinə 

hesablanması və ödənilməsi sahəsində inzibatçılığın gücləndirilməsi məqsədəmüvafiq 

hesab edilir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan 

gəlirlərin büdcəyə daxilolma əmsalının artırılması 2016-cı il üzrə büdcə-vergi siyasətinin 

tərkib hissəsi kimi müəyyən edilmişdir. 

Digər gəlirlərin tərkibində Vergilər Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan 

dövlət rüsumları üzrə 2016-cı il üçün müəyyən edilmiş 105000,0 min manat məbləğində 

proqnoz 105668,0 min manat və ya 100,6% səviyyəsində icra olunmuşdur. 

Daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə 5453,8 min manat və ya 4,9% azalsa da 

2015-ci ilə nisbətən 10924,8 min manat və ya 11,5% artmışdır. Bu mənbədən daxil olan 

vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 1,1%-ni, Vergilər 

Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 1,5%-ni təşkil etmişdir 

(Cədvəl 47). 
 

Cədvəl 47. Dövlət rüsumu üzrə proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

Büdcə 
gəlirlərinin 

təsnifat 
kodları 

Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2016-cı il 

Proqnoz İcra 
İcra 
faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin 
icrasına nisbətən 

2015-ci ilin icrasına 
nisbətən 

%-lə məbləğlə %-lə məbləğlə 

142 200 Dövlət rüsumu 105 000,0  105 668,0 100,6 95,1 -5 453,8 111,5 10 924,8 

142 210 

Məhkəməyə verilən iddiа 
ərizələrinin və şikayətlərin, 
hüquqi əhəmiyyət kəsb edən 
faktların müəyyən edilməsi 
barədə ərizələrin və 
məhkəmə qərarları 
barəsində şikayətlərin 
verilməsinə görə, məhkəmə 
tərəfindən sənədlərin 
surətinin təkrar verilməsinə 
görə, vətəndаşlıq vəziyyəti 
аktlаrının qeydiyyаtınа görə, 
hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyаtı və yenidən  
qeydiyyаtınа görə   

5 896,6 9 010,5 152,8 
2,0 

dəfə 
4 527,4 149,7 2 991,9 
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142 220 

Notariat kontorları və dövlət 
orqanları tərəfindən notariat 
hərəkətlərinin aparılmasına, 
notariat fəaliyyəti ilə məşğul 
olmaq üçün şəhadətnamənin 
verilməsi və onun müddətinin 
uzadılmasına görə 

6 869,7 2 393,8 34,8 50,0 -2 398,0 92,5 -194,0 

142 230 

Şəxsiyyət və icazə 
vəsiqələrinin, habelə qaçqın 
statusu almış şəxslərə 
qaçqın vəsiqələrinin və yol 
sənədlərinin verilməsi, 
Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlığına qəbul, bərpa 
və ya vətəndaşlığından 
çıxmağa görə 

21 718,8 24 289,1 111,8 83,2 -4 917,8 93,9 -1 589,6 

142 240 

Azərbaycan Respubliksında 
və ya Azərbaycan 
Respublikasının xarici 
ölkələrdəki diplomatik 
nümayəndəliklərində konsul 
əməliyyatlarının 
aparılmasına görə 

7 459,0  18 596,2 
2,5 

dəfə 
179,0 8 210,0 190,5 8 834,0 

142 250 

Xüsusi razılıq (lisenziya) 
alınması tələb olunan 
sahibkarlıq fəaliyyəti 
növlərinə xüsusi razılıq 
(lisenziya) verilməsinə görə 

2 278,9 670,7 29,4 7,4 -8 403,3 11,0 -5 450,0 

142 260 

Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində beynəlxalq avtomobil 
daşımalarını tənzimləyən 
icazənin verilməsinə və nəqliyyat 
vasitələrinin, qoşquların və 
yarımqoşquların texniki 
baxışdan keçirilməsinə görə 

28 000,0 27 061,6 96,6 114,2 3 374,8 123,0 5 053,7 

142 270 

Qiymətli kağızların qeydiyyata 
alınması və dövlət reyestrinə 
daxil edilməsi, ixtiranın, faydalı 
modelin, sənaye nümunəsinin, 
əmtəə nişanının, coğrafi 
göstəricinin, əsərin, əlaqəli 
hüquqlar obyektinin, inteqral 
sxem topologiyasının və 
məlumat toplularının qeydə 
alınması,  müvafiq mühafizə 
sənədlərinin verilməsi və onlarla 
bağlı digər hüquqi hərəkətlər, 
habelə icazələrin bəzi növlərinin 
verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə 
və onların idarə edilməsi ilə bağlı 
hüquqi və fiziki şəxslərə 
xidmətlərin göstərilməsinə görə 

15 577,2 12 002,1 77,0 
150,0 
dəfə 

11 922,1 
154,9 
dəfə 

11 924,6 

142 280 

Daşınmaz əmlaka mülkiyyət 
və digər əşya hüquqlarının 
dövlət qeydiyyatına alınması 
ilə bağlı sənədlərin verilməsi, 
həmçinin girovun dövlət 
qeydiyyatına görə 

14 000,0 9 546,1 68,2 81,5 -2 160,9 110 866,8 

142 290 
Digər hüquqi hərəkətlərə 
görə 

3 199,8 2 097,9 65,6 11,8 -15 608,1 15,4 -11 512,6 

 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar yanvar, oktyabr və dekabr aylarında 15,9%-52,7% intervalında kəsirlərlə, 

digər aylarda isə 1,2%-68,3% intervalında artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Hesabat ilində dövlət büdcəsinə daxil olmuş dövlət rüsumunun 25,6%-i 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən 

icazənin verilməsinə və nəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki 
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baxışdan keçirilməsinə görə (təsnifat kodu №142260), 23,0%-i şəxsiyyət və icazə 

vəsiqələrinin, habelə qaçqın statusu almış şəxslərə qaçqın vəsiqələrinin və yol 

sənədlərinin verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və ya 

vətəndaşlığından çıxmağa görə (təsnifat kodu №142230), 17,6%-i Azərbaycan 

Respubliksında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik 

nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılmasına görə (təsnifat kodu 

№142240), 11,4%-i qiymətli kağızların qeydiyyata alınması və dövlət reyestrinə daxil 

edilməsi, ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi 

göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin, inteqral sxem topologiyasının və 

məlumat toplularının qeydə alınması,  müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və 

onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, 

nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə 

xidmətlərin göstərilməsinə görə (təsnifat kodu №142270), 9,0%-i daşınmaz əmlaka 

mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin 

verilməsi, həmçinin girovun dövlət qeydiyyatına görə (təsnifat kodu №142280), 8,5%-i 

məhkəməyə verilən iddiа ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən 

faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində 

şikayətlərin verilməsinə görə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar 

verilməsinə görə, vətəndаşlıq vəziyyəti аktlаrının qeydiyyаtınа görə, hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyаtı və yenidən  qeydiyyаtınа görə (təsnifat kodu №142210), 2,3%-i 

notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına, 

notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsi və onun müddətinin 

uzadılmasına görə (təsnifat kodu №142210), 0,6%-i xüsusi razılıq (lisenziya) alınması 

tələb olunan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə 

(təsnifat kodu №142250), 2,0%-i isə digər hüquqi hərəkətlərə görə (təsnifat kodu 

№142290) tutulmuş rüsumlardan ibarət olmuşdur. 

Dövlət rüsumları üzrə ümumi daxilolmanın 2015-ci illə müqayisədə artımı 

142270, 142240, 142260 və 142210 nömrəli təsnifat kodları üzrə tutulmuş dövlət 

rüsumları hesabına mümkün olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində: 

- 142270 nömrəli təsnifat kodu üzrə müəyyən edilmiş 15577,2 min manat 

məbləğində proqnoz 12002,1 min manat və ya 77,0% səviyyəsində icra olunaraq 2014-

cü ilə nisbətən 11922,1 min manat (150,0 dəfə), 2015-ci ilə nisbətən 11924,6 min manat 

(15,5 dəfə) artmış;   

- 142240 nömrəli təsnifat kodu üzrə müəyyən edilmiş 7459,0 min manat 

məbləğində proqnoz 18596,2 min manat və ya 2,5 dəfə səviyyəsində icra olunaraq 

2014-cü ilə nisbətən 8209,9 min manat (79,0%), 2015-ci ilə nisbətən 8834,0 min manat 

(90,5%) artmış;  

- 142260 nömrəli təsnifat kodu üzrə müəyyən edilmiş 28000,0 min manat 

məbləğində proqnoz 27061,6 min manat və ya 96,6% səviyyəsində icra olunaraq 2014-

cü ilə nisbətən 3374,7 min manat (14,2%), 2015-ci ilə nisbətən 5053,7 min manat 

(23,0%) artmış;  

- 142210 nömrəli təsnifat kodu üzrə müəyyən edilmiş 5896,6 min manat 

məbləğində proqnoz 9010,5 min manat və ya 152,8% səviyyəsində icra olunaraq 2014-

cü ilə nisbətən 4527,4 min manat (2,0 dəfə), 2015-ci ilə nisbətən 2991,9 min manat 

(49,7%) artmışdır. 
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Dövlət rüsumunun tərkibində əvvəlki illərlə müqayisədə müşahidə olunan 

azalmalar 142250, 142220 və 142230 nömrəli təsnifat kodları üzrə olmuşdur. O 

cümlədən:  

- 142250 nömrəli təsnifat kodu üzrə müəyyən edilmiş 2278,9 min manat 

məbləğində proqnoz 670,7 min manat və ya 29,4% səviyyəsində icra olunaraq 2014-cü 

ilə nisbətən 8403,4 min manat və ya 92,6%, 2015-ci ilə nisbətən 5450,0 min manat və 

ya 89,0% azalmış; 

- 142220 nömrəli təsnifat kodu üzrə müəyyən edilmiş 6869,7 min manat 

məbləğində proqnoz 2393,8 min manat və ya 34,8% səviyyəsində icra olunaraq 2014-

cü ilə nisbətən 2397,9 min manat və ya 50,0%, 2015-ci ilə nisbətən 193,9 min manat və 

ya 7,5% azalmış; 

- 142230 nömrəli təsnifat kodu üzrə müəyyən edilmiş 21718,8 min manat 

məbləğində proqnoz 24289,1 min manat və ya 111,8% səviyyəsində icra olunaraq 

2014-cü ilə nisbətən 4917,8 min manat və ya 16,8%, 2015-ci ilə nisbətən isə 1589,6 min 

manat və ya 6,1% azalmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının 

təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 

oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 10 mart tarixli, №61 nömrəli Qərarı ilə dövlət 

rüsumunun tərkibi əvvəlki 10 (on) təsnifat kodundan 58 (əlli səkkiz) təsnifat koduna kimi 

genişləndirilmişdir. Dövlət rüsumunun həmin genişləndirilmiş təsnifat kodlarına uyğun 

icrası isə 2015-ci ildən deyil “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin 

icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş dövlət 

büdcəsinin icrasına dair müvafiq hesabata əsasən təqdim edilmişdir. Belə vəziyyət, 

2016-cı ilin müvafiq göstəriciləri ilə 2015-ci ilin eyni göstəricilərinin müqayisəli təhlilinin 

nəticələrinin tam obyektiv şəkildə qəbul olunması mümkün etmir.  

Dövlət rüsumlarını toplayan əsas dövlət qurumlarının hesabatlarına əsasən 

2016-cı ildə tutulmuş dövlət rüsumlarının həcmi 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi üzrə 19321,8 min manat təşkil 

etməklə, müvafiq olaraq 9425,2 min manat (95,2%) və 8982,6 min manat (86,9%) 

artmış, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi üzrə 35492468,0 min manat 

təşkil etməklə, müvafiq olaraq 4231,2 min manat (13,5%) artmış və 2447,3 min manat 

(6,5%) azalmış, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində “Asan xidmət” mərkəzləri üzrə 

20585,6 min manat təşkil etməklə, müvafiq olaraq 635,6 min manat (3,0%) və 957,6 min 

manat (4,4%) azalmış, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 13381,5 

min manat təşkil etməklə, müvafiq olaraq 3615,6 min manat (37,0%) və 1813,9 min 

manat (15,7%) artmış, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi sistemi üzrə 

12226,9 min manat təşkil etməklə, müvafiq olaraq 3715,9 min manat (43,7%) və 2586,7 

min manat (26,8%) artmış, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsinin Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti üzrə 10940,2 min manat təşkil 

etməklə, müvafiq olaraq 728,5 min manat (7,1%) artmış və 3077,9 min manat (22,0%) 

azalmış, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti üzrə 5033,7 min manat 

təşkil etməklə, müvafiq olaraq 3213,0 min manat (2,8 dəfə) və 3047,9 min manat (2,5 

dəfə) artmış, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtomobil 
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Nəqliyyatı Xidməti üzrə isə 1520,2 min manat təşkil etməklə, müvafiq olaraq 845,9 min 

manat (2,3 dəfə) və 1052,2 min manat (3,2 dəfə)  artmışdır. 

Hesabat ilində dövlət büdcəsinə daxil olan dövlət rüsumlarının məbləğlərinə təsir 

edən əsas amillər kimi dövlət rüsumuna cəlb olunan əməliyyatların sayının dəyişməsi ilə 

yanaşı “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa edilmiş və 2016-

cı il ərzində qüvvəyə minən bir sıra əlavə və dəyişikliklər də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, 

həmin əlavə və dəyişikliklər sırasında əsasən ödənilən dövlət rüsumunun (“Avtomobil 

Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil mənbələrinə aid edilənlərdən başqa) 25 

faizinin həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri həyata keçirən və ya həmin xidmətləri və 

hüquqi hərəkətləri təşkil edən dövlət orqanlarının, habelə dövlət notariat kontorlarının 

işçilərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların xəzinə hesabına 

köçürülməsi, qalan hissəsinin isə tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödənilməsi 

qaydalarının dövlət rüsumu tutan bütün qurumlara aid edilməsi, dəniz limanlarında gəmi 

agenti tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi üçün sertifikatın və avtovağzala 

(avtostansiyaya) pasportun verilməsi, eləcə də akvakultura subyektləri tərəfindən 

hazırlanan bioloji və texnoloji əsaslandırmanın qeydiyyatı əməliyyatlarının dövlət 

rüsumlarına cəlb olunması, birdəfəlik giriş vizalarının rəsmiləşdirilməsi üçün tutulmalı 

olan dövlət rüsumlarının məbləğinin azaldılması, İATA-nın "Mülki Aviasiya rüsumu"nun 

ləğv edilməsi, Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun “İcazə”lərinin etibarlılıq müddətlərinə 

görə dövlət rüsumlarının məbləğlərinin differensiallaşdırılması dövlət büdcəsinə daxil 

olan dövlət rüsumlarının məbləğlərinə təsirsiz ötüşməmişdir. 

Lakin göstərilənlərlə yanaşı həmçinin qeyd olunmalıdır ki, adları yuxarıda çəkilən 

8 (səkkiz) dövlət qurumunun 2016-cı il üzrə (rüblər üzrə ümumilikdə) dövlət rüsumunun 

tutulması barədə hesabatlarına əsasən tutulmuş dövlət rüsumunun ümumi məbləği 

118502,2 min manata bərabər olur ki, bu da “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində və 

dövlət büdcəsinin icrasına dair müvafiq hesabatda dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkib 

hissəsi kimi ümumilikdə 105668,0 min manat məbləğində göstərilmiş dövlət 

rüsumlarından 12834,2 min manat çoxdur. Dövlət rüsumlarının digər dövlət qurumları 

tərəfindən də tutulması nəzərə alındıqda həmin fərqin müəyyən dərəcədə artacağını 

demək olar.   

Məlum olduğu kimi, “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 26 

dekabr tarixli №621 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq dövlət rüsumunun düzgün 

hesablanmasına və vaxtında dövlət büdcəsinə köçürülməsinə nəzarətin Azərbaycan 

Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməsi müəyyən edilmişdir. 

Tutulmuş dövlət rüsumlarının dövlət büdcəsinə köçürülməsini tənzimləyən “Dövlət 

rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.5-ci, 11.2-ci və 17.6-cı 

maddələrinin tələblərini nəzərə alaraq isə qeyd etmək lazımdır ki, notariat hərəkətlərinə 

görə dövlət rüsumu notarius tərəfindən qəbul edilərək iki bank günü ərzində, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində aparılan 

konsul əməliyyatları üçün alınan dövlət rüsumu bir ay ərzində, bütün digər hallarda 

dövlət rüsumu tutulduqdan sonra bir bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. 

Eyni zamanda, həmin qanunun 4.6-cı maddəsinə əsasən dövlət rüsumunun ödənilməsi 

tələb olunan hallarda dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd təqdim 
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edilmədən əməliyyatlar icra olunmamalı, 4.7-ci maddəsinə əsasən isə dövlət rüsumunu 

tutan şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

(Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi) tərəfindən müəyyən edilmiş formada 

hesabat təqdim etməlidirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən dövlət rüsumlarının 

proqnozlaşdırılması, hesablanması və ödənilməsi sahəsində aparılan təhlillər qeyd 

olunan qanunvericilik aktlarının müddəaları nəzərə alınmaqla tutulmuş dövlət 

rüsumlarının dövlət büdcəsinə köçürülməsi sahəsində müəyyən kənarlaşmaları aşkar 

etmişdir. Belə ki, hesablanmış dövlət rüsumlarının vaxtında və tam həcmdə dövlət 

büdcəsinə köçürülməməsi və ya köçürülməsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

müddətlərin gözlənilməməsi, nəticədə dövlət rüsumu tutan dövlət qurumlarının şəxsi 

vərəqələrində qalıqların yaranması, eyni zamanda tutulmuş dövlət rüsumlarının dövlət 

büdcəsinə köçürüldüyü halda qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq hesabatların 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməməsi hallarına yol verilmişdir. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, tutulmuş dövlət rüsumlarının hesabatlarda əks 

etdirilməməsi, hesablanmış dövlət rüsumlarının dövlət büdcəsinə köçürülməməsi və ya 

vaxtında və tam həcmdə köçürülməməsi halları üzrə inzibatçılığın gücləndirilməsi 

məqsədəmüvafiq hesab edilir. 

Hesabat dövründə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin tərkibində “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində göstərilən büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmalar 305000,0 min manat proqnoza qarşı 239059,3 min manat və 

ya 78,4% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 31797,6 min manat 

və ya 15,3%, 2015-ci ilə nisbətən isə 36856,7 min manat və ya 18,2% çoxdur. Bu 

mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə dövlət büdcəsinin digər 

gəlirlərinin 2,6%-ni təşkil etmişdir (Cədvəl 48). 

 
Cədvəl 48. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının kommersiya fəaliyyətindən gəlirləri üzrə 
proqnoz və icra göstəriciləri, min manatla 

 

Büdcə 
gəlirlərinin 

təsnifat 
kodları 

Büdcə gəlirlərinin təsnifat 
adları 

2016-cı il 

Proqnoz Icra 
icra 
faizi 

müqayisə 

2014-cü ilin 
icrasına nisbətən 

2015-ci ilin 
icrasına nisbətən 

%-lə   məbləğlə %-lə məbləğlə 

142 300 
Qeyri-kommersiya 
təşkilatlarının kommersiya 
fəaliyyətindən gəlir 

305 000,0 335 153,2 109,9 81,6 -75 454,1 134,2 85 439,4 

142 310 
Büdcə təşkilatlarının ödənişli 
xidmətlərindən daxilolmalar 

302 050,0 229 484,6 76,0 110,7 22 222,9 114,9 29 737,4 

142 311 
Təhsil haqqları üzrə 
daxilolmalar 

27 005,0 13 867,8 51,4 99,7 -39,3 92,7 -1 096,1 

142 312 
Tibbi xidmətlər üzrə 
daxilolmalar 

6 120,0 3 677,7 60,1 116,3 514,2 114,8 473,2 

142 313 
Hüquq mühafizə orqanlarının 
göstərdikləri xidmətlər üzrə 
daxilolmalar 

122 714,0 2 065,0 1,7 81,6 -465,2 102,0 40,7 

142 314 
Mədəniyyət və idman 
fəaliyyətindən daxilolmalar 

3 604,0 1 110,4 30,8 126,1 229,5 141,3 324,3 

142 315 
Sanitar xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

4 300,0 859,8 20,0 91,5 -80,3 83,6 -168,7 
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142 316 
Təsərrüfat müqavilələri üzrə 
daxilolmalar 

  428,6   144,9 132,9 139,8 122,1 

142 317 
Gömrük xidmətləri üzrə 
daxilolmalar 

50 000,0 40 781,0 81,6 111,0 4 029,2 120,0 6 798,7 

142 318 
Yardımçı təsərrüfat 
xidmətləri üzrə daxilolmalar 

4 300,0 7,4 0,2 7,5 -90,5 6,9 -99,3 

142 319 
Sair xidmətlər üzrə 
daxilolmalar 

84 007,0 166 686,9 198,4 112,1 17 992,4 116,3 23 342,5 

142 330 
Məqsədli büdcə fondlarının 
daxilolmaları 

2 950,0 9 560,5 
3,2 
dəfə 

128,8 2 135,1 89,0 -1 176,4 

142 331 

Dövlət meşələrinin qorunub 
saxlanılması və təkrar 
istehsalı fondunun 
daxilolmaları 

1 050,0 703,1 67,0 74,5 -241,1 101,8 12,4 

142 332 
Ətraf mühitin mühafizəsi 
üzrə dövlət fondunun 
daxilolmaları 

1 800,0 1 685,2 93,6 99,8 -2,7 99,2 -14,3 

142 333 
Mineral-xammal bazası üzrə 
dövlət fondunun 
daxilolmaları 

100,0 108,6 108,6 99,7 -0,3 166,5 43,4 

142 336 
Dövlət zəmanəti ilə alınan 
borcların Təminat Fondunun 
daxilolmaları 

  7 077,9   151,1 2 393,6 85,5 -1 203,7 

142 340 Sair daxilolmalar   96 108,1   49,1 -99 812,2 245,0 56 878,4 

 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar aprel və may aylarında 7,3%-12,9% intervalında artıqlaması ilə, digər 

aylarda isə 4,3%-68,4% intervalında kəsirlərlə yerinə yetirilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsində büdcə 

təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalara (239059,3 min manat) eyni adlı 

142310 nömrəli təsnifat kodu üzrə daxilolmalarla yanaşı “Məqsədli büdcə fondlarının 

daxilolmaları” adlı 142330 nömrəli təsnifat kodu üzrə daxilolmalar da aid edilmişdir. 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin tərkibində büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmaların 69,7%-i “Sair xidmətlər üzrə daxilolmalar”ın (142319 N-li 

təsnifat kodu), 17,1%-i “Gömrük xidmətləri üzrə daxilolmalar”ın (142317 N-li təsnifat 

kodu), 5,8%-i “Təhsil haqqları üzrə daxilolmalar”ın (142311 N-li təsnifat kodu), 1,5%-i 

“Tibbi xidmətlər üzrə daxilolmalar”ın (142312 N-li təsnifat kodu), 0,9%-i “Hüquq 

mühafizə orqanlarının göstərdikləri xidmətlər üzrə daxilolmalar”ın (142313 N-li təsnifat 

kodu), 0,5%-i “Mədəniyyət və idman fəaliyyətindən daxilolmalar”ın (142314 N-li təsnifat 

kodu), 0,5%-i isə “Sanitar xidmətləri üzrə daxilolmalar”ın (142315 N-li təsnifat kodu), 

“Təsərrüfat müqavilələri üzrə daxilolmalar”ın (142316 N-li təsnifat kodu) və “Yardımçı 

təsərrüfat xidmətləri üzrə daxilolmalar”ın (142318 N-li təsnifat kodu) payına düşmüşdür. 

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalarının tərkibində əsas 

mənbələrin icrası vəziyyəti 2014-2015-ci illərlə müqayisədə sair xidmətlərdən 

daxilolmalar üzrə 84007,0 min manat proqnoza qarşı 166686,9 min manat (198,4%) 

təşkil etməklə, müvafiq olaraq 17992,4 min manat (12,1%) və 23342,5 min manat 

(16,3%) artmış, gömrük xidmətlərindən daxilolmalar üzrə 50000,0 min manat proqnoza 

qarşı 40781,0 min manat (81,6%) təşkil etməklə, müvafiq olaraq 4029,2 min manat 

(11,0%) və 6798,7 min manat (20,0%) artmış, təhsil haqqlarından daxilolmalar üzrə 

27005,0 min manat proqnoza qarşı 13867,8 min manat (51,4%) təşkil etməklə, müvafiq 

olaraq 39,3 min manat (0,3%) və 1096,1 min manat (7,3%) azalmış, digər mənbələrdən 
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daxilolmalar üzrə 143988,0 min manat proqnoza qarşı 17723,6 min manat (12,3%) 

təşkil etməklə, müvafiq olaraq 9815,3 min manat (2,2 dəfə) və 7811,6 min manat 

(78,8%) artmış, o cümlədən digər mənbələrin tərkib hissəsi kimi hüquq mühafizə 

orqanlarının göstərdikləri xidmətlərdən daxilolmalar üzrə 122714,0 min manat proqnoza 

qarşı 2065,0 min manat (1,7%) təşkil etməklə, müvafiq olaraq 465,2 min manat (18,4%) 

azalmış və 40,7 min manat (2,0%) artmışdır. 

Göründüyü kimi, 142313 N-li təsnifat kodu üzrə əks etdirilmiş hüquq mühafizə 

orqanlarının göstərdikləri xidmətlərdən daxilolmalar üzrə proqnozun 1,7% səviyyəsində 

icra olunduğu şəraitdə 142319 N-li təsnifat kodu üzrə əks etdirilmiş sair xidmətlərdən 

daxilolmalar üzrə proqnoz 198,4% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Müvafiq sənədlərin 

təhlili “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə əlavə olunmuş dövlət büdcəsinin 

icrasına dair müvafiq hesabatda büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən 

daxilolmaların tərkibində 142313 N-li təsnifat kodu üzrə gəlirlərin 142319 təsnifat kodu 

üzrə gəlirlər kimi əks etdirilməsini deməyə əsas verir. 

Nəzərə alınmalıdır ki, dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılması və icrası prosesində 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının mövcud hesabatlılığı büdcədənkənar 

daxilolmaların büdcə gəlirlərinin təsnifatının yarımmaddələri səviyyəsindəki 

göstəricilərinin ayrı-ayrı büdcə təşkilatlarının hesabatlarında və digər məlumatlarındakı 

eyni göstəricilərlə müqayisəsinin aparılmasına və uyğunluq səviyyəsinin 

müəyyənləşdirilməsinə şərait yaratmır. 

Eyni zamanda, məlum olduğu kimi növbəti ilin dövlət büdcəsi haqqında və ötən 

ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının müvafiq 

qanunlarında dövlət büdcəsinin büdcədənkənar gəlirləri ümumilikdə “Büdcə 

təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar” adlı bənd altında əks etdirilir. Bir sıra 

dövlət qurumlarının (büdcə təşkilatlarının), o cümlədən Azərbaycan Respublikası Daxili 

İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin və Azərbaycan Respublikasının 

Vergilər Nazirliyinin büdcədənkənar daxilolmaları isə ödənişli xidmətlərin həyata 

keçirilməsindən deyil qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinin yerinə 

yetirilməsi ilə əlaqədar aşkar olunmuş qanunvericiliyin pozulması halları üzrə hüquqi və 

fiziki şəxslərə məsuliyyət tədbirlərinin tətbiq edilməsindən daxilolmalar (cərimələr və 

maliyyə sanksiyaları) hesabına formalaşır ki, bu vəziyyətin də aradan qaldırılması 

məqsədəmüvafiq olardı. 

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən büdcə təşkilatlarının 

ödənişli xidmətlərindən daxilolmaların proqnozlaşdırılması, hesablanması və ödənilməsi 

sahəsində aparılan təhlillər nəticəsində büdcə təşkilatlarının (orta ixtisas təhsili 

müəssisələrinin) maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı 

qanunvericliklə müəyyən edilmiş qaydada büdcədənkənar vəsaitlər üzrə debitor və 

kreditor borcların mühasibat yazılışlarının maliyyə hesabatlarında və əlavələrində əks 

etdirilməməsi halları müəyyən edilmişdir. Debitor və kreditor borclar üzrə mühasibat 

yazılışlarının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun maliyyə hesabatlarında əks 

etdirilməməsi həmin büdcə təşkilatlarının hesabatlılığında təhriflərə yol verilməsi ilə 

yanaşı şəffaflığın da təmin olunmadığını göstərmişdir. 

Hesabat ili ərzində büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalarının 

həcminə müsbət təsir göstərən amil kimi “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 
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Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilərək 2016-cı ildən etibarən 

ödənilən dövlət rüsumunun (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil 

mənbələrinə aid edilənlərdən başqa) 25 faizinin həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri 

həyata keçirən və ya həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri təşkil edən dövlət 

orqanlarının, habelə dövlət notariat kontorlarının işçilərinin maddi təminatını 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə onların xəzinə hesabına köçürülməsi (qalan hissəsinin isə 

tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödənilməsi) qaydasının dövlət rüsumu tutan bütün 

qurumlara (büdcə təşkilatlarına) aid edilməsini qeyd etmək olar. 

Rəydə artıq qeyd edildiyi kimi, digər gəlirlərin tərkibində vergi qanunvericiliyinin 

pozulmasına görə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə Vergilər 

Nazirliyi xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin olunan sair vergi daxilolmaları üzrə 2016-cı il 

üçün müəyyən edilmiş 180000,0 min manat məbləğində proqnoz 311582,2 min manat 

və ya 173,1% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Daxilolmanın həcmi 2014-cü və 2015-ci 

illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 167104,6 min manat (2,2 dəfə) və 131613,2 min 

manat (73,1%) artmışdır. Bu mənbədən daxil olan vəsaitin xüsusi çəkisi ümumilikdə 

dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 3,3%-ni, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət 

büdcəsinə təmin edilən gəlirlərin isə 4,4%-ni təşkil etmişdir. 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar yanvar, fevral və dekabr aylarında 30,7%-44,6% intervalında kəsirlərlə, digər 

aylarda isə 8,2%-199,6% intervalında artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi gəlirlərinin digər istiqamətlər 

üzrə mədaxil mənbələri ilə bağlı məlumat aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (Cədvəl 49).  

 

Cədvəl 49. Dövlət büdcəsinin qeyri-vergi gəlirlərinin digər istiqamətlər üzrə mədaxil 
mənbələrinin 2016-cı il üzrə icrası, min manatla 

 
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

mədaxil mənbələri 

2016-cı il 2015-ci 
ilin 

icrası 

2016-cı ilin 
icrasının 

2015-ci ilin icrası 
ilə müqayisəsi 

proqnoz icra fərq faiz fərq faiz 

        Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər 
üzrə daxilolmalar 

36553,0 54199,2 17646,2 148,3 18625,6 35573,6 291,0 

Səhmlərində dövlətin payı olan 
müəssisələrdən alınan dividendlər 

5290,0 617,0 -4673,0 11,7 608,0 9,0 101,5 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən 
dövlət müəssisə və obyektlərinin 
altındakı torpaqların icarəyə 
verilməsindən daxilolmalar 

7000,0 7599,3 599,3 108,6 7606,8 -7,5 99,9 

Dövlət mülkiyyətində olan 
torpaqların icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar 

6000,0 5809,5 -190,5 96,8 7491,9 -1682,4 77,5 

Aksiz markalarının satışından 
daxilolmalar 

5000,0 6314,4 1314,4 126,3 4112,1 2202,3 153,6 

2015/2016-cı ildə xarici valyuta 
mövqeyinin yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə yaranan 
fərq məbləği 

0,0 129752,0 129752,0 - 358774,9 -229022,9 36,2 

Cəmi: 59843,0 204291,4 144448,4 341,4 397219,3 -192927,9 51,4 

 

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar üzrə 2016-

cı ilin dövlət büdcəsində 36553,0 min manat məbləğində tapşırıq müəyyən edilmiş, il 
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ərzində dövlət büdcəsinə 54199,2 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu, 

müvafiq proqnoz göstəricisindən 17646,2 min manat və ya 48,3%, 2015-ci ilin icra 

göstəricisindən 35573,6 min manat və ya 2,9 dəfə, 2014-cü ilin icra göstəricisindən 

(6517,9 min manat) isə 47681,3 min manat və ya 8,3 dəfə çoxdur.   

Bu mənbə üzrə ödənilmiş vəsait Gürcüstan Respublikasına və əsasən Dövlət 

zəmanəti ilə alınmış borcların Təminat Fondunun vəsaitlərindən Serbiya Respublikasına 

verilmiş kredit üzrə daxilolmalardan ibarət olmuşdur. Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər 

üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar faktiki daxilolmaların nəzərdə tutulmuş məbləğə 

qarşı çox olmasını tərəfimizdən büdcə proqnozlaşdırılmasının düzgün tərtib 

olunmaması, həmçinin Serbiya Respublikasına verilmiş kreditin bir hissəsinin Təminat 

Fondu vəsaiti hesabına verildiyini nəzərə alaraq geri qaytarılmış vəsaitin Təminat 

Fonduna deyil, dövlət büdcəsinin digər gəlirlər hissəsinə xarici hökumətlərdən alınan 

faizlərə aid edilməsi ilə əlaqələndirmək olar. 2016-cı il dövlət büdcəsi xərclərinin Qeyd 

edək ki, dövlət büdcəsinin xərclərinin “Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara 

üzvlük haqqı xərcləri köməkçi bölməsi üzrə xarici dövlətlərə 106600,0 min manat 

həcmində  kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulmuş, 106594,5 min manat kredit Serbiya 

Respublikasına verilmişdir.  

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər üzrə 

daxilolmalar 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 5290,0 min manat nəzərdə tutulmuş, il 

ərzində 617,0 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da müvafiq proqnoz 

göstəricisindən 4673,0 min manat və ya 8,6 dəfə azdır. Həmin vəsaitin məbləği 2014-cü 

ilin icra göstəricisindən isə 347,0 min manat və ya 1,8 dəfə, 2015-ci ilin icra 

göstəricisindən 9,0 min manat və ya 1,5% çoxdur. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı 

il üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi nizamnamə fondunda və 

yaxud səhmlərində dövlətin payı olan müəssislərdən həmin paylara görə dövlət 

büdcəsinə dividendlərin alınmasının nəzərdə tutulmasına baxmayaraq hesabat ilində 

icra səviyyəsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə az olması daha məqsədyönlü tədbirlərə 

ehtiyac olduğunu göstərir.   

Təqdim edilən məlumatlardan müəyyən edilmişdir ki, 2016-cı ildə bu mənbə üzrə 

dövlət büdcəsinə daxilolmalar 2015-ci ilin maliyyə nəticələri üzrə əldə edilmiş 

mənfəətdən ödənilmiş vəsaitlərdən ibarət olmuşdur. Belə ki, qeyri-maliyyə təşkilatı olan 

“Azərlotereya” ASC üzrə 1860,0 min manat proqnoza qarşı 500,0 min manat, maliyyə-

təşkilatları “Aqrarkredit” QSC Bank olmayan Kredit Təşkilatı üzrə 140,0 min manat 

proqnoza qarşı ödəmə mənbəyindən tutulan vergi çıxılmaqla 117,0 min manat divident 

ödənilmiş, “Azər-Türk Bank” ASC üzrə isə 2015-ci ilin maliyyə nəticələri zərərlə 

yekunlaşdığı üçün 3290,0 min manat proqnoza qarşı dövlət büdcəsinə dividendlər üzrə 

heç bir ödənişlər həyata keçirilməmişdir. Qeyd edirik ki, “Azər-Türk Bank” ASC üzrə 

2016-cı ilin maliyyə nəticələri 7337,83 min manat mənfəətlə yekunlaşmış və dövlət 

büdcəsinə heç bir vəsait ödənilməmişdir. “Azər-Türk Bank” ASC-nin  Nizamnamə 

kapitalı 50000,00 min manat təşkil edir ki, bunun da 37500,00 min manatı (75,0%-i) 

dövlətə məxsusdur. Buna baxmayaraq Bank 2015-ci ili 4631,43 min manat zərərlə başa 

vurmuşdur. İlin zərərlə başa çatmasının əsas səbəbləri verilmiş kreditlər üzrə mümkün 

zərərin ödənilməsi üçün ayrılmış məqsədli ehtiyatların artması, həmçinin qeyri-standart 

aktivlərin (qeyri-qənaətbəxş, təhlükəli, ümidsiz kreditlər) artımı ilə izah oluna bilər. Qeyd 

olunanları nəzərə alaraq, “Azər-Türk Bank” ASC-nin  Müşahidə Şurası tərəfindən 
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proqnoz tapşırıqların yerinə yetirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi 

məqsədəmüvafiqdir.  

2014-2015-ci illərdə olduğu kimi, 2016-cı ilin proqnoz göstəricilərində də 

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC üzrə daxilolmalar nəzərdə tutulmamışdır. Qeyd 

edək ki "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-nin nizamnamə kapitalında dövlət 

müəssisələrinin  payı 83,14% (533196,71 min manat) təşkil edir ki, bunun da 54,96%-i 

(352473,96 min manat) dövlətə , 28,18%-i isə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan 

"Aqrarkredit" QSC-yə məxsusdur. Nizamnamə kapitalının yerdə qalan hissəsi  isə qeyri-

dövlət müəssisələrinin (8,04% yaxud 51548,45 min manat ) və fiziki şəxslərin (6,2% 

yaxud 39732,62 min manat) payına düşür. Ümumi emissiya edilmiş səhmlərin 2,62%-i, 

yaxud 16809,46 min manatı isə Bank tərəfindən geri alınmış səhmlərdən ibarətdir. 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin dövlətə məxsus 

səhmlərinin özəlləşdirilməyə hazırlanması ilə bağlı sağlamlaşdırılma tədbirləri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 15 iyul tarixli Fərmanına uyğun olaraq 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin özəlləşdirməqabağı sağlamlaşdırılması üzrə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi çərçivəsində aidiyyatı üzrə tapşırıqlar verilmişdir. 

“Azərlotereya” ASC üzrə isə, əvvəlki illərdə olduğu kimi 2015-ci il də mənfəətlə 

yekunlaşmış, əldə etdikləri xalis mənfəətin (1655,1 min manat), habelə müvafiq aktivlər 

və kapital üzrə mövcud imkanların (pul vəsaitlərinin ilin sonuna qalığı 3036,9 min manat, 

istifadə edilməmiş mənfəəti 5660,0 min manat) dividendlərin daha çox ödənilməsi üçün 

yetərli olmasına baxmayaraq, dövlət büdcəsi qarşısında olan müvafiq öhdəlik tam 

həcmdə yerinə yetirilməmiş, bununla belə qeyd edilən imkanlar hesabına digər 

istiqamətlərə müvafiq vəsait xərc edilmişdir. Bu halların artıq ənənəvi xarakter aldığını 

nəzərə alaraq “Azərlotereya” ASC-nin Müşahidə Şurası tərəfindən ilk növbədə dövlət 

büdcəsi qarşısında olan öhdəliklərin vaxtında və tam həcmdə icra edilməsi 

istiqamətində aidiyyəti qərarların qəbul edilməsini və bunun icrasına nəzarətin 

gücləndirilməsinin bir daha vacibliyini bildiririk. 

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 

7000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 7599,3 min manat (108,6%) 

icra edilmiş, proqnozda nəzərdə tutulan məbləğə qarşı dövlət büdcəsinə 599,3 min 

manat çox vəsaitin daxil olması təmin edilmişdir. Bu, 2015-ci il üzrə müvafiq 

göstəricidən 7,5 min manat və ya 0,1% az, 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən isə 

252,0 min manat və ya 3,4% çoxdur. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə 

və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı üzrə 

daxilolmalar 2014-cü ildə 7347,3 min manat təşkil edərək, müvafiq proqnoza qarşı icra 

2347,3 min manat, 2015-ci ildə 7606,8 min manat təşkil edərək, müvafiq proqnoza qarşı 

icra 606,8 min manat icra edilmişdir.  

Büdcə gəlirlərinin təsnifatı üzrə müvafiq maddələr səviyyəsində dövlət əmlakının, 

özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə 

verilməsindən daxilolmalar üç mənbədən ibarət olmuşdur (Cədvəl 50). 
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Cədvəl 50. Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 
torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmaların mədaxil mənbələri üzrə icrası, min 
manatla 

Sıra 
№- 
si 

Dövlət büdcəsi 
gəlirlərinin 

mədaxil mənbələri və 
müvafiq təsnifat 

maddələri 

2016-cı il 2015-
ci 

ilin 
icrası 

2016-cı ilin 
icrasının 

2015-ci ilin 
icrası 

ilə müqayisəsi 

proqnoz icra fərq faiz fərq faiz 

1 Dövlət əmlakının, 
özəlləşdirilən dövlət 
müəssisə və obyektlərinin 
altındakı torpaqların 
icarəyə verilməsindən 
daxilolmalar, cəmi 

7000,0 7599,3 599,3 108,6 7606,8 -7,5 99,9 

1.1 Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilən müəssisə 
və təşkilatlarda daşınmaz 
dövlət əmlakının icarəyə 
verilməsindən icarə haqqı 

260,0 100,3 -159,7 38,6 121,9 -21,6 82,3 

1.2 Kommersiya prinsipləri 
əsasında fəaliyyət 
göstərən müəssisə və 
təşkilatlarda daşınmaz 
dövlət əmlakının icarəyə 
verilməsindən icarə haqqı 

2046,5 2601,1 554,6 
 

127,1 
 

2751,1 -150,0 94,5 

1.3 Özəlləşdirilən dövlət 
müəssisə və obyektlərinin 
altındakı torpaqların 
icarəyə verilməsindən 
icarə haqqı 

4693,5 4897,9 204,4 104,4 4733,8 164,1 103,5 

 

2014-2015-ci illərdə dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və 

obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə proqnoz 

göstəricisinin artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi əsasən özəlləşdirilən dövlət müəssisə və 

obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı üzrə müvafiq 

proqnoza qarşı əlavə daxilolmalar hesabına olduğu halda, 2016-cı ildə bu mənbə ilə 

yanaşı kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda 

daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən icarə haqqı hesabına olmuşdur. 2016-

cı il üçün təsdiq olunmuş təyinatlar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə və 

təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən icarə haqqı  üzrə 159,7 

min manat az icra olunmuşdur. 

Hesablama Palatasına Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət 

Komitəsindən (ƏMDK) təqdim edilən məlumata görə, Kommersiya prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə 

verilməsindən icarə haqqı məbləğinə alıcı tərəfindən səhvən köçürülmüş 151,0 min 

manat özəlləşdirmədən daxilolmalar aid edilmişdir ki, nəticədə 2016-cı il dövlət büdcəsi 

gəlirlərinin Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 
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torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar mənbəyi üzrə faktiki məbləği 7448,2 min 

manat təşkil edir.  

ƏMDK-nın məlumatına görə, dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və 

obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə vaxtı çatmış, 

lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqlar 01.01.2015-ci il tarixə 2127,9 

min manat, 2015-ci il ərzində ümumilikdə 503,1 min manat və ya 23,6% artaraq 

01.01.2016-cı il tarixə 2631,0 min manat olmuş, 01.01.2017-cı il tarixə 2636,4 min 

manat təşkil etmişdir ki, bu da 2016-cı ilin bu mənbə üzrə faktiki daxilolmalarının 34,7%-

i qədərdir.  

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 01.01.2017-ci il tarixə qalıq borcların 

148,9 min manat (5,6%) məbləğini dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə və 

təşkilatlarda, 1833,3 min manat (69,6%) məbləğini kommersiya prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının, 654,2 min 

manat (24,8%) məbləğini özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı 

torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqları təşkil etmişdir. 

2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə ƏMDK üçün müəyyən olunmuş 

tapşırığın yerinə yetirilməsi ilə yanaşı, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən müəssisə 

və təşkilatlarda daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən icarə haqqı 

daxilolmalarının nəzərdə tutulduğundan az icra olunmasını, habelə kommersiya 

prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda daşınmaz dövlət 

əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə 

verilməsindən icarə haqqı üzrə böyük məbləğlərdə qalıq borcların mövcudluğunu qeyd 

etmək olar. 

Hesablama Palatasının 2016-cı il üzrə dövlət büdcəsinin layihəsinə layihəsinə 

verilən Rəyində bu tədiyyə növü üzrə müəyyən potensialın mövcudluğu və onun 

reallaşdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsinə dair (daşınmaz dövlət əmlakı 

obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsinin daha geniş tətbiq olunması, 

həmçinin, Nazirlər Kabinetinin 29 noyabr 2007-ci il tarixli 191 nömrəli qərarı ilə müəyyən 

edilmiş icarə haqqı tariflərinin dövlət əmlakının icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının 

minimum məbləği kimi nəzərə alınması) verilmiş tövsiyələrin aktuallığını bir daha qeyd 

etmək olar.  

Hesablama Palatasına daxil olmuş məlumata görə, ƏMDK-nın sərəncamında 

01.01.2017-ci il tarixinə ümumilikdə 7936 ədəd 3338,8 min. m2 qeyri-yaşayış təyinatlı 

binalar və bina hissələri (qeyri-yaşayış sahələri) mövcud olmuşdur ki, bundan cəmi 

1751 ədəd 296,9 min m2 qeyri-yaşayış sahəsi (say üzrə 22,1%, sahə üzrə 8,9%) icarəyə 

verilmişdir. Müvafiq olaraq, həmin tarixə Bakı şəhərində 2807 ədəd 1208,3 min m2 

qeyri-yaşayış sahəsi olmuşdur ki, bundan cəmi 926 ədəd 198,8 min m2 qeyri-yaşayış 

sahəsi (say üzrə 33,0%, sahə üzrə 16,5%) icarəyə verilmişdir. 

2015-ci ilin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 2016-cı ildə ƏMDK-nin 

sərəncamında olan qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 137 ədəd azalmış, sahəsi isə 222,1 

min m2 artmışdır ki, həmin qeyri-yaşayış sahələrinin sayı Bakı şəhəri üzrə 56 ədəd 

azalmış, sahəsi 85,3 min m2 artmış, ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə isə qeyri-

yaşayış sahələrinin sayı 81 ədəd azalmış, sahəsi isə 136,8 min m2 artmışdır.  
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2015-ci ildə ƏMDK tərəfindən icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 

ümumilikdə 399 ədəd və 48,2 min m2 azalmışdır ki, bundan Bakı şəhəri üzrə 281 ədədi 

və 29,4 min m2, ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə isə 118 ədədi və 18,8 min m2 

olmuşdur. 

2017-ci ilin 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 

icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 487 ədəd, sahəsi 121,9 min m2 təşkil 

etmişdir ki, bundan 176 ədəd və 66,0 min m2 Bakı şəhərinin, 311 ədəd və 55,9 min m2 

ölkənin digər şəhər və rayonların payına düşmüşdür. 2016-cı il 01 yanvar tarixinə 

müvafiq göstəricilərlə müqayisədə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 

icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin Bakı şəhəri üzrə sayı 26 ədəd və 12,0 min m2, 

ölkənin digər şəhər və rayonları üzrə isə 26 ədəd və 0,3 min m2 azalmışdır. 

2017-ci ilin 01 yanvar tarixinə kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən 

müəssisə və təşkilatlar üzrə icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin sayı 1262 ədəd, 

sahəsi 174,6 min m2 təşkil etmişdir ki, bundan 748 ədəd və 132,4 min m2 Bakı şəhərinin, 

514 ədəd və 42,2 min m2 ölkənin digər şəhər və rayonlarının payına düşmüşdür. 2016-

cı il 01 yanvar tarixinə müvafiq göstəricilərlə müqayisədə kommersiya prinsipləri 

əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlar üzrə icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış 

sahələrinin Bakı şəhəri üzrə sayı 255 ədəd və 17,3 min m2, ölkənin digər şəhər və 

rayonları üzrə isə 92 ədəd və 18,5 min m2 azalmışdır. 

Kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda 

daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsi üzrə 1,0 m2 qeyri-yaşayış sahəsi üçün illik 

icarə haqqı orta hesabla 2014-cü ildə 10,9 manat, 2015-ci ildə isə 13,0 manat, 2016-cı 

ildə 14,0 manat təşkil etmişdir. Bu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-

cü il 21 oktyabr tarixli 339 nömrəli qərarı ilə kommersiya və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin, habelə xarici səfirliklərin və diplomatik 

nümayəndəliklərin, xarici hüquqi şəxslərin icarəyə götürdükləri qeyri-yaşayış sahələri 

üzrə icarə haqqının minimum məbləğinin 25-50% artırılması ilə bağlı olmuşdur. 

Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı 

müəyyən olunmuşdur ki, bəzi hallarda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 

Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 29 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş 

icarə haqqının minimum məbləği tətbiq edilərək icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələri 

icarəçilər tərəfindən Komitənin rəsmi razılığı olmadan ikinci əldən icarəyə (subicarəyə) 

verilir ki, bu zaman subicarə haqqı icarə haqqından dəfələrlə çox məbləğdə təyin 

edilərək dövlət büdcəsindən müvafiq vəsaitlərin yayınmasına şərair yaradılır. Bu halların 

qarşısının alınması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun 

tarixli 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin 

müsabiqə qaydasında icarəyə verilməsi Qaydaları” ilə nəzərdə tutulmuş prosedurların 

daha geniş və tam tətbiq edilməsi ilə icarə haqlarının bazar qiymətlərinə 

uyğunlaşdırılması məqsədəuyğun olardı. 

Nəzarət tədbirlərində rast gəlinən digər hal dövlət müəssisələri tərəfindən 

“xidmətlərin təqdim edilməsinə dair müqavilə” adı altında qeyri-yaşayış sahələrinin 

kommersiya və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin 

istifadəsinə, faktiki olaraq isə icarəyə verilməsi ilə bağlıdır. Bu zaman həmin şəxslər 

tərəfindən istifadəyə götürülmüş qeyri-yaşayış sahələri üzrə balanssaxlayıcıya ödənilən 

kommunal və istismar xərcləri müvafiq xərc maddələrini tam əhatə etmir.   
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Hesablama Palatasına Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən təqdim edilən 

məlumatlara görə, Komitənin sərəncamında 2016-cı ildə 675 ədəd və 10342,0 min m2 

icarədə olan torpaq sahələri mövcud olmuşdur ki, bu 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricilərindən 261 ədəd və 4898,2 min m2 az olmuşdur. Bu sahələrdən 2016-cı il 

ərzində 20-si və 89,1 min m2-i özəlləşdirilmişdir ki,  dövlət büdcəsinə həmin sahələr üzrə 

hesablanmış icarə haqqı tam məbləğdə (5,3 min manat) ödənilmişdir. Nəticədə 

Komitənin sərəncamında mövcud icarə müqavilələri olan torpaq sahələri 01.01.2017-ci 

il tarixə 655 ədəd və 10252,9 min m2 təşkil etmişdir ki, bu 01.01.2016-cı il tarixə müvafiq 

göstəricilərdən 12 ədəd və 1120,3 min m2 az olmuşdur. 

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar üzrə 

2016-cı ilin dövlət büdcəsində 6000,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş tapşırıq 

5809,5 min manat və ya 96,8% icra edilmiş, proqnozda nəzərdə tutulan məbləğə qarşı 

dövlət büdcəsinə 190,5 min manat və ya 3,2% az vəsait daxil olmuşdur. Bu, 2015-ci il 

üzrə müvafiq icra göstəricisindən 1682,4 min manat, yəni 22,5% az, 2014-cü il üzrə 

müvafiq icra göstəricisindən isə 1530,2 min manat, yəni 35,8% çoxdur. Bu mənbə üzrə 

daxilolmalar 2008-ci, 2009-cu, 2010-cu, və 2011-ci illərdə 4000,0 min manat illik 

proqnozlara qarşı müvafiq olaraq 1697,2 min manat (42,4%), 2780,2 min manat 

(69,5%), 5148,7 manat (128,7%), 5681,2 min manat (142,0%) təşkil etmiş, 2012-ci ildə 

5500,0 min manat proqnoza qarşı 6616,4 min manat (120,3%), 2013-cü, 2014-cü və 

2015-ci illərdə 6000,0 min manat illik proqnozlara qarşı müvafiq olaraq 6237,2 min 

manat (103,9%), 4279,3 min manat (53,5%) və 7491,9 min manat (124,9%) olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il üçün büdcə-vergi siyasətinin əsas 

istiqamətlərindən biri kimi dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan 

gəlirlərin büdcəyə daxilolma əmsalının artırılması nəzərdə tutulmuşdu ki, bu tədbirin də 

reallaşdırılmasına tam nail olunmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” 7 

dekabr 2015-ci il tarixli 698 nömrəli Fərmanının 7.3-cü maddəsi ilə növbəti illər üçün 

dövlət büdcəsi gəlirlərinin proqnozlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə tapşırılmışdır ki, 2014-2015-ci illərdə dövlət 

mülkiyyətinin və torpaqların hər bir hüquqi şəxsə və hüquqi şəxs yaratmadan 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə icarəyə verilməsi ilə bağlı 

hesablanmış və dövlət büdcəsinə daxil olmuş vəsaitə dair məlumatları 2016-cı il aprel 

ayının 1-dək İqtisadiyyat Nazirliyinə və Maliyyə Nazirliyinə təqdim etsin. Həmin 

məlumatlar əsasında görülmüş işlərin nəticəsi olaraq torpaq icarəsi üzrə hesablanmış 

icarə haqlarının dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində 

əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 mart tarixli 

818 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron kadastr 

uçotu informasiya sisteminin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib olunması 

Qaydaları” təsdiq edilmiş, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə torpaqdan istifadəyə və 

onun mühafizəsinə dövlət nəzarəti tədbirlərinin gücləndirilməsini, aidiyyəti mərkəzi və 

yerli icra hakimiyyəti orqanlarının bu sahədə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin 

edilməsi tapşırılmışdır. Bu fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2016-cı il 13 iyul tarixli 2197 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında 
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daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun 

mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 

təsdiq edilmiş, həmin Proqramın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər planında digər 

tədbirlərlə yanaşı 2016-2017-ci illərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına dövlət 

mülkiyyətində olan torpaqların özəlləşdirilməsinə və icarəyə verilməsinə dair normativ 

hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması barədə 

təkliflərin hazırlanması tapşırılmışdır. 

Hesab edirik ki, qeyd olunan Proqramın və Tədbirlər planının ardıcıl olaraq və 

vaxtında icrası digər nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olunması ilə yanaşı dövlət 

mülkiyyətində olan torpaqlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması, onların icarəyə 

verilməsindən daxilolmaların üzrə potensialın və yığım səviyyəsinin artırılmasına şərait 

yarada bilər.  

Aksiz markalarının satışından daxilolmalar üzrə 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 

5000,0 min manat məbləğində proqnoz məbləği müəyyən edilmiş, il ərzində büdcə 

gəlirləri təsnifatının “Mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar” köməkçi bölməsinin 

“Dövlət əmlakının satışından daxilolmalar”paraqrafının “Aksiz markalarının satışından 

daxilolmalar” yarımmaddəsi üzrə dövlət büdcəsinə 6314,4 min manat məbləğində vəsait 

daxil olmuşdur ki, bu, müvafiq proqnoz göstəricisindən 1314,4 min manat və ya 26,3% 

çoxdur, 2015-ci ilin icra göstəricisindən (3000,0 min manat proqnoza qarşı 4112,1 min 

manat) 2202,3 min manat və ya 53,6% çoxdur, 2014-cü ilin icra göstəricisindən (3982,6 

min manat) isə 2331,8 min manat və ya 58,5% çoxdur. 2015-2016-cı illərdə aksiz 

markalarının satışından daxilolmaların proqnozla müqayisədə artımı aksiz markalarının 

xarici valyuta (avro) ilə alınması və yeni məzənnəyə uyğun satışı ilə bağlı olmuşdur.  

Eyni zamanda, “Dövlət əmlakının satışından daxilolmalar” paraqrafının 

“Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə 

müsadirə edilmiş əmlakın satışından daxilolmalar” yarımmaddəsi üzrə dövlət büdcəsinə 

əlavə olaraq 2784,8 min manat vəsait daxil olmuşdur. 

Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan fərq məbləği 

2016-cı ildə 129752,0 min manat təşkil etmişdir ki, bu 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən (358774,9 min manat) 229022,9 min manat və ya 2,8 dəfə az olmuşdur. 

Azalmann əsas səbəbi kimi 2015-ci ildə Mərkəzi Bank tərəfindən ölkənin valyuta 

ehtiyatlarının zəruri həcmdə qorunması məqsədi ilə həyata keçirilən devalvasiyası ilə 

əlaqələndirmək olar.  

2015-ci ildə olduğu kimi 2016-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsində də büdcədən 

verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar sair daxilolmalara aid edilmiş, eyni zamanda 

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış kreditlər 

üzrə daxilolmalar da 2015-ci il dövlət büdcəsi layihəsində sair daxilolmalara aid 

edildiyindən “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”nun formalaşmasının 

mədaxil mənbələrində göstərilməmiş, bunlarla yanaşı ayrıca mədaxil mənbəyi kimi 

göstərilməyərək Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fonduna bərpa edilməsi 

üzrə daxilolmalar sair daxilolmalara, vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) 

idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar isə sair vergi daxilolmalarına aid edilmişdir. 

Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar büdcə gəlirləri təsnifatının 

paraqrafları səviyyəsində təqdim olunmuş müqayisəli məlumatlara uyğun olaraq 

“Mülkiyyətdən gəlirlər” köməkçi bölməsinin “Dövlət qeyri-maliyyə təşkilatlarından alınmış 
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büdcə ssudaları üzrə faizlər” yarımmaddəsi üzrə 2016-cı ildə 12062,0 min manat 

nəzərdə tutulmuş, il ərzində dövlət büdcəsinə 1342,7 min manat məbləğində vəsait daxil 

olmuşdur ki, bu da proqnoz göstəricidən 10719,3 min manat və ya 9,0 dəfə, 2015-ci ilin 

icra göstəricisindən (1814,1 min manat) 471,4 min manat və ya 26,0%, 2014-cü ilin icra 

göstəricisindən (1994,3 min manat) isə 651,6 min manat və ya 32,7% azdır. 

Aparılmış təhlil zamanı müəyyən olunmuşdur ki, qeyd olunan mənbə üzrə 

daxilolmalarda yalnız “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC üzrə faiz daxilolmaları 

göstərilmişdir. Cəmiyyət tərəfindən ödənilən 5634,7 manat əsas borc məbləği isə Dövlət 

büdcəsi gəlirlərinin icrasına dair illik hesabatın “Sair daxilolmalar” maddəsinin tərkibinə 

aid edilmişdir. Nəticə etibarı ilə qeyd etmək olar ki, büdcədən verilmiş kreditlər üzrə 

daxilolmaların həcmi 6977,4 min manat təşkil etmişdir.   

Əvvəlki illərin icra hesabatlarına dair verilən rəylərdə qeyd edildiyi kimi bir daha 

bildiririk ki, adı çəkilən mənbə üzrə vəsaitlərin formalaşması konkret kredit və ssuda 

müqaviləsi üzrə həyata keçirildiyindən dövlət büdcəsində ayrıca mədaxil mənbəyi kimi 

göstərilməklə yanaşı borc yükünün dövri olaraq təhlilini, mümkün olan risklərin 

qiymətləndirmə sisteminin və nəzarət mexanizminin gücləndirilməsini səciyyələndirir. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış 

kreditlər üzrə daxilolmalar 2016-cı ilin dövlət büdcəsində büdcə gəlirləri təsnifatının 

paraqrafları səviyyəsində təqdim olunmuş müqayisəli məlumatlara uyğun olaraq 

“Mülkiyyətdən gəlirlər” köməkçi bölməsinin “Dövlət maliyyə təşkilatlarından kreditlərin 

istifadəsinə görə təkrar borc sazişləri əsasında alınan faizlər” yarımmaddəsində 2694,0 

min manat nəzərdə tutulmuş, il ərzində dövlət büdcəsinə İcraçı Kredit Agentliyi 

tərəfindən 275,8 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da proqnoz 

göstəricidən 2418,2 min manat və ya 9,8 dəfə azdır, 2015-ci ilin icra göstəricisindən 

(529,8 min manat) isə 254,0 min manat və ya 1,9 dəfə, 2014-cü ilin icra göstəricisindən 

(2194,4 min manat) isə 1918,6 min manat və ya 8,0 dəfə azdır. Adı çəkilən mənbə üzrə 

müvafiq daxilolmaların son illərdə nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədə icra 

olunmasını nəzərə alaraq bir daha bildiririk ki, həmin mənbə üzrə mövcud olan risklərin 

real qiymətləndirilməsinin təhlil edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.  

Qeyd olunduğu kimi, 2016-cı il dövlət büdcəsində “Dövlət zəmanəti ilə alınan 

borcların Təminat Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar nəzərdə tutulmamış, lakin 

bir sıra təşkilatlar tərəfindən Fond qarşısında olan öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə 7077,9 

min manat vəsait daxil olmuşdur. Həmin mənbə üzrə 2015-ci ildə daxilolmalar 

proqnozlaşdırılmamış, 8281,4 min manat əldə edilmiş, 2014-cü ildə 10660,0 min manat 

proqnoza qarşı 4684,3 min manat, yəni 5975,7 min manat və ya 2,3 dəfə az təşkil 

etmişdir.  

Bununla yanaşı “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”nun 

formalaşması üçün dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən 2016-cı ildə 

vəsaitlər ayrılmamış, 2015-ci ildə 160000,0 min manat məbləğində vəsaitin ayrılması 

nəzərdə tutulmuş və tam məbləğdə ayrılmış, 2014-cü ildə ayrılması nəzərdə tutulan 

324000,0 min manata qarşı 310815,0 min manat ayrılmışdır. 

Ötən illərin müvafiq rəylərində göstərildiyi kimi, vaxtlı-vaxtında dövlət zəmanətli 

borc öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikləri üçün Təminat Fondundan bir çox icraçı 

təşkilatlara iri həcmli vəsaitlərin yönəldilməsinə baxmayaraq, qeyd olunan mənbə üzrə 

icra səviyyəsi aşağı olaraq qalır. Qeyd olunanlara və təqdim olunmuş hesabat 
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məlumatlarına əsasən Təminat Fondundan 2016-cı il ərzində 134,7 milyon manat 

vəsaitin verilməsini nəzərə alaraq bu mənbənin dövlət büdcəsi gəlirlərinin sair 

daxilolmalarına deyil, Təminat Fondunun formalaşması mənbəyinə aid edilməsinin 

məqsədəmüvafiq hesab edirik.  

Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) istifadəsi və idarəetməyə 

verilməsindən daxilolmalar büdcə gəlirləri təsnifatının “Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı 

vergilər” köməkçi bölməsinin “Sərbəst qalıq vəsaitlərinin idarə edilməsindən 

daxilomalar” paraqrafında verilərək 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 2678,0 min manata 

qarşı dövlət büdcəsinə 17136,0 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 

proqnoz göstəricidən 14458,0 min manat və ya 6,4 dəfə çoxdur, 2015-ci ilin icra 

göstəricisindən (4546,1 min manat) 12589,9 min manat və ya 3,4 dəfə, 2014-cü ilin icra 

göstəricisindən (5606,7 min manat) isə 11529,3 min manat və ya 3,1 dəfə çoxdur. Qeyd 

olunan mənbə üzrə icra faizinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artımı idarəetməyə və və 

depozitə yerləşdirilmiş vəsaitlərdən əldə olunan gəlirlərin əvvəlki illər üzrə düzgün 

proqnozlaşdırılmaması və hesabat ilinin sonunda həmin vəsaitlərin fakt üzrə büdcəyə 

qaytarılması ilə bağlı olmuşdur. 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2016-cı il tarixə sərbəst qalığının 

məbləği 1433,9 mln. manat təşkil etmişdir ki, bununda 246854,7 min manatı Mərkəzi 

Bankdakı sərbəst qalıq hesabında, 47127,2 min manatı valyuta hesabları üzrə qalıq 

hesabında 1141548,5 min manatı isə yerləşdirilmiş və idarəetməyə verilmiş vəsaitlərdən 

ibarət olmuşdur. 01.01.2017-ci il tarixə isə sərbəst qalığın məbləği 2307,2 mln manat 

təşkil etmişdir. Sərbəst qalıq vəsaitinin artma səbəbi kimi Asiya İnkişaf Bankından 

alınmış 881,1 mln. manat məbləğində institusional xarici kreditin icra kimi göstərilərək 

qalığa aid edildiyini göstərmək olar. 

01.01.2017-ci il tarixə təqdim olunmuş məlumatlara əsasən Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən sərbəst qalıq vəsaitlərinin  yerləşdirilmiş həcmi ümumilikdə 384607,0 min 

ABŞ dolları və 10,0 mln. Avro təşkil etmişdir, o cümlədən “Kapital Bank” ASC üzrə 

131607,0 min ABŞ dolları, “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC üzrə 176,0 mln. ABŞ 

dolları və 10,0 mln. Avro, Dövlət Neft Fondu üzrə 77,0 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 
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III BÖLMƏ. DÖVLƏT BÜDCƏSİ XƏRCLƏRİNİN İCRASI 

 

3.1. Dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat üzrə icra vəziyyəti 

 

Ümumi məlumatlar  

 

İlk olaraq, qeyd edək ki, 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş 

hesabatın funksional təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, il ərzində dövlət büdcəsinin icrası 

prosesində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən “Büdcə sistemi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu əsas gətirilərək funksional təsnifatın 

bölmələrində bir sıra dəyişikliklər aparılmışdır (Cədvəl 51).    

 

Cədvəl 51. 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası prosesində aparılmış dəyişikliklər barədə məlumat  

Xərclərin istiqamətləri 
Qanunla təsdiq 
edilmiş məbləğ 

İl ərzində 
edilmiş 

dəyişikliklərdən 
sonra 

Fərq 

manat % 

Ümumi dövlət xidmətləri 
3 063 698 141 3 010 301 781 -53 396 360 -1,74 

qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti orqanlarının 
saxlanılması xərcləri 

569 632 369 520 719 008 -48 913 361 -8,59 

elm xərcləri 135 186 418 130 703 419 -4 482 999 -3,32 

Müdafiə 2 228 834 663 2 228 834 663 0 0,00 

müdafiə qüvvələri 2 114 496 387 2 108 696 387 -5 800 000 -0,27 

milli təhlükəsizlik 108 894 688 114 694 688 5 800 000 5,33 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq 
mühafizə və prokurorluq 1 208 181 941 1 179 062 349 -29 119 592 -2,41 

məhkəmə hakimiyyəti 51 501 532 51 721 678 220 146 0,43 

hüquq mühafizə 862 886 713 905 930 168 43 043 455 4,99 

Prokurorluq 58 003 801 58 205 762 201 961 0,35 

digər kateqoriyalara aid 
edilməyən xidmətlər 

235 789 895 163 204 741 -72 585 154 -30,78 

Təhsil 1830212837 1 803 200 037 -27 012 800 -1,48 

məktəbəqədər təhsil 157 372 405 164 160 689 6 788 284 4,31 

ümumi təhsil 940 034 555 1 041 719 844 101 685 289 10,82 

İlk peşə-ixtisas təhsili 33 604 454 28 359 910 -5 244 544 -15,61 

orta ixtisas təhsili 43 402 965 39 766 404 -3 636 561 -8,38 

ali təhsil 37 190 136 190 102 874 152 912 738 5,1 dəfə 

əlavə təhsil 3 563 056 3 633 273 70 217 1,97 

təhsil sahəsində digər müəssisə 
və tədbirlər 615 045 266 335 457 043 -279 588 223 -45,46 
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Səhiyyə 830 812 993 739 363 379 -91 449 614 -11,01 

poliklinikalar və ambulatoriyalar 108 149 929 114 186 747 6 036 818 5,58 

xəstəxanalar 347 672 051 362 507 140 14 835 089 4,27 

səhiyyə sahəsində digər 
xidmətlər 6 364 445 6 585 047 220 602 3,47 

səhiyyə sahəsində tətbiqi 
tədqiqatlar 4 895 358 5 044 424 149 066 3,05 

səhiyyə sahəsinə aid edilən 
digər xidmətlər 363 731 210 251 040 021 -112 691 189 -30,98 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 2 698 760 194 2 648 710 594 -50 049 600 -1,85 

sosial müdafiə xərcləri 2 663 423 730 2 614 638 076 -48 785 654 -1,83 

sosial təminat xərcləri 35 336 464 34 072 518 -1 263 946 -3,58 

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

738 632 871 700 427 412 -38 205 459 -5,17 

mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət 137 728 721 145 080 682 7 351 961 5,34 

radio, televiziya və nəşriyyat 67 618 859 67 729 155 110 296 0,16 

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti 
və turizm 438 389 887 449 046 270 10 656 383 2,43 

digər kateqoriyalara aid 
edilməyən fəaliyyət 94 895 404 38 571 305 -56 324 099 -59,35 

Mənzil və kommunal 
təsərrüfatı 447 801 558 430 251 558 -17 550 000 -3,92 

mənzil təsərrüfatı 90 651 523 116 544 452 25 892 929 28,56 

kommunal təsərrüfatı 344 805 052 298 478 704 -46 326 348 -13,44 

su təsərrüfatı 11 824 432 11 990 124 165 692 1,40 

mənzil və kommunal təsərrüfatı 
ilə bağlı digər xidmətlər 

520 551 3 238 278 2 717 727 522,09 

Yanacaq və enerji 5 844 925 5 844 925 0 0,00 

Yanacaq 
 

1 015 000 1 015 000 
 

Enerji 5 844 925 4 829 925 -1 015 000 -17,37 

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

684 473 845 604 791 380 -79 682 465 -11,64 

kənd təsərrüfatı 658 607 308 577 146 896 -81 460 412 -12,37 

meşə təsərrüfatı 11 409 900 12 629 866 1 219 966 10,69 

balıqçılıq və ovçuluq 2 592 113 2 719 647 127 534 4,92 

ətraf mühitin mühafizəsi 
4 375 780 4 716 254 340 474 7,78 

hidrometeorologiya tədbirləri 7 488 744 7 578 717 89 973 1,20 

Sənaye, tikinti və faydalı 
qazıntılar 3 024 648 000 3 024 648 000 0 0,00 

Sənaye 
 

1 487 200 1 487 200 
 

faydalı qazıntılar 21 372 000 16 384 800 -4 987 200 -23,34 

Geodeziya və xəritəçəkmə 
 

3 500 000 3 500 000 
 

Nəqliyyat və rabitə 129 958 976 90 087 486 -39 871 490 -30,68 
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rabitə 43 484 342 3 612 852 -39 871 490 -91,69 

İqtisadi fəaliyyət 360 000 000 360 000 000 0 0,00 

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 186 000 000 231 108 000 45 108 000 24,25 

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri 174 000 000 128 892 000 -45 108 000 -25,92 

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər 

124 3139 056 1 669 476 436 426 337 380 34,30 

ehtiyat fondları 413 000 000 1 123 560 795 710 560 795 172,05 

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu 12 8000 000 838 560 795 710 560 795 65,5 dəfə 

əsas bölmələrə aid edilməyən 
sair xərclər 569 139 056 284 915 641 -284 223 415 -49,94 

Yekun (bölmələr) 18 495 000 000 18 495 000 000 0,0 0,0 

  

 Cədvəl 51-dən göründüyü kimi, ümumilikdə  4 bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin məbləği sabit saxlanılmış, 9 bölmə üzrə  vəsait  426337,4 min manat 

məbləğində azaldılmış, bir bölmə üzrə isə eyni məbləğdə artırılmışdır. Qeyd edək ki, 

təhlil dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatı üzrə aparılmış dəyişikliklərin 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bir sıra sərəncamları, o cümlədən 11 

aprel, 01 avqust, 26 dekabr və 30 dekabr  2016-cı il tarixli sərəncamlarının icrası ilə 

bağlı olduğunu göstərir.  

2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatların təhlili göstərir ki, müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı il ərzində funksional təsnifatın Qanunla təsdiq edilmiş bölmə və 

köməkçi bölmə, həmçinin funksional təsnifatın paraqrafları və iqtisadi təsnifatın bölmə, 

köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddə səviyyəsində dəyişikliklər aparmışdır. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18.4-cü maddəsinə 

əsasən zərurət yarandıqda, təsdiq olunmuş büdcə ayırmaları həddində funksional 

təsnifatın bölmələri daxilində, iqtisadi təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə, paraqraflar, 

maddə və yarımmaddələri arasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

dəyişikliklər edə bilər.  

 “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun 64.4-cü maddəsində göstərildiyi kimi “Normativ hüquqi aktda dövlət 

orqanının səlahiyyətlərinin həddindən artıq ümumiləşdirilmiş formada müəyyən 

edilməsinə, “orqan edə bilər”, “bir qayda olaraq”, “müstəsna hallarda yol verilir”, “orqan 

öz səlahiyyətləri daxilində”, “zərurət olduqda” və bunlara bənzər qeyri-müəyyən 

ifadələrdən istifadə olunmasına yol verilmir”. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatların təhlili göstərir ki, dövlət büdcəsi 

xərclərinin icrası vəziyyətinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin funksional 

bölmə daxilində birdəfəlik təyinatlı xərclərin dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna 

yönəldilməsi və müəyyən hissənin isə Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat 

Fondu vasitəsi ilə icra edilməsi ilə bağlı sərəncamları təsir göstərmişdir.  

Beləliklə, 2016-cı il ərzində həyata keçirilmiş dəyişikliklər əsasında bölmələri 

aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik: 

1. Nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği sabit saxlanılan bölmələr. Hesabat ilində 

“Müdafiə”, “Yanacaq və enerji”, “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” və “İqtisadi 

fəaliyyət” bölmələrində köməkçi bölmə səviyyəsində dəyişikliklər aparılsa da, funksional 

bölmə üzrə cəmi vəsaitin məbləği dəyişməz qalmışdır. Bununla belə, qeyd olunmalıdır 
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ki, 2 bölmədə “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda təsdiq edilməmiş “ Yanacaq” köməkçi bölmə üzrə 1015,0 

min manat, Sənaye” köməkçi bölməsi üzrə 1487,2 min manat və “Geodeziya və 

xəritəçəkmə” köməkçi bölməsi üzrə isə 3500,0 min manat məbləğində vəsait nəzərdə 

tutulmuş və il ərzində icra edilmişdir. Bu qrupla bağlı diqqətə çatdırılmalı digər bir 

məsələ il ərzində həmin bölmələrin məbləğinin sabit saxlanılmasına baxmayaraq 

bölmələrin hamısında köməkçi bölmə səviyyəsində dəyişikliklərin edilməsidir.  

2.  Məbləği azaldılmış bölmələr. 2016-cı il ərzində aparılmış azalma məbləğində 

“Səhiyyə” bölməsinin payı 21,5% təşkil etməklə ən böyük göstəricidir.  Bu, “Ümumi 

dövlət xidmətləri” üzrə 12,5%, “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq” 

bölməsi üzrə 6,8%, “Təhsil” bölməsi üzrə 6,3%, “Sosial müdafiə və sosial təminat” 

bölməsi üzrə 11,7%, “ Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə 9,0%, “Mənzil və 

kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə 4,1%, “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə 18,7% və “Nəqliyyat və rabitə” 

bölməsi üzrə isə 9,4% təşkil etmişdir.  Eyni zamanda, cədvəldən göründüyü kimi,  

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda təsdiq edilmiş məbləğlə müqayisədə ən böyük azalma 30,7% təşkil etməklə 

“Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə həyata keçirilmişdir.  

3. Məbləği artırılmış bölmə. Hesabat ili ərzində dövlət büdcəsinin yuxarıda qeyd 

edilmiş 9 bölməsi üzrə aparılmış azalma məbləği hesabına “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər” bölməsi 426337,4 min manat artırılmışdır. Təhlil göstərir ki, bu 

bölmənin tərkibində  “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinin də 

Qanunla müəyyən edilmiş məbləği 284223,4 min manat və 50,0% azaldılmış, digər 

bölmələr üzrə azaldılmış məbləğlə birlikdə “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi 710560,8 

min manat və ya 2,7 dəfə artırılmışdır. Eyni zamanda, “Dövlət büdcəsinin Ehtiyat 

Fondu” paraqrafı üzrə Qanunla müəyyən edilmiş məbləğ 6,6 dəfə artırılmışdır.  

Beləliklə, dövlət büdcəsinin xərclərinin funksional təsnifat üzrə təhlili zamanı 

müqayisəlilik prinsipinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən aparılmış dəyişikliklərlə müəyyən olunmuş təyinat göstəricilərinə 

əsaslanılmışdır. 

 Büdcə xərclərinin funksional təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, 2016-cı ilin  proqnoz 

göstəriciləri ilə müqayisədə ən çox icra səviyyələri əsasən “Sosial müdafiə və sosial 

xidmət” (99,9%) “Nəqliyyat və rabitə” (98,9%), “Müdafiə” (98,4%), “Yanacaq və enerji” 

(98,2%) bölmələrinin payına düşmüşdür. Ən aşağı icra səviyyəsi isə “İqtisadi fəaliyyət” 

(88,8%),”Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” (89,5%), “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-

mühafizə və prokurorluq” (94,7%), “Səhiyyə” (95,0%) bölmələri üzrə olmuşdur ki, bu da 

büdcə xərclərinin ümumi icra səviyyəsindən (96,0%) aşağıdır. 

2015-ci illə müqayisədə məbləğ ifadəsində ən böyük artımlar əsasən 1131,4 mln. 

manat olmaqla “Ümumi dövlət xidmətləri”, 788,0 mln. manat olmaqla “Sosial müdafiə və 

sosial təminat”, 491,9 mln. manat olmaqla “Müdafiə” bölmələri üzrə, ən çox azalmalar 

isə 2295,5 mln. manat olmaqla “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar”, 729,9 mln. manat 

olmaqla “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölmələri üzrə olmuşdur (Cədvəl 52). 
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Cədvəl 52. Dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifat üzrə 2015-2016-cı illərdə icrası, 
mln. manatla və faizlə. 
 

Göstəricilər 
2015-ci il 

icra 

2016-cı il 
2015-ci illə 
müqayisə 

proqnoz Icra fərq faizlə fərq faiz 

XƏRCLƏRİN CƏMİ 17784535,2 18495000,0 17751283,7 -743716,3 96,0 -33251,5 99,8 

Ümumi dövlət xidmətləri 1773057,9 3010301,8 2904413,8 -105888,0 96,5 1131355,9 163,8 

o cümlədən:               

qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti, yerli  
özünüidarəetmə 
orqanlarının saxlanılması  
xərcləri 430871,8 520719,0 470063,3 -50655,7 90,3 39191,5 109,1 

beynəlxalq fəaliyyət və 
beynəlxalq təşkilatlara 
üzvlük haqqı xərcləri 162169,8 280000,0 253063,0 -26937,0 90,4 90893,2 156,0 

elm xərcləri 113178,8 130703,4 110248,2 -20455,2 84,3 -2930,6 97,4 

başqa kateqoriyalara aid 
edilməyən ümumi dövlət 
xidməti xərcləri 59473,4 16232,4 14437,5 -1794,9 88,9 -45035,9 24,3 

dövlət borcuna və 
öhdəliklərinə xidmət 
edilməsi ilə bağlı xərclər 704476,8 1775097,0 1769063,5 -6033,5 99,7 1064586,7 251,1 

yerli (bələdiyyə) büdcələrə 
verilən dotasiya 5187,4 5200,0 5188,3 -11,7 99,8 1,0 100,0 

Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının büdcəsinə 
verilən dotasiya 297700,0 282350,0 282350,0 0,0 100,0 -15350,0 94,8 

Müdafiə 1700834,2 2228834,7 2192730,2 -36104,5 98,4 491896,0 128,9 

o cümlədən:               

müdafiə qüvvələri 1575566,6 2108696,4 2077233,4 -31463,0 98,5 501666,7 131,8 

milli təhlükəsizlik 119712,1 114694,7 110366,2 -4328,5 96,2 -9345,9 92,2 

müdafiə və təhlükəsizlik 
sahəsində tətbiqi 
tədqiqatlar 2525,5 2422,0 2364,8 -57,2 97,6 -160,7 93,6 

digər kateqoriyalara aid 
edilməyən xərclər 3030,0 3021,6 2765,8 -255,8 91,5 -264,1 91,3 

Məhkəmə hakimiyyəti, 
hüquq-mühafizə və 
prokurorluq 1105675,2 1179062,3 1117133,7 -61928,6 94,7 11458,5 101,0 

o cümlədən:               

məhkəmə hakimiyyəti 47302,1 51721,7 48220,8 -3500,9 93,2 918,6 101,9 

hüquq-mühafizə 881542,6 905930,2 883496,9 -22433,3 97,5 1954,3 100,2 

prokurorluq 57572,0 58205,8 56865,8 -1340,0 97,7 -706,2 98,8 

digər kateqoriyalara aid 
edilməyən xidmətlər 119258,4 163204,7 128550,3 -34654,4 78,8 9291,8 107,8 

Təhsil 1605125,7 1803200,0 1754389,2 -48810,8 97,3 149263,5 109,3 

o cümlədən:               

məktəbəqədər təhsil 152212,8 164160,7 160553,5 -3607,2 97,8 8340,8 105,5 

ümumi təhsil 866925,3 1041719,8 1022581,5 -19138,3 98,2 155656,2 118,0 

ilk-peşə ixtisas təhsili 26589,3 28359,9 27840,8 -519,1 98,2 1251,5 104,7 

orta ixtisas təhsili 35794,0 39766,4 38269,9 -1496,5 96,2 2475,8 106,9 
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ali təhsil 169920,2 190102,9 188400,1 -1702,8 99,1 18479,9 110,9 

əlavə təhsil 3271,9 3633,3 3354,9 -278,4 92,3 83,0 102,5 

təhsil sahəsində 
digər müəssisə və tədbirlər 350412,1 335457,0 313388,4 -22068,6 93,4 -37023,7 89,4 

Səhiyyə 708193,4 739363,4 702503,2 -36860,2 95,0 -5690,2 99,2 

o cümlədən:               

poliklinikalar və 
ambulatoriyalar 99435,1 114186,7 107294,3 -6892,4 94,0 7859,3 107,9 

xəstəxanalar 325031,2 362507,1 342362,9 -20144,2 94,4 17331,7 105,3 

səhiyyə sahəsində digər 
xidmətlər 5889,5 6585,0 6041,5 -543,5 91,7 152,1 102,6 

səhiyyə sahəsində tətbiqi 
tədqiqatlar 4118,4 5044,4 4385,5 -658,9 86,9 267,1 106,5 

səhiyyə sahəsinə aid edilən 
digər xidmətlər 273719,2 251040,0 242418,9 -8621,1 96,6 -31300,3 88,6 

Sosial müdafiə və sosial 
təminat 1857211,2 2648710,6 2645241,8 -3468,8 99,9 788030,6 142,4 

o cümlədən:               

sosial müdafiə xərcləri 1829631,0 2614638,1 2612788,9 -1849,2 99,9 783157,9 142,8 

ondan:               

Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət 
Sosial Müdafiə  Fonduna  
dövlət büdcəsindən 
ayırmalar (transfert) 1100000,0 1246000,0 1246000,0 0,0 100,0 146000,0 113,3 

sosial təminat xərcləri 27580,2 34072,5 32452,8 -1619,7 95,2 4872,7 117,7 

Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən 
tərbiyəsi və digər 
kateqoriyalara aid 
edilməyən sahədə 
fəaliyyət 272359,3 700427,4 687390,9 -13036,5 98,1 415031,6 252,4 

o cümlədən:               

mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət 129757,2 145080,7 137147,7 -7933,0 94,5 7390,5 105,7 

radio, televiziya və 
nəşriyyat 66602,0 67729,2 67261,1 -468,1 99,3 659,1 101,0 

bədən tərbiyəsi, gənclər 
siyasəti və turizm 36105,2 449046,3 447282,7 -1763,6 99,6 411177,5 1238,8 

digər kateqoriyalara aid 
edilməyən fəaliyyət 39894,8 38571,3 35699,4 -2871,9 92,6 -4195,5 89,5 

Mənzil və kommunal 
təsərrüfatı 395909,4 430251,6 416922,6 -13329,0 96,9 21013,2 105,3 

o cümlədən:               

mənzil təsərrüfatı 75184,5 116544,5 112904,3 -3640,2 96,9 37719,8 150,2 

kommunal təsərrüfatı 269947,0 298478,7 293996,7 -4482,0 98,5 24049,7 108,9 

su təsərrüfatı 14922,6 11990,1 6923,5 -5066,6 57,7 -7999,1 46,4 

mənzil və kommunal 
təsərrüfatı ilə bağlı digər 
xidmətlər 35855,4 3238,3 3098,1 -140,2 95,7 -32757,2 8,6 

Yanacaq və enerji 3953,2 5844,9 5738,0 -106,9 98,2 1784,9 145,2 

o cümlədən:               

Yanacaq kompleksi 1115,4 1015,0 1015,0 0,0 100,0 -100,4 91,0 

enerji kompleksi 2837,8 4829,9 4723,0 -106,9 97,8 1885,2 166,4 
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Kənd təsərrüfatı, meşə 
təsərrüfatı, balıqçılıq, 
ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi 547620,2 604791,4 585398,3 -19393,1 96,8 37778,2 106,9 

o cümlədən:               

kənd təsərrüfatı 523203,1 577146,9 559432,6 -17714,3 96,9 36229,5 106,9 

meşə təsərrüfatı 11401,8 12629,9 12040,8 -589,1 95,3 639,0 105,6 

balıqçılıq və ovçuluq 2475,4 2719,6 2593,4 -126,2 95,4 118,0 104,8 

ətraf mühitin mühafizəsi 3916,0 4716,3 4369,8 -346,5 92,7 453,8 111,6 

hidrometeorologiya 
tədbirləri 6623,8 7578,7 6961,8 -616,9 91,9 337,9 105,1 

Sənaye, tikinti və faydalı 
qazıntılar 5002536,2 3024648,0 2707078,4 -317569,6 89,5 -2295457,7 54,1 

o cümlədən:               

sənaye 1487,2 1487,2 1340,3 -146,9 90,1 -146,9 90,1 

tikinti 4988660,4 3003276,0 2688646,7 -314629,3 89,5 -2300013,7 53,9 

ondan:   

 
          

dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu (investisiya 
xərcləri) 4987461,6 3000000 2685749,5 -314250,5 89,5 -2301712,1 53,9 

faydalı qazıntılar 12388,6 16384,8 13591,5 -2793,3 83,0 1202,9 109,7 

Geodeziya və xəritəçəkmə   3500,0 3500,0 0,0 100,0 3500,0   

Nəqliyyat və rabitə 119414,8 90087,5 89128,5 -959,0 98,9 -30286,2 74,6 

o cümlədən:               

nəqliyyat 77175,7 86474,6 85554,0 -920,6 98,9 8378,4 110,9 

rabitə 42239,1 3612,9 3574,5 -38,4 98,9 -38664,6 8,5 

İqtisadi fəaliyyət 339362,0 360000,0 319799,8 -40200,2 88,8 -19562,3 94,2 

o cümlədən:               

iqtisadi və kommersiya 
fəaliyyəti 201619,9 231108,0 205979,3 -25128,7 89,1 4359,4 102,2 

iqtisadi fəaliyyətin digər 
sahələri 137742,2 128892,0 113820,5 -15071,5 88,3 -23921,7 82,6 

Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər 2353282,6 1669476,4 1623415,2 -46061,2 97,2 -729867,4 69,0 

o cümlədən:               

məqsədli büdcə fondları 450000,0 261000,0 261000,0 0,0 100,0 -189000,0 58,0 

ondan               

“Avtomobil Yolları” 
Məqsədli Büdcə Fondu 290000,0 261000,0 261000,0 0,0 100,0 -29000,0 90,0 

“Dövlət zəmanəti ilə alınan 
borcların Təminat Fondu” 160000,0 0,0 0,0 0,0   -160000,0 0,0 

ehtiyat fondları 449899,1 1123560,8 1110453,6 -13107,2 98,8 660554,5 246,8 

ondan:               

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Ehtiyat Fondu 227972,6 285000,0 281480,8 -3519,2 98,8 53508,2 123,5 

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat 
Fondu 221926,5 838560,8 828972,8 -9588,0 98,9 607046,3 373,5 

əsas bölmələrə aid 
edilməyən sair xərclər 1453383,5 284915,6 251961,6 -32954,0 88,4 -1201421,9 17,3 
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 Hesabat ilində funksional təsnifatın bölmələrinin ümumi xərclərdə xüsusi çəkisinə 

görə 16,4%-lə “Ümumi dövlət xidmətləri” (2015-ci ildə 10,0%), 15,3%-lə “Sənaye, tikinti 

və faydalı qazıntılar” (2015-ci ildə 28,1%), 14,9%-lə “Sosial müdafiə və sosial təminat” 

(2015-ci ildə 10,4%), 12,4%-lə “Müdafiə” (2015-ci ildə 9,6%) bölmələri daha çox paya 

malik olmuşlar. Təhlil göstərir ki, son dövrlərdə ilk dəfə “Ümumi dövlət xidmətləri” 

bölməsi xüsusi çəkisinə görə ən böyük paya malik olmuşdur. 

 Hesabat ilində xərclərin proqnozla müqayisədə 743,7 mln. manat az icra 

olunması xərclərin “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə 105,9 mln. manat, “Müdafiə” 

bölməsi üzrə 36,1 mln. manat, “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” 

bölməsi üzrə 61,9 mln. manat, “Təhsil” bölməsi üzrə 48,8 mln. manat, “Səhiyyə” bölməsi 

üzrə 36,9 mln. manat, “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə 3,5 mln. manat, 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə 13,0 mln. manat, “Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı” bölməsi üzrə 13,3 mln. manat, “Yanacaq və enerji” bölməsi üzrə 0,1 mln. 

manat, “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi” bölməsi üzrə 19,4 mln. manat, “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsi 

üzrə 317,6 mln. manat, “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə 1,0 mln. manat, “İqtisadi 

fəaliyyət” bölməsi üzrə 40,2 mln. manat  “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” 

bölməsi üzrə isə 46,1 mln. manat az icra olunması hesabına olmuşdur.  

2016-cı ildə iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 4124,1 mln. manat, 

sosial-mədəni tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər isə 5789,5 mln. manat 

məbləğində icra edilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 

35,6% az və 30,3% çoxdur (Şəkil 22). 

Şəkil 22. Dövlət büdcəsinin sosial-mədəni tədbirlərin və iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsi 

ilə bağlı xərcləri, min manatla  

 

Bu istiqamətlər üzrə xərclərin strukturuna nəzər saldıqda, qeyd edə bilərik ki, 

“Mənzil və kommunal təsərrüfatı”, “Yanacaq və enerji”, “Kənd təsərrüfatı, meşə 

2013
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təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölmələri üzrə xərclərin 

ümumilikdə ötən illə müqayisədə 60,6 mln. manat artmasına baxmayaraq, “Sənaye, 

tikinti və faydalı qazıntılar”, “Nəqliyyat və rabitə”, “Iqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 

ümumilikdə 2345,3 mln. manat azalması iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 

xərclərin 2284,7 mln. manat azalmasına gətirmişdir. Azalmada dövlət əsaslı 

qoyuluşunun azalmasının payı 98,1% olmuşdur. Sosial-mədəni tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclərdə isə “Təhsil”, “Sosial müdafiə və sosial təminat” və 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət” bölmələri üzrə ümumilikdə xərclər əvvəlki ilə müqayisədə 

1352,3 mln. manat artmış, “Səhiyyə” bölməsi üzrə isə 5,7 mln. manat azalmışdır 

Məlumatların təhlili göstərir ki, 2013-2016-cı illərdə dövlət büdcəsinin 

iqtisadiyyatın və sosial-mədəni tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclərinin dövlət 

büdcəsinin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi birinci istiqamət üzrə 42,9%-dən 23,2%-dək 

(19,6 faiz bəndi) azalmış, ikinci istiqamət üzrə isə 21,3%-dən 32,6%-dək (11,3 faiz 

bəndi) artmışdır.  

 

3.1.1. Ümumi dövlət xidməti sahəsində büdcə vəsaitlərindən istifadə 

2016-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin optimallaşdırılaraq qənaətlə icra edilməsi, 

dövlət sektorunda xərclərin səmərəliliyin daha da artırılması, idarəçiliyin maksimum 

sadələşdirilməsi, struktur islahatlarının davamlı olaraq həyata keçirilməsi, müxtəlif 

beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatları ilə əməkdaşlıq və dövlətin borc və öhdəliklərinin 

vaxtında və tam həcmdə yerinə yetirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında 02 mart 2016-cı il tarixli 

814 nömrəli Fərmanına əsasən “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə 3063698,1 

min manat məbləğində vəsait təsdiq edilmiş, il ərzində isə dəyişiklik aparılaraq 53396,4 

min manat azaldılmışdır. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində aparılmış dəyişiklik 

“Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri” və “Elm xərcləri” 

köməkçi bölmələri üzrə həyata keçirilmiş, həmin köməkçi bölmələrin azalma məbləğində 

xüsusi çəkisi müvafiq olaraq 91,4% və 8,6% təşkil etmişdir. Bölmə üzrə azalma 

birdəfəlik təyinatlı xərclərdə həyata keçirilmişdir. 

Beləliklə, aparılmış dəyişikliklərin nəticəsi olaraq 2016-cı ildə “Ümumi dövlət 

xidmətləri” bölməsi xərcləri dövlət büdcəsinin cəmi xərclərinin 16,3%-ni təşkil etməklə 

3010301,8 min manat təyinata qarşı 2904413,8 min manat və ya 96,5% icra edilmişdir. 

Bu məbləğ 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 1478935,4 min manat və ya 

103,7%, 2015-ci illə müqayisədə isə 1131355,9 min manat və ya 63,8% çoxdur.  

2016-cı ildə dövlət büdcəsində bölmə üzrə icra olunmuş ümumi xərclərin əsas 

hissəsi, başqa sözlə 60,9%-i dövlət borcu üzrə xidmətlərin ödənilməsinə ilə bağlı 

xərclərə yönəldilmişdir (Şəkil 23). 
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Şəkil 23. 2014-2016-cı illərdə köməkçi bölmələrin “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsində 
xüsusi çəkisi, xüsusi çəkisi %-lə  

 

 

2016-cı ildə bölmə daxilində “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması” köməkçi bölməsi üzrə müvafiq qanunla 

569632,4 min manat məbləğində təsdiq edilmiş, il ərzində həmin məbləğ 8,6% 

azaldılaraq 520719,0 min manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Köməkçi bölmə 

daxilində azalma iki istiqamət üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərdə aparılmışdır. Belə ki, 

"Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi" 

ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 55236,2 min manatın 48293,1 min manatı və ya 87,4%-i, 

"Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi" ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 8500,0 min manatın 621,3 min manatı 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 

dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir.  

Köməkçi bölmə üzrə aparılmış dəyişiklliklər əsasında müəyyən edilmiş 520719,0 

min manat məbləğində təyinata qarşı 470063,3 min manat və ya 90,3% icra aparılmışdır 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 39191,5 min manat və ya 9,1% çoxdur. 

İdarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri üzrə istifadə olunmuş vəsaitin 

funksional təsnifata uyğun olaraq 5,0%-i qanunvericilik orqanlarının, 18,27%-i ali və 

yuxarı icra hakimiyyəti orqanlarının, 53,71%-i mərkəzi icra orqanlarının, 23,01%-i yerli 

icra hakimiyyəti orqanlarının və 0,01%-i isə digər mərkəzi təşkilatların saxlanılmasına 

yönəldilmişdir (Cədvəl 53).  
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Cədvəl 53. 2015-2016-cı illərdə funksional təsnifatın “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, 
yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması” köməkçi bölməsi və paraqrafları üzrə 
məlumat, min manatla 
 

Köməkçi bölmə və paraqrafların 
Adları 

2015-ci il 2016-cı il 

2016-cı ilin 
icrasının 2015-ci 

ilin icrası ilə 
müqayisəsi 

İcra 
Dürüstləş
dirilmiş 
təyinat 

İcra Faiz Məbləğ Faiz 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, 
yerli özünüidarəetmə orqanlarının 
saxlanılması xərcləri, o cümlədən: 

430871,8 520 719,0 
 

470 063, 3 
 

90,3 39191,5 9,1 

Qanunvericilik orqanları 22412,4 23 582, 1 23 469, 7 99,5 1057,3 4,7 

Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları 80674,1 88 137 ,0 85 894, 4 97,5 5220,3 6,5 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 222633,2 291 891,3 252 463, 5 86,5 29830,3 13,4 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları 105102,1 116 857,8 108 175, 7 92,6 3073,6 2,9 

Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması 
50,0 250, 8 60, 0 23,9 10,0 20,0 

 

Hesabat ilində “Qanunvericilik orqanları” paraqrafı üzrə 23582,1 min manat 

təyinata qarşı icra 23469,7 min manat və ya  99,5% olmuşdur. Bu məbləğ 2014-cü illə 

müqayisədə 794,0 min manat və ya 3,5%, 2015-ci illə müqayisədə   1057,3 min manat  

və ya 4,7% çoxdur. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi üzrə 22694,9 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində 100,0% həcmində maliyyələşmə açılmış, 

22582,6 min manat və ya təyinatın 99,5%-i həcmində kassa xərci və 24001,8  min 

manat faktiki xərci olmuşdur.  

Aparatın saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 

170,2 min manat və ya 0,8% çoxdur. 

Aparatın saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 13182,7 min manatı (58,4%-i) 

əməkhaqqı xərclərinə, 3091,2 min manatı (13,7%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 894,1 min 

manatı (4,0%-i) idarənin saxlanılmasına, 1098,4 min manatı (4,9%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 649,6 min manatı (2,9%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 862,6 

min manatı (3,8%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 1383,8 

min manatı (6,1%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 22,5 min manatı 

(0,1%-i) sair xidmətlərin haqqının ödənilməsinə, 108,6 min manatı (0,5%-i) təqaüdlər və 

sosial müavinətlərə, 731,1 min manatı (3,2%-i) digər xərclərə, 558,0 min manatı (2,4%-

i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 112,3 min manat və ya 0,5% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 9,5 min manatı  əməkhaqqı, 2,5 min manatı  

əməkhaqqına üstəlik, 1,2 min manatı idarənin saxlanılması, 11,6 manatı ezamiyyə 

xərcləri, 0,4 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 8,2 min manatı  

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 70,9 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 3,1 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 4,9 

min manatı digər xərclər üzrə olmuşdur.    

Milli Məslisin saxlanılması xərclərinə əlavə olaraq müvafiq icra hakimiyyətinin 

əmri əsasında “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə maddi texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi” ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 577,5 min manat həcmində təyinata 
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qarşı “İcarə və müzdlu xidmətlər” paraqrafı üzrə 100,0% həcmində maliyyələşmə 

açılmış, kassa və faktiki xərc tam icra olunmuşdur.  

2016-cı ilin sonuna Milli Məclisin saxlanılması üçün ayrılmış büdcə vəsaitləri üzrə 

275,1 min manat debitor, 1797,4 min manat kreditor borcu qalığı olmuşdur.  

Paraqaf üzrə “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə maddi 

texniki təminatın möhkəmləndirilməsi” ilə bağlı xərclər  577,5 min manat, 

“Qanunvercilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati strukturunun 

təkmilləşdirilməsi” ilə bağlı xərclər 309,6 min manat məbləğində Milli Məclis tərəfindən 

icra edilmişdir.   

“Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə hesabat ilində 3 təşkilat 

üzrə ilkin təyinat 5,0% həcmində artırılaraq 88137,0 min manat məbləğində müəyyən 

edilmiş,  85894,4 min manat məbləğində və ya 97,5% səviyyəsində icra olmuşdur. Bu 

məbləğ 2014-cü illə müqayisədə 6630,5 min manat və ya 8,4%, 2015-ci illə müqayisədə   

5220,3 min manat  və ya 6,5% çoxdur. 

 İcra edilmiş vəsaitin əsas hissəsi 45389,7 min manatı və ya 52,8%-i əməyin 

ödənişi, 13700,6 min manatı və ya 16,0%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması, 460,0 min manatı və ya 0,5%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər, 25766,2 min 

manatı və ya 30,0%-i digər xərclərin, 577,9 min manatı və ya 0,7%-i qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması üzrə həyata keçirilmişdir. 

Dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasının saxlanılması xərcləri üçün 67610,7 min manat həcmində vəsait 

nəzərdə tutulmuş, il ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 67142,3 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 66606,7 min manat və ya təyinatın 98,5%-i həcmində kassa xərci 

aparılmışdır.  

Hesabat ilində kassa xərcinin təyinata nisbətdə 1,5% az icra edilməsinə səbəb 

təsdiq edilmiş təyinata qarşı 99,3% və ya 0,7% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı 

açılmış maliyyələşmənin 0,8%-i həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri 

qaytarılmasıdır.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 535,6 min manat və ya 0,8% həcmində 

dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 275,7 min manatı  əməkhaqqı, 90,0 min manatı 

əməkhaqqına üstəlik, 20,3 min manatı idarənin saxlanılması, 3,3 manatı  ezamiyyə 

xərcləri, 0,3 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 42,9 min manatı 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 12,7 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 46,2 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 

34,2 min manatı digər xərclər, 10,0 min manatı  qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur.    

Administrasiyanın saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 28915,5 min manatı 

(43,4%-i) əməkhaqqı xərclərinə, 6427,7 min manatı (9,6%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 

2368,2 min manatı (3,6%-i) idarənin saxlanılmasına, 1839,4 min manatı (2,8%-i) 

ezamiyyə xərclərinə, 874,7 min manatı (1,3%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının 

ödənilməsinə, 3179,7 min manatı (4,8%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsinə, 3763,7 min manatı (5,6%-i) istehlak mallarının və materiallarının 

alınmasına, 442,2 min manatı (0,7%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 18274,6 min 

manatı (27,4%-i) digər xərclərə, 521,0 min manatı (0,8%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə 

yönəldilmişdir. 
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Administrasiyanın saxlanılmasına dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər üzrə ilin 

əvvəlinə olan debitor borcu 86,7% azalaraq ilin sonuna 34481,0 min manat, ilin əvvəlinə 

olan kreditor borcu isə 38,9%  azalaraq ilin sonuna 1311,8 min manat təşkil etmişdir.  

2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə 9939,4 min manat nəzərdə tutulmuş, il 

ərzində 9395,5 min manatı icra edilmişdir. Hesabat məlumatları üzrə təhlil göstərir ki, 

Nazirlər Kabineti üzrə icra edilməmiş 543,9 min manat məbləğində vəsaitin 91,2%-i 

əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərə aid olmuşdur.  

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti 

üzrə 2016-cı ildə 3331,6 min manat məbləğində təyinata qarşı icra 2639,1 min manat 

təşkil etmişdir. Hesabat məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, il ərzində 692,5 min 

manat məbləğində icra edilməmiş vəsaitin  682,3 min manatı əməyin ödənişi üzrə 

xərclərin payına düşür. 

Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları ilə bağlı xərclərdə “Maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi” ilə bağlı xərclərə  7255,3 min manat nəzərdə 

tutulmuş, 7252,9 min manat məbləğində icra edilmişdir. Həmin vəsaitin 98,9%-i 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, qalan hissəsi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə aid olmuşdur.  

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə proqnoz məbləği hesabat 

ilində 7,1% azaldılaraq 291891,2 min manat təsdiq edilmiş və buna qarşı icra 252463,5 

min manat və ya 86,5% təşkil etmişdir. Bu məbləğ 2014-cü və 2015-ci illərin icra 

göstəricilərindən müvafiq olaraq 17167,9 min manat və ya 7,3% və 29830,3 min manat 

və ya 13,4% çoxdur. 

Bu paraqraf üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərclərinə 

205886,4 min manat təyinata qarşı 178445,3 min manat və ya 86,7%, qanunvericilik və 

icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xərclər 

üzrə 6058,9 min manat təyinata qarşı 2740,7 min manat və ya 45,2%, maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər üzrə 46,0 min manat təyinata qarşı 

100,0%, büdcədənkənar xərclər üçün isə nəzərdə tutulmuş 79900,0 min manat təyinata 

qarşı 71231,6 min manat  və ya 89,2% həcmində vəsait xərc edilmişdir. 

Hesabat ilində bu paraqraf üzrə xərclərin strukturunda əvvəlki illərdə olduğu kimi 

bir neçə təşkilatın xüsusi çəkisi daha böyük olmuşdur. Belə ki, paraqraf üzrə 23376,1 

min manat (və ya 13,1%) Vergilər Nazirliyi, 14957,2 min manat (və ya 8,4%) Maliyyə 

Nazirliyi, 16450,9 min manat (və ya 9,2%) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, 12336,4 

min manat (və ya 6,9%) Xarici İşlər Nazirliyi, 6385,9 min manat (və ya 3,6%) Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 13727,6 min manat (və ya 7,7%) Dövlət Statistika Komitəsi, 

6808,4 min manat (və ya 3,8%) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən icra 

edilmişdir. 

  Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi üzrə 24610,7 min manat 

həcmində vəsait  təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 1761,1 min 

manat azdır. İl ərzində 24239,9 min manat maliyyələşmə açılmış, 23376,1 min manat və 

ya təyinatın 95,0%-i həcmində kassa xərci aparılmışdır. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 5,0% az icra edilməsinə səbəb açılmış 

maliyyələşməyə qarşı kassa xərcinin 3,6% az icra edilməsi ilə yanaşı “Digər nəqliyyat 
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xidmətləri” maddəsi üzrə 24,5%, “Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər 

xərclər” üzrə 5,7%, “Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi” maddəsi üzrə 

32,7%, “İnventarın alınması” yarımmadəsi üzrə 3,3%, “Digər maşın və avadanlıqlar” 

üzrə 33,8% icra edilməsidir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə edilməyərək geri qaytarılmış 863,8 

min manat və ya 3,6% vəsaitin 149,7 min manatı  əməkhaqqı, 35,7 min manatı 

əməkhaqqına üstəlik, 69,4 min manatı idarənin saxlanılması, 43,1 manatı ezamiyyə 

xərcləri, 41,4 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 85,7 min manatı 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 154,2 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 11,6 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 

52,4 min manatı digər xərclər, 220,6 min manatı  qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur.    

Nazirliyin saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 14027,8 min manatı (60,0%-i) 

əməkhaqqı xərclərinə, 3109,9 min manatı (13,3%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 2818,9 min 

manatı (12,1%-i) idarənin saxlanılmasına, 236,0 min manatı (1,0%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 209,9 min manatı (0,9%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 

2130,8 min manatı (9,1%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 

297,0 min manatı (1,3%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 184,9 min 

manatı (0,8%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 204,0 min manatı (0,9%-i) digər 

xərclərə, 156,9 min manatı (0,6%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

2015-ci illə müqayisədə hesabat ilində əməkhaqqı 831,9 min manat, 

əməkhaqqına üstəlik 205,5 min manat, idarənin saxlanılması  214,9 min manat, 

ezamiyyə xərcləri 4,8 min manat, nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi 14,6 min 

manat, təqaüdlər və sosial müavinətlər 56,1 min manat, digər xərclərə 9,7 min manat, 

qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 26,8 min manat çox, kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri  üzrə 245,4 min manat, istehlak mallarının və materiallarının 

alınması 1042,0 min manat az icra edilmişdir. 

Nazirliyin ilin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə  22,2 min manat debitor borcu 

olmuşdur. İlin əvvəlinə 111,2 min manat kreditor borc isə 423,3 min manat artaraq ilin 

sonuna 534,5 min manat təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi üzrə 16478,2 min manat həcmində 

xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 827,9 min manat 

azdır. İl ərzində təyinata qarşı 15192,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 14957,2 min 

manat və ya təyinatın 90,8%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 9,2% az icra edilməsinə səbəb dürüstləşdirilmiş 

təyinata qarşı 7,7% az maliyyələşmə açılması, eləcə də bəzi iqtisadi təsnifatın 

istiqamətləri üzrə icranın, o cümlədən “Cari təmir” maddəsi üzrə 33,3%, “Ölkədaxili 

ezamiyyələr” paraqrafı üzrə 26,4%, “Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi” 

paraqrafı üzrə 32,4%, “Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi” maddəsi 

üzrə 35,9%, “İnventarın alınması” yarımmaddəsi üzrə 47,6%, “Digər müavinət və 

transfertlər” maddəsi üzrə 27,3%, “İcarə və muzdlu xidmətlər” paraqrafı üzrə 15,9%, 

“Sair xərclər” paraqrafı üzrə 37% olmasıdır.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonuna istifadə edilməyən 235,5 min manat (1,5%) 

həcmində vəsaitin 56,4 min manatı ştatda olan işçilərin əmək haqqı üzrə, 85,1 min 

manatı əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri üzrə, 33,8 min manatı dövlət sosial 
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müdafiə fonduna ayırmalar üzrə, 3,7 min manatı mətbəə xərcləri üzrə, 5,0 min manatı 

yanacaq və sürtkü materiallarının alınması üzrə, 3,2 min manatı elektrik enerjisi 

haqqının ödənilməsi üzrə, 5,6 min manatı qaz haqqının ödənilməsi üzrə, 9,9 min manat 

su haqqının ödənilməsi üzrə, 2,1 min manatı kanalizasiya xidmətləri haqqının 

ödənilməsi üzrə, 2,5 min manatı digər kommunal xidmətləri üzrə, 2,6 min manatı 

ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi üzrə, 5,2 min manatı avadanlığın 

alınması üzrə, 3,4 min manatı sair xərclər üzrə, 2,9 min manatı bank xərcləri üzrə və 9,8 

min manatı iqtisadi təsnifatın digər xərc istiqamətləri üzrə olmuşdur.    

Hesabat ilinin əvvəlinə büdcə vəsaitləri üzrə debitor borc 175,7 min manat, ilin 

sonuna isə 47,5 dəfə azalaraq 3,7 min manat olmuşdur. Hesabat ilinin sonuna “Mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə debitor borc 3,6 min manat yanacaq və sürtkü 

materiallarının alınması üzrə və 0,03 min manat internet xidməti haqqının ödənilməsi 

üzrə təşkil etmişdir. 

Kreditor borclar ilin əvvəlinə 735,8 min manat, ilin sonuna isə 99,5% azalaraq 3,5 

min manat olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi üzrə aparatın saxlanılması üçün 

12897,3 min manat həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

399,8 min manat azdır. İl ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 12618,4 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 12336,4 min manat və ya təyinatın 95,6%-i həcmində kassa xərci 

və 12704,1 min manat  faktiki xərc olmuşdur ki , bunun da 383,7 min manatı 

hesablanmış köhnəlmədir. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 4,4% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 97,8% və ya 2,2% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı 

“İnventarın alınması” yarımmadəsi üzrə təsdiq edilmiş 18,0 min manat təyinata qarşı 

100% maliyyələşmə açılsa da kassa xərci aparılmamış, “Qaz haqqının ödənilməsi” 

paraqrafı üzrə isə icra 38,5% olmuşdur. 

Aparatın saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 8386,1 min manatı (68,0%-i) 

əməkhaqqı xərclərinə, 1866,8 min manatı (15,1%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 412,1 min 

manatı (3,3%-i) idarənin saxlanılmasına, 795,5 min manatı (6,4%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 96,8 min manatı (0,8%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 303,6 

min manatı (2,5%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 173,1 

min manatı (1,4%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 18,9 min manatı 

(0,2%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 267,5 min manatı (2,2%-i) digər xərclərə, 

16,0 min manatı (0,1%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir.  

2015-ci illə müqayisədə xərclərin tərkibində ezamiyyə xərcləri 59,1 min manat, 

kommunal və kommunikasiya xidmətləri 9,5 min manat, istehlak mallarının və 

materiallarının alınması 72,3 min manat, digər xərclər 27,0 min manat və qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması 13,7 min manat az icra edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 282,1 min manatı və ya 2,2% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 163,7 min manatı  əməkhaqqı, 8,8 min 

manatı əməkhaqqına üstəlik, 0,2 min manatı idarənin saxlanılması, 25,3 min manatı 

ezamiyyə xərcləri, 1,8 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 21,2 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 42,9 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 1,4 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 
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16,6 min manatı digər xərclər, 0,2 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur.     

Hesabat ilinin sonuna aparatın saxlanılması xərcləri üzrə debitor və kreditor borc 

qalığı olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi üzrə 7140,7 min manat 

həcmində vəsait  təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 213,3 min manat 

azdır. İl ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 7140,6 min manat maliyyələşmə açılmış, 

6347,1 min manat və ya təyinatın 88,9%-i həcmində kassa xərci aparılmışdır.  

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 11,1% az icra edilməsinə səbəb açılmış 

maliyyələşməyə qarşı kassa xərcinin 88,9% həcmində icra edilməsi və ilin sonuna 

11,1%-i həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitin dövlət büdcəsinə qaytarılmasıdır. 

Hesabat ilində 8400,8 min manat  faktiki və ya kassa xərcindən 2053,7 min 

manat artıq xərc olmuşdur ki, bunun da 2095,9 min manatı hesablanmış köhnəlmədir.  

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 1,9 min manat, digər nəqliyyat xidmətləri xərcləri 

0,9 min manat çox, mətbəə xərcləri 31,8 min manat, yanacaq və sürtkü materiallarının 

alınması 28,0 min manat az faktiki xərc edilmişdir.  

Nazirliyin saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 4215,7 min manatı (66,4%-i) 

əməkhaqqı xərclərinə, 935,4 min manatı (14,7%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 282,8 min 

manatı (4,5%-i) idarənin saxlanılmasına, 205,8 min manatı (3,2%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 67,3 min manatı (1,1%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 139,1 min 

manatı (2,2%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 93,6 min 

manatı (1,5%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 64,0 min manatı 

(1,0%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 309,4 min manatı (4,9%-i) digər xərclərə, 

34,0 min manatı (0,5%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

2015-ci illə müqayisədə hesabat ilində köməkçi bölmələr üzrə əməkhaqqı 340,9 

min manat, əməkhaqqına üstəlik 75,7 min manat, idarənin saxlanılması 38,0 min manat, 

təqaüdlər və sosial müavinətlər 24,6 min manat, ezamiyyə xərcləri 50,8 min manat, 

nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi 3,4 min manat çox, istehlak mallarının və 

materiallarının alınması 57,3 min manat, kommunal və kommunikasiya xidmətləri  üzrə 

13,3 min manat, digər xərclər 14,4 min manat və qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

44,0 min manat az xərc icra edilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə edilməyərək geri qaytarılmış 793,5 

min manat və ya 11,1% vəsaitin 599,2 min manatı  əməkhaqqı, 133,6 min manatı 

əməkhaqqına üstəlik, 4,0 min manatı idarənin saxlanılması, 24,7 manatı  ezamiyyə 

xərcləri, 0,9 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 6,7 min manatı 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 7,8 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 0,3 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 

10,3 min manatı digər xərclər, 6,0 min manatı  qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur.    

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcu 48,7 min manat, kreditor 

borcu isə 12,4 min manat təşkil etmişdir.  

Bununla yanşı “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati 

strukturunun təkmilləşdirilməsi” fəsilindən əlavə olaraq “Mühafizə xərcləri” üçün 6,3 min 

maliyyələşmə açılsa da, kassa xərci aparılmamış və bu xərc maddəsi üzrə əlavə təqdim 

edilmiş debitor və kreditor borcları barədə məlumatda 6,2 min manat kreditor borcu 
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olduğu göstərilmişdir. Eyni ilə bu xərci üzləşmə aktı ilə müqayisə etdikdə müəyyən edildi 

ki, 6,2 min manat öhdəliyə qəbul edilməyən kreditor borcdur. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 

1933,1 min manat vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 59,9 min 

manat və ya 3,0% azdır.  

Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 1642,9 min manat maliyyələşmə açılmış, 

1591,3 min manat və ya təyinatın 82,3%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə 

müqayisədə 105,4 min manat və ya 7,1% çox), 1992,3 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

 İcra edilmiş vəsaitin 1158,2 min manatı və ya 72,5%-i“əməyin ödənişi”, 412,5 min 

manatı və ya 25,8%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 7,7 min manatı və 

ya 0,5%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 10,6 min manatı və ya 0,7%-i “digər 

xərclər”, 9,5 min manatı və ya 0,5%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri 

üzrə xərc edilmişdir. 

 Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 51,5 min manat və ya 3,1% vəsait istifadə 

edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. 

 Xərclər ümumilikdə 82,4% icra olunsa da, ştatdankənar işçilərin əmək haqqı xərci 

63,3%, ölkədaxili ezamiyyələr xərci 61,2%, yanacaq və sürtkü materiallarının alınması 

xərci 68,7%, su haqqının ödənilməsi xərci 32,2%, kanalizasiya xidmətlərinin haqqının 

ödənilməsi xərci 60,5%, müavinətlər üzrə ödəniş xərci 35,2%,iş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə verilən müavinət xərci 54,8%, bank xərcləri 58,0% icra olunmuşdur. 

 Debitor borc hesabat ilinin sonuna 2,3 min manat təşkil etmişdir ki, bu da ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 48,9% azdır. Kreditor borc hesabat ilinin sonuna 112,3 min manat 

təşkil etmiş və köhnə illərdə yaranmışdır.   

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin mərkəzi aparatının 

saxlanılmasına 4018,7 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 31,0 min manat və ya 0,8% çox olmuşdur. Hesabat ilində 4025,4 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 3631,2 min manat və ya dürüstləşmiş təyinatın 89,0 %-i 

həcmində kassa xərci olmuş, 4109,5 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 394,2 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 371,5 min manatı 

əməyin ödənişi  (ştatda olan işçilərin əmək haqqsı üzrə 218,3 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə 86,1 min manat), 15,7 min manatı malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması bölməsi, 4,7 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər, 2,3 

min manatı digər xərclər üzrə olmuşdur 

 Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 103,1 min manat və ya 

2,9% çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 2916,6 min manatı və ya 80,3%-i əməyin 

ödənişi (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 1904,0 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə 526,0 min manat), 663,4 min manatı və ya 18,3%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması, 22,5 min manat və ya 0,6%-i təqaüdlər və 

sosial müavinətlər, 11,6 min manatı və ya 0,3%-i digər xərclər, 17,1 min manat və ya 

0,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (bütünlüklə digər maşın və avadanlıqların 

alınması maddəsi üzrə) bölmələri üzrə icra edilmişdir. 

Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə 1,3 min manat vəsait qalığı olmuş, il 

ərzində 183,0 min manat vəsait daxil olmuş, 135.3 min manat kassa xərci olmuş, ilin 
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sonuna 48,1 min manat vəsait qalığı büdcəyə qaytarılmış, 254.5 min manat faktiki xərci 

olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitin 0,4 min manatı və ya 0,3%-i əməyin ödənişi,1,0 min 

manatı və ya 0,7%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması ( bütünlüklə qaz 

haqqının ödənilməsi, paraqrafı üzrə) və 133,9 min manatı və ya 99,0%-i digər xərclər 

bölmələri( bütünlüklə sair xərclər paraqrafı üzrə) üzrə icra edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

saxlanması üçün 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 7634,6 min manat vəsait nəzərdə 

tutulmuş, il ərzində malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərcləri maddəsi 

3741,0 manat artırılaraq təyinat 7638,3 min manat təsdiq edilmişdir. Bu məbləğ 2015-ci 

illə müqayisədə 85776,0 manat və ya 1,1 % azdır.  

Hesabat ilində 7633,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 6385,9 min manat və ya 

təyinatın 83,6%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 235,9 min manat və ya  

3,8 % çox), 6743,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

İcra edilmiş vəsaitin 6068576,0 manatı və ya 89,9 %-i“əməyin ödənişi”, 529240,0 

manatı və ya 7,8 %-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 85856,0 manatı və 

ya1,3 %-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 57173,0 manatı və ya 0,8%-i “digər xərclər”, 

11278,0 manatı və ya 0,2%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri üzrə xərc 

edilmişdir. 

Xərclər ümumilikdə 88,5% icra olunsa da, mətbəə xərci 52,8%, qaz haqqının 

ödənilməsi xərci 75,8%, su haqqının ödənilməsi xərci 77,7%, kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 32,0 %, beynəlxalq telefon danışıq 

haqlarının ödənilməsi xərci 4,9%, poçt xidmətlərinin haqqının ödənilməsi 51,2%, iş 

qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət xərci 73,8 %, sair xərclər 23,1%, 

bank xərcləri 74,6% icra olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 1248,7 min manat və ya 16,4% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. 

Nazirliyin hesabat ilinin sonuna 88816,0 manat debitor borc olmuşdur ki, bu da 

ilin əvvəli ilə müqayisədə 7127,0 manat və ya 7,4%azdır. Debitor borcun 86328,0 

manatı sair xərclər paraqrafı üzrə olmuş və üzləşmə aktının qabaqcadan ödəniş üzrə 

qalıq sütununda öz əksini tapmışdır.   

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 11992,8 min manat 

məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Hesabat ilində 6540,2 min manat maliyyələşmə 

açılmış, 5991,8 min manat və ya təyinatın 50,0%-i həcmində kassa xərci və 5584,5 min 

manat  faktiki xərc olmuşdur. 

Nazirliyin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 2212,3 min manat  çoxdur.  

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 4365,5 min manatı (72,9%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 1105,6 min manatı (18,5%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 71,3 min manatı (1,2%-i) təqaüd və sosial müavinətlərə, 189,1 min manatı 

(3,2% )digər xərclərə o cümlədən 109,9 min manatı (1,7%)icarə və muzdlu xidmətlərə, 

260,2 min manatı (4,3%-i)  qeyri-maliyyə aktivlərinin, o cümlədən 242,4 min manatı 

(4,0%-i) əsas vəsaitlərin və 17,9 min manat (0,3%-i) qeyri-istehsal vasitələrinin 

alınmasına yönəldilmişdir. 
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Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 548,4 min manat və ya 8,4% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 323,3 min 

manatı əmək haqqı, 63,1 min manatı əmək haqqına üstəlik, 8,0 min manatı idarənin 

saxlanılması, 33,8 min manatı ezamiyyə,10,3 min manatı yanacaq və sürtkü 

materiallarının alınması, 30,6 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətləri, 7,9 

min manatı istehlak mallarının və materiallarının alınması, 30,5 min manatı təqaüdlər və 

sosial müavinətlər, 23,0 min manatı  digər xərclər, 18,0 min manatı əsas vəsaitlərin 

alınması maddələri  üzrə olmuşdur.     

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcları 27,1 dəfə azalaraq 

0,6 min manat olmuşdur. Debitor borc yanacaq və sürtkü materiallarının alınması  xərc 

maddəsində yaranmışdır.  

Kreditor borcları ölkədaxili telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi xərc 

maddəsində ilin əvvəlinə və sonuna 71,2 min manat olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

üzrə 3215,3 min manat məbləğində vəsait təsdiq olunmuşdur. Hesabat ilində 3170,7 

min manat maliyyələşmə açılmış, 3070,7 min manat və ya təyinatın 95,5%-i (2015-ci 

ildə 2445,4 min manat və ya 84,6%) həcmində kassa xərci və 3313,6 min manat faktiki 

xərc olmuşdur.  

2016-ci ildə sərf edilmiş vəsaitin 2511,3 min manatı və ya 81,8%-i (2015-ci ildə 

1977,0 min manat və ya 80,8%) əməyin ödənişi xərclərinə, 495,9 min manatı və ya 

16,1%-i (2015-ci ildə 418,4 min manat və ya 17,1%) malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınmasına, 25,5 min manatı və ya 0,8%-i (2015-ci ildə 9,6 min manat və ya 0,4%) 

təqaüd və sosial müavinətlərə, 13,1 min manatı və ya 0,4%-i (2015-ci ildə 12,6 min 

manat və ya 0,5%) digər xərclərə, 24,9 min manatı və ya 0,9%-i (2015-ci ildə 27,8 min 

manat və ya 1,1%) qeyri-maliyyə aktivlərinin, o cümlədən 18,0 min manatı və ya 0,6%-i 

(2015-ci ildə 14,9 min manat və ya 0,6%) əsas vəsaitlərin alınmasına yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 100,1 min manat və ya 3,1% (2015-ci ildə 

225,8 min manat və ya 8,4%) vəsait istifadə edilməyərək Dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır. Qaytarılan vəsaitin 53,8 min manatı və ya 53,8%-i (2015-ci ildə 138,0 

min manat və ya 61,1%) əmək haqqı, 15,7 min manatı və ya 15,7%-i (2015-ci ildə 31,1 

min manat və ya 13,8%) əmək haqqına üstəlik, 0,9 min manatı və ya 0,9%-i (2015-ci 

ildə 0,6 min manat və ya 0,3%) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 14,2 min 

manatı və ya 14,2%-i (2015-ci ildə 22,9 min manat və ya 10,1%) kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri, 5,0 min manatı və ya 5,0%-i (2015-ci ildə 2,8 min manat və 

ya 1,2%) digər xərclər, 8,7 min manatı və ya 8,7%-i (2015-ci ildə tam icra olunub) 

istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər, 1,8 min manatı və ya 1,8%-i (2015-ci 

ildə 30,4 min manat və ya 13,5%) başqa xərc maddələri üzrə olmuşdur. 

 “Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı, “Ölkədaxili ezamiyyələr”, “Qaz 

haqqının ödənilməsi”, “Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi”, “Poçt xidmətlərinin 

ödənilməsi” və “İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər” paraqrafları 

üzrə ilin əvvəlinə borc olmamış, il ərzində təsdiq edilmiş smetadan artıq xərcə yol 

veriməsi nəticəsində ilin sonuna müvafiq olaraq 10,4 min manat, 62,7 min manat, 3,0 

min manat, 8,7 min manat, 0,2 min manat və 2,8 min manat kreditor borc yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mərkəzi 

aparatının saxlanılmasına 2709,6 min manat vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci 
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illə müqayisədə 74,1 min manat və ya 2,7% az olmuşdur. Hesabat ilində 2692,1 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 2578,2 min manat və ya ayrılmış xərclərin 95,1%-i 

həcmində kassa xərci olmuş, 2997,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

 Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 113,9 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 94,6 min manatı 

əməyin ödənişi bölməsi, 15,3 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması 

bölməsi, 1,5 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər, 2,5 min manatı digər xərclər 

üzrə olmuşdur. 

 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi üzrə 4088,5 min manat 

həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 66,2 min 

manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 3662,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 3488,5 

min manat və ya təyinatın 85,3%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Nazirliyin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 226,5 min manat (6,5%) çoxdur. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 14,7% az icra edilməsində səbəb 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 10,4% az maliyyələşmə açılması, eləcə də bəzi iqtisadi 

təsnifatın istiqamətləri üzrə icranın o cümlədən “İcbari dövlət sığortası” maddasi üzrə 

73,4%, “Ölkədaxili ezamiyyələr” maddəsi üzrə 85,7%, “Xarici ezamiyyələr” üzrə 80,1%, 

“Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi” maddəsi üzrə 74,1%,”Bank 

xərcləri” maddəsi üzrə 83,7% olması və açılmış maliyyələşmənin 4,7% həcmində 

istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri qaytarılmasıdır. 

Nazirliyin saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 2954,1 min manatı (84,7%-i) 

əməyin ödənişi xərclərinə, 350,5 min manatı (10,0%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınmasına, 60,0 min manatı (1,7%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 103,7 

min manatı (3,0%-i) digər xərclərə, 20,2 min manatı (0,6%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınmasına yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 173,5 min manat və ya 4,7% həcmində 

vəsaitin 110,0 min manatı ştatda olan işçilərin əmək haqqı üzrə, 1,4 min manatı 

ştatdankənar işçilərin əmək haqqı, 1,2 min manatı əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 

ödənişləri üzrə, 29,2 min manatı dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar üzrə, 1,6 min 

manatı icbari dövlət sığortası üzrə, 2,7 min manatı ölkədaxili ezamiyyələr üzrə, 23,0 min 

manatı xarici ezamiyyələr üzrə, 1,6 min manat bank xərcləri üzrə və 2,8 min manatı 

iqtisadi təsnifatın digər xərc istiqamətləri üzrə olmuşdur.  

Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 

aparatının saxlanılmasına dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 2667,4 

min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 2669,8 min manat təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-

ci illə müqayisədə 17,3 min manat və ya 0,6% az olmuşdur. Hesabat ilində 2659,2 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 2629,4 min manat və ya dürüstləşmiş təyinatın 98,6%-i 

həcmində kassa xərci olmuş, 2700,5 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsaitə əvvəlki illə müqayisədə 140,9 min manat və 

ya 5,7% çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 2355,0 min manatı və ya 90,2%-i əməyin 

ödənişi (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 1558,0 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə 423,8 min manat), 242,9 min manatı və ya 9,2%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması,19,6 min manat və ya 0,7%-itəqaüdlər və 

sosial müavinətlər, 7,2 min manatı və ya 0,3%-i digər xərclər, 7,1 min manat və ya 
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0,3%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (bütünlüklə digər maşın və avadanlıqların 

alınması) üzrə icra edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 29,8 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 12,4 min manatı 

əmək haqqı, 3,0 min manatı əmək haqqına üstəlik, 2,8 mn manatı ezamiyyə xərcləri, 

3,5 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətləri, 8,1 min manatı sair xərclər 

üzrə olmuşdur 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə 

2016-cı ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait 1918,9 min manat təşkil etmişdir 

ki, həmin vəsaitdən cəmi 1608,1 min manatı istifadə olunmuş və ya Nazirliyin xərclər 

smetası üzrə nəzərdə tutulan təyinat 83,8% səviyyəsində icra edilmişdir. Bununla 

yanaşı, Nazirlik üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 1918,9 min manat təyinata 

qarşı 1838,0 min manat və ya təyinatın 95,8% həcmində maliyyələşmə açılmışdır. 

Nazirliyin kassa xərcləri 1608,1 min manat olmaqla açılmış maliyyələşmənin 87,5%-ini 

və faktiki xərclər 1620,2 min manat olmaqla kassa xərclərinin 100,7%-ni təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə 2016-cı 

ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsaitin 217,0 min manatı Azərbaycan 

Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Elektron Təhlükəsizlik 

Mərkəzi üzrə müəyyən olunmuşdur.  

Mərkəz üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 217,0 min manat təyinata qarşı 

100% həcmində maliyyələşmə açılmışdır. Mərkəzin kassa xərcləri 164,4 min manat 

olmaqla açılmış maliyyələşmənin 75,5-ini və faktiki xərclər isə 167,3 min manat təşkil 

etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası üzrə  3778,5 min manat 

həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 113,6 

min manat azdır. İl ərzində 3322.6 min manat maliyyələşmə açılmış, 3322,6 min manat 

və ya təyinatın 87,9%-i həcmində kassa xərci və 3519,2 min manat  faktiki xərc 

olmuşdur. 

Palatanın saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 147,2  min manat (4,6%) çoxdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 2301,1 min manatı (69,3%-i) əmək haqqı 

xərclərinə, 516,1 min manatı (15,5%-i) Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalara,  

104,7 min manatı (3,2%-i) idarənin saxlanılmasına, 159,6 min manatı (4,8%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 80,7 min manatı (2,4%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 72,6 min 

manatı (2,2%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 31,2 min 

manatı (0,9%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 41,9 min manatı 

(1,3%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 11,2 min manatı (0,3%-i) digər xərclərə, 3,5 

min manatı (0,1%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. Təhlillə müəyyən edildi ki, 

2015-ci illə müqayisədə xərclərin tərkibində təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə xərclər 

30,1% çox,  ezamiyyə xərcləri isə 37,8 min manat və ya 19,1 az icra edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 98,6 min manatı və ya 2,9% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır.  Bu da 2015-ci büdcə ilinin sonunda qaytarılmış 43,0 

min manat vəsaitdən 56,4% və ya 55,6 min manat çoxdur. Dövlət büdcəsinə qaytarılan 

vəsaitin 34,1 min manatı  əmək haqqı (2015-ci illə müqayisədə 18,8% çox), 8,0 min 

manatı (2015-ci illə müqayisədə 7,5% çox) dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar, 1,5 
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min manatı (2015-ci illə müqayisədə 66,7% çox)  idarənin saxlanılması, 11,5 manatı  

(2015-ci illə müqayisədə 88,7% çox) ezamiyyə xərcləri, 1,6 min manatı (2015-ci illə 

müqayisədə 81,2% çox) yanacaq və sürtkü materiallarının alınması, 4,0 min manatı 

(2015-ci illə müqayisədə 56,1% çox) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi, 3,5 min manatı (2015-ci illə müqayisədə 80,0% çox) istehlak mallarının və 

materiallarının alınması, 1,0 min manatı (2015-ci illə müqayisədə 47,3% az) təqaüd və 

sosial müavinətlər, 1,7 min manatı (2015-ci illə müqayisədə 47,3% çox) digər xərclər, 

31,0 min manatı (2015-ci illə müqayisədə 99,0% çox) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

üzrə olmuşdur.     

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcu 10,2 min manat  

olmuşdur. Debitor borcunun 8,0 min manatı yanacaq və sürtkü materiallarının alınması 

və 2,2 min manatı isə digər maşın və avadanlıqlar hesabına  yaranmışdır.  Hesabat 

ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə kreditor borcu olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 yanvar 2016-cı il tarixli 3s №-li 

Sərəncamına əsasən Ali Audit Qurumları üzrə Avropa Təşkilatının (EUROSAİ) 

Fəlakətlərə və qəzalara ayrılmış vəsaitlərinin auditi üzrə işçi qrupun və Ali Audit 

Qrumları üzrə Beynəlxalq Təşkilatının (İNTOSAİ) Dövlət satınalma müqvilərinin auditi 

üzrə Xüsusi qrupun toplantılarının keçirilməsi ilə əlaqədar 100,0 min manat təsdiq 

edilmiş vəsaitə qarşı 52,0 min manat maliyyələşmə açılmış, həmin vəsaitdən göstərilən 

iki tədbir üçün 34,4 min manat xərc edilmiş, 17,6 min manat qənaət edilmiş vəsait dövlət 

büdcəsinə qaytarılmışdır.  

 Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi üzrə 1343,0 

min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 95,9 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 1338,5 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 1319,9 min manat və ya təyinatın 98,3%-i həcmində kassa xərci 

olmuşdur.  

Komitənin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 42,5 min manat (3,2%) çoxdur. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 1,7% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 0,3% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı “İş 

qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər” paraqrafı 0,4 min manat 

təyinat təsdiq edilsə də maliyyələşmə açılmamış, eləcə də “Kanalizasiya xidmətləri 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, “Nəqliyyat vasitələri” maddəsi üzrə icra faizlərinin 50%-

82,3% arasında olması və açılmış maliyyələşmənin 1,4% həcmində istifadə edilməyən 

qalıq vəsaitinin geri qaytarılmasıdır. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 909,1 min manatı (68,9%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 364,8 min manatı (27,6%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

5,8 min manatı (0,4%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 32,6 min manatı (2,5%-i) 

digər xərclərə, 7,6 min manatı (0,6%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 

yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi üzrə  

1680,0 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 48,0 min manat azdır. İl ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 1510,4 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 1419,0 min manat və ya təyinatın 84,5%-i həcmində 

kassa xərci və 1534,8 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 
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Komitənin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 100,6 min manat (7,1%) çoxdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 91,4 min manat və ya 6,1% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır  

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 1025,7 min manatı (72,3%-i) əmək haqqı 

xərclərinə, 226,7 min manatı (16,0%-i) Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalara,  37,0 

min manatı (2,6%-i) idarənin saxlanılmasına, 15,9 min manatı (1,1%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 18,4 min manatı (1,3%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 23,5 min 

manatı (1,7%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 26,2 min 

manatı (1,8%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 32,9 min manatı 

(2,3%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 5,2 min manatı (0,4%-i) digər xərclərə, 7,5 

min manatı (0,5%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. Təhlillə müəyən edildi ki, 

2015-ci illə müqayisədə xərclərin tərkibində ezamiyyə xərcləri isə 8,9 min manat və ya 

56,0% çox icra edilmişdir 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin aparatının 

saxlanılması xərclərinə 7988,9 min manat (2015-ci illə müqayisədə 89.4 min manat və 

ya 1.1% az) vəsait nəzərdə tutulmuş və həmin məbləğ həcmində xərclər smetası təsdiq 

edilmişdir. Hesabat ilində təsdiq edilmiş təyinata qarşı 7069,1 min manat (88,5%) 

maliyyələşmə açılmış, başqa sözlə 919,8 min manat və ya 11,5% az icra edilmişdir. 

Kassa icrası təsdiq edilmiş təyinata qarşı 85,2%, maliyyələşməyə qarşı 96,3% olmaqla 

6808.4 min manat və ya maliyyələşmədən 260,7 min manat az xərc edilmişdir. Faktiki 

xərc isə 9239,7 min manat təşkil etmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 260,7 min manat və ya 3,7% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  Statistika  Komitəsi üzrə 15483,2 min 

manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

496,9 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 14154,9 min manat maliyyələşmə 

açılmış, 13727,6 min manat və ya təyinatın 88,7%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Komitənin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 1008,6 min manat (6,8%) azdır. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 11,3% az icra edilməsində səbəb 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı maliyyələşmənin 8,5% (o cümlədən əməyin ödənişi ilə  

bağlı sair pul ödənişləri üzrə 18,9%, dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə 

10,9%, kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi üzrə 11,7%, poçt xidmətlərinin 

ödənilməsi 11,5% və internet xidməti haqqının ödənilməsi üzrə 13,4%) az açılması və 

açılmış maliyyələşmənin 2,9% həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri 

qaytarılmasıdır. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin bölmələr üzrə 10377,7 min manatı (75,6%-i) 

əməyin ödənişi xərclərinə, 1686,3 min manatı (12,3%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınmasına, 104,6 min manatı (0,8%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 672,2 

min manatı (4,9%-i) digər xərclərə, 886,8 min manatı (6,4%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınmasına yönəldilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 427,2 min manat və ya 3,2% həcmində 

vəsait büdcəyə qaytarılmışdır.  
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“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi aparatının saxlanılması 

üçün 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 1219,4 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, il 

ərzində 1085,5 min manat maliyyələşmə açılmış, 990,1 min manat və ya təyinatın 

81,2%-i (229,2 min manat az) həcmində kassa xərci 1174,5 min manat faktiki xərc 

olmuşdur.  

İdarənin  saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə  18,4 min manat və ya 1,8 % azdır. 

Ayrılan vəsaitlərdən 777,2 min manatı və ya 78,3%-i “Əməyin ödənişi”, 186,3 

manatı və ya 18,8%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 8,8 min manatı və 

ya 0,9%-i “Təqaüadlər və sosial müavinətlər”, 6,9 minmanatı və ya 0,7%-i “Digər 

xərclər” 10,9 min manatı və ya1,0%-i isə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi 

üzrə xərc  edilmişdir. 

Acılmış maliyyələşmədən 95,4 min manat vəsait istifadə edilməyərək geri 

qaytarılmışdır ki, bunun da 66,6 min manatı və ya 69,8%-i ştatda olan işçilərin əmək 

haqqı, 14,7 min manatı və ya 15,4%-i DSMF-yə ayırmalar, 4,1 min manatı və ya 4,3%-i 

elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi, 3,8 min manatı və ya 4,0%-i su haqqının 

ödənilməsi, 6,4 min manatı və ya 6,7%-i digər xərc maddələri üzrə olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 

nəzdində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondun aparatının  

saxlanması üçün 367,9 min manat (2015-ci ildə 415,3 min manat) həcmində  təsdiq 

olunmuşdur. Hesabat ilində 367,9 min manat təsdiq olunmuş təyinata qarşı  364,3 min 

manat (2015-ci ildə 346,3 min manat) maliyyələşmə açılmış, 210,2 min manat (2015-ci 

ildə 260,5 min manat) və ya təyinatın 57,1%-i (2015-ci ildə 62,7%-i) həcmində kassa 

xərci və 241,2 min manat (2015-ci ildə 215,8 min manat)  faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 157,8 min manatı (75,1%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 45,6 min manatı (21,7%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

6,7 min manatı (3,2%-i) müavinət və digər xərclərin ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 154,1 min manat (2015-ci ildə 85,8 min 

manat) və ya 42,3% (2015-ci ildə 24,8%) vəsait istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. 

Dövlət büdcəsinə qaytarılan 154,1 min manat  vəsaitin 33,2 min manatı əmək haqqı, 8,1 

min manatı əmək haqqına üstəlik, 0,3 min manatı icbari dövlət sığortası, 10,4 min 

manatı idarənin saxlanması xərci, 15,0 min manatı ezamiyyə, 0,8 min manatı yanacaq 

və digər nəqliyyat xidmətləri, 20,6 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətləri 

və digər xərclər, 65,8 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması  xərc  

paraqraflarından və ya maddələrindən ibarət  olmuşdur.     

            Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi üzrə 1837,0 min manat vəsait təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 58,8 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 1791,4 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 1658,3 min manat və ya təyinatın 90,3%-i həcmində kassa xərci 

olmuşdur. 

Komitənin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 102,5 min manat azdır. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 9,7% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 2,5% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər üzrə 0,9 min manat, digər maşın və 
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avadanlıqların alınması xərcləri üzrə 13,5 min manat təyinat təsdiq edilsə də icra 

olmamış, beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi üzrə xərclər 30,4%, sair 

xərclər 8,1% icra edilmiş və açılmış maliyyələşmənin 7,4% həcmində istifadə edilməyən 

qalıq vəsaitinin geri qaytarılmasıdır. 

Komitə üzrə sərf edilmiş vəsaitin 1369,3 min manatı (82,6%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 217,2 min manatı (13,1%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

31,2 min manatı (1,9%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər, 4,0 min manatı (0,2%-i) digər 

xərclərə, 36,5 min manatı (2,2%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 133,1 min manatı və ya 7,4% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 

üzrə 924,3 min manat həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 26,2 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 841,2 min manat 

məbləğində maliyyələşmə açılmış, 814,9 min manat və ya təyinatın 88,2%-i həcmində 

kassa xərci olmuşdur. 

Komissiyanın saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 0,4 min manat azdır. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 109,4 min manat və ya 11,8% az icra edilməsi 

əsasən əməyin haqqı üzrə 80,8 min manat, əmək haqqına üstəlik üzrə 19,0 min manat, 

idarənin saxlanılması üzrə 0,9 min manat, ezamiyyə xərcləri üzrə 1,3 min manat, 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi üzrə 0,9 min manat, istehlak 

mallarının və materiallarının alınması üzrə 3,1 min manat (inventar alınması üzrə xərc 

olmamışdır),  sair müxtəlif xərclər üzrə 0,7 min manat, qeyri-istehsal aktivləri üzrə 2,7 

min manat xərc istiqamətləri üzrə olmuşdur: 

Komissiyanın saxlanılması üzrə sərf edilmiş vəsaitin 582,2 min manatı (71,5%-i) 

əmək haqqı xərclərinə, 128,1 min manatı (15,7%-i) əmək haqqına üstəliyə, 46,8 min 

manatı (5,7%-i) idarənin saxlanılmasına, 1,8 min manatı (0,2%-i) ezamiyyə xərclərinə, 

13,3 min manatı (1,6%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 19,9 min manatı 

(2,4%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 15,2 min manatı 

(1,9%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 1,4 min manatı (0,2%-i) 

təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 1,7 min manatı (0,2%-i) digər xərclərə və 4,5 min 

manatı (0,6%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 26,3 min manatı və ya 3,1% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar 

Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti üzrə 1939,4 min 

manat həcmində vəsait  təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 71,2 min 

manat azdır.  

 Aparatın saxlanması üçün 2016-cı ildə ümumilikdə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 172,2  min manat (10,7%) çox olmuşdur. 

İl ərzində təyinata qarşı 1867,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 1602,5 min 

manat və ya təyinatın 82,6%-i həcmində kassa xərci aparılmışdır.  

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 17,4% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 96,3% və ya 3,7% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı 

açılmış maliyyələşmənin 14,2%-i həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri 
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qaytarılması, o cümlədən “Su haqqının ödənilməsi”, “İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının 

ödənilməsi” və “Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi” paraqrafları üzrə müvafiq 

olaraq 2,0 min manat təyinata qarşı 0,5 min manat, 1,0 min manat təyinata qarşı 0,4 

min manat və 0,6 min manat təyinata qarşı 0,2 min manat, “İnventarın alınması” 

yarımmadəsi üzrə təsdiq edilmiş 8,6 min manat təyinata qarşı 100%, “Digər maşın və 

avadanlıqlar” maddəsi üzrə təsdiq edilmiş 11,6 min manat təyinata qarşı 10,4 min 

manat maliyyələşmə açılsada kassa xərci edilməmişdir. 

Aparatın saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 1072,7 min manatı (66,9%-i) əmək 

haqqı xərclərinə, 236,0 min manatı (14,7%-i) əmək haqqına üstəliyə, 96,0 min manatı 

(6,0%-i) idarənin saxlanılmasına, 7,1 min manatı (0,4%-i) ezamiyyə xərclərinə, 14,1 min 

manatı (0,9%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 73,0 min manatı (4,6%-i) 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 14,0 min manatı (0,9%-i) 

istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 34,9 min manatı (2,2%-i) təqaüdlər və 

sosial müavinətlərə, 53,7 min manatı (3,3%-i) digər xərclərə, 1,0 min manatı (0,1%-i) 

qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 264,9 min manatı və ya 14,2% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 159,0 min manatı  əmək haqqı, 36,0 min 

manatı əmək haqqına üstəlik, 7,3 min manatı idarənin saxlanılması, 9,6 manatı  

ezamiyyə xərcləri, 1,3 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 6,2 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 13,2 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 1,1 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 

20,3 min manatı digər xərclər, 10,9 min manatı  qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur.    

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) aparatı üzrə 1894,4 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq 

olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 0,1 min manat çoxdur. İl ərzində təyinata 

qarşı 1875,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 1874,8 min manat və ya təyinatın 

99,0%-i həcmində kassa xərci və 1867,9 min manat  faktiki xərc olmuşdur.  

Ombudsmanın saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 60,1 min manat (3,2%) çoxdur. 

Bununla yanaşı hesabat ilində mühafizə xərclərinin ödənilməsi məqsədilə 

“Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi” 

ilə bağlı xərclərdən əlavə olaraq 2,7 min manat məbləğində vəsait təsdiq olunmuş və 

100% həcmində maliyyəşmə açılaraq xərcə yönəldilmişdir. Hesabat ilində faktiki xərc 

2,7 min manat məbləğində olmuşdur.   

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 1479,4 min manatı (78,8%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 283,0 min manatı (15,1%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

22,8 min manatı (1,2%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 82,8 min manatı (4,4%-i) 

digər xərclərə, 9,5 min manatı (0,5%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 

yönəldilmişdir. Xərclərin tərkibində təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə xərclər 2015-ci 

illə müqayisədə 49,1% çox icra edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiyası üzrə 819,8 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 38,7 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 100% 

maliyyələşmə açılmış və tam həcmində kassa xərci olmuşdur.  
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Komissiyanın saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 238,4 min manat (29,1%) çoxdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 665,2 min manatı (81,1%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 141,7 min manatı (17,3%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

1,5 min manatı (0,2%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 4,5 min manatı (0,5%-i) 

digər xərclərə, 6,9 min manatı (0,8%-i) qeyri- maliyyə aktivlərinin alınmasına 

yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası üzrə 

2082,1 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 380,7 min manat çoxdur. İl ərzində təyinata qarşı 100% maliyyələşmə 

açılmış və tam həcmdə xərcə yönəldilmişdir.  

Komissiyanın saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 534,7 min manat (25,7%) çoxdur. 

2016-cı ildə “sərf edilmiş vəsaitin 1455,9 min manatı (69,9%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 195,9 min manatı (9,4%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

20,1 min manatı (1,0%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 407,2 min manatı 

(19,5%-i) digər xərclərə, 2,9 min manatı (0,1%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 

yönəldilmişdir.  

Hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna  debitor borc olmamış, ilin əvvəlinə əməyin 

ödənişi bölməsi üzrə 15,1 min manat kreditor borc təşkil etmişdir. İlin sonuna borc 

olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi üzrə 18792,2 min manat həcmində təyinat 

təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 2428,7 min manat çoxdur. İl 

ərzində təyinata qarşı 17684,1 min manat maliyyələşmə açılmış, 16450,9 min manat və 

ya təyinatın 87,5%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Agentliyin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 2148,6 min manat çoxdur. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 12,5% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 5,9% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı təyinata qarşı 

ştatda olan işçilərin əmək haqqı üzrə 76,1%, əməyin ödənişi ilə bağlı sair ödənişlər üzrə 

57,1%, icbari dövlət sığortası üzrə 50,8% həcmində icra olmuş, kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı xərclər 26,7 min manat, inventarın alınması xərcləri 

90,0 min manat təyinata qarşı maliyyələşmə açılsa da icra edilməmişdir.  

Agentlik üzrə sərf edilmiş vəsaitin 3102,9 min manatı (18,86%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 7169,0 min manatı (43,58%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 7,0 min manatı (0,04%) təqaüdlər və sosial müavinətlər, 5772,0 min manatı 

(35,09%-i) digər xərclərə, 400,0 min manatı (2,43%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınmasına yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 1233,2 min manatı və ya 7,0% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 79,0 min manatı  əmək haqqı, 17,8 min 

manatı əmək haqqına üstəlik, 17,4 min manatı idarənin saxlanılması, 43,1 manatı  

ezamiyyə xərcləri, 12,6 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 179,6 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 147,0 min manatı 

istehlak mallarının və materiallarının alınması, 2,6 min manatı təqaüdlər və sosial 
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müavinətlər, 733,2 min manat  digər xərclər, 0,9 min manatı  qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması üzrə olmuşdur.    

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin saxlanması üçün 2016-cı 

ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait 2662,6 min manat təşkil etmişdir ki, 

həmin vəsaitdən cəmi 2052,6 min manatı istifadə olunmuş və ya Nazirlik üçün  nəzərdə 

tutulan təyinat 77,1% icra edilmişdir. Nazirlik üzrə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

2662,6 min manat təyinata qarşı 2647,1 min manat və ya təyinatın 99,4% həcmində 

maliyyələşmə açılmışdır. Kassa xərcləri 2052,6 min manat olmaqla açılmış 

maliyyələşmənin 77,5%-ini təşkil etmişdir. 

  Dövlət büdcəsinin iqtisadi təsnifatı üzrə “Əməyin ödənişi” bölməsi (1646,4 min 

manat) ümumi xərclərin 80,2%-ni təşkil etməklə 2139,6 min manat təyinat 77,0%  icra 

edilmişdir. Bu bölmə üzrə ştatda olan işçilərə 1347,6 min manat əmək haqqı, 296,6 min 

manat mükafat hesablanaraq ödənilmiş, DSMF-yə 298,7 min manat vəsait ödənilmişdir. 

Ümumi xərclərin qalan hissəsi “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

bölməsinin payına düşməklə “İdarənin saxlanılması” köməkçi bölməsi, “Nəqliyyat 

xidmətləri haqqının ödənilməsi” köməkçi bölməsi, “Kommunal və kommunikasiya 

xidmətlərinin ödənilməsi” köməkçi bölməsi, “İstehlak mallarının və materiallarının 

alınması” köməkçi bölməsi və  “Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi” köməkçi bölməsi 

üzrə müvafiq məqsədlərə xərc edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 594,5 min manatı və ya 22,3%-i istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 491,9 min manatı 

və ya 82,8%-i “Əməyin ödənişi” bölməsinin, qalan vəsaitlər əsasən  “Malların (işlərin və 

xidmətlərin)  satın alınması” bölməsinin payına düşür. 

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinə 2162,5 min manat xərc təsdiq edilmiş, hesabat ilində təyinata qarşı 

2160,1 min manat maliyyələşmə açılmaqla 2042,9 min manat və ya təyinatın 94,5%-i 

həcmində kassa xərci olmuşdur. Faktiki xərclər 2070,9 min manat təşkil etmişdir, ki, 

bunun 49,0 min manatı əsas vəsaitlərə tətbiq edilmiş amortizasiya xərci olmuşdur. 

Komitənin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 61,0 min manat (3,1%) çox olmuşdur ki, bu xərc əsasən “Əməyin ödənişi” 

bölməsi və “Xarici ezamiyyətlər” paraqrafı üzrə olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 1755,3 min manatı və ya 85,9%-i (2015-ci ildə 

1687,1 min manat və ya 85,1%) əməyin ödənişi xərclərinə, 264,7 min manatı və ya 

13,0%-i (2015-ci ildə 253,6 min manat və ya 12,8%) malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınmasına, 16,5 min manatı və ya 0,8%-i (2015-ci ildə 28,9 min manat və ya 

1,53%) təqaüd və sosial müavinətlərə, 6,4 min manatı və ya 0,3%-i (2015-ci ildə 6,2 min 

manat və ya 0,3%) digər xərclərin alınmasına yönəldilmiş, qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması üzrə maliyyələşmənin (7,2 min manat) açılmasına baxmayaraq bu istiqamət 

üzrə kassa icrası (2015-ci ildə 6,1 min manat və ya 0,3%)  olmamışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 117,2 min 

manat və ya 5,4% (2015-ci ildə 48,0 min manat və ya 2,4%) vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmış, bu da 2015-ci illə müqayisədə 69,2 min manat və ya 2,4 dəfə çox olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 98,1 min manatı və ya 83,7%-i (2015-ci ildə 39,8 

min manat və ya 82,9%) “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə, 10,8 min manatı və ya 9,2%-i 

(2015-ci ildə 2,6 min manat və ya 5,4%) “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 
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bölməsi üzrə, 0,6 min manatı və ya 0,5%-i (2015-ci ildə 2,8 min manat və ya 5,8%)  

“Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə, 0,5 min manatı və ya 0,4%-i (2015-ci 

ildə 1,3 min manat və ya 2,7%) “Digər xərclər” bölməsi üzrə, 7,2 min manatı və ya 

6,2%-i (2015-ci ildə 1,3 min manat və ya 2,7%) “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

bölməsi üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Tarif (Qiymət) Şurasının Katibliyi üzrə  465,6 min 

manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

50,5 min manat və ya 12,2% çox təşkil etmişdir. İl ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata 

qarşı 465,6 min manat (100,0% həcmində) maliyyələşmə açılmış, 392,7 min manat və 

ya təyinatın 84,3%-i həcmində kassa xərci və 395,5 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

Katibliyinn saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 78,6 min manat (25,0%) çoxdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 281,3 min manatı (71,6%-i) əmək haqqı 

xərclərinə, 62,3 min manatı (15,9%-i) əmək haqqına üstəliyə,  5,3 min manatı (1,3%-i) 

idarənin saxlanılmasına, 9,0 min manatı (2,3%-i) ezamiyyə xərclərinə, 5,4 min manatı 

(1,4%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 4,3 min manatı (1,1%-i) kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 4,7 min manatı (1,2%-i) istehlak mallarının 

və materiallarının alınmasına, 0,8 min manatı (0,2%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 

17,8 min manatı (4,5%-i) digər xərclərə, 1,8 min manatı (0,5%-i) qeyri-maliyyə 

aktivlərinə yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 72,9 min manatı və ya 15,7% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 54,3 min manatı  əmək haqqı, 12,2 min 

manatı əmək haqqına üstəlik, 0,3 min manatı idarənin saxlanılması, 0,1 manatı 

ezamiyyə xərcləri, 0,7 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 3,3 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 0,5 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 0,7 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 0,8 

min manatı digər xərclər üzrə olmuşdur.     

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi üzrə  1292,3 min 

manat xərc təsdiq edilmiş, hesabat ilində təyinata qarşı 100,0% faiz maliyyələşmə 

açılmaqla 1276,9 min manat və ya təyinatın 98,8%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Komitənin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 56,1 min manat (4,6%) çox olmuşdur ki, bu xərc əsasən “Əməyin ödənişi” 

bölməsi və “Xarici ezamiyyətlər” paraqrafı üzrə olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 1070,5 min manatı və ya 83,8%-i (2015-ci illə 

1013,1 min manat və ya 83,0%) əməyin ödənişi xərclərinə, 148,2 min manatı və ya 

11,6%-i (2015-ci illə 147,8 min manat və ya 12,1%) malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 3,0 min manatı və ya 0,2%-i (2015-ci illə 3,5 min manat və ya 0,3%) təqaüd 

və sosial müavinətlərə, 50,7 min manatı və ya 4,0%-i (2015-ci illə 52,7 min manat və ya 

4,3%) digər xərclərə, o cümlədən 43,3 min manat  və ya 3,4%-i (2015-ci illə 43,3 min 

manat və ya 3,5%) icarə və muzdlu xidmətlərə, 4,5 min manatı və ya 0,4%-i (2015-ci illə 

3,7 min manat və ya 0,3%) qeyri-maliyyə aktivlərinin, o cümlədən əsas vəsaitlərin 

alınmasına yönəldilmişdir.  

İl ərzində 1270,4 min manat vəsait xərcə silinmiş, 6,5 min manatlıq alınmış mallar 

aktivlərin dəyərinə əlavə edilmiş, əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə 64,5 min 

manatlıq amortizasiya tətbiq edilmiş, nəticədə faktiki xərc 1335,0 manat təşkil etmişdir.  
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Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 15,3 min manat və ya 1,2 % (2015-ci illə 

24,4 min manat və ya 2,0%) vəsait istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə qaytarılmış, 

bu da 2015-ci illə müqayisədə 9,0 min manat və ya 37,1% az olmuşdur. Dövlət 

büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 5,0 min manatı və ya 32,3%-i (2015-ci illə 18,1 min manat 

və ya 74,1%) “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə, 1,5 min manatı və ya 10,1%-i (2015-ci illə 

0,3 min manat və ya 1,4%) “İdarənin saxlanılması” köməkçi bölməsi üzrə, 2,8 min 

manatı və ya 18,0%-i (2015-ci illə 3,8 min manat və ya 15,6%)  “Nəqliyyat xidmətləri 

haqqının ödənilməsi” köməkçi bölməsi üzrə, 3,5 min manatı və ya 23,1%-i (2015-ci illə 

0,09 min manat və ya 0,4%) “Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” 

köməkçi bölməsi üzrə, 1,8 min manatı və ya 11,4%-i (2015-ci illə 0,01 min manat və ya 

0,1%) “İstehlak mallarının və materiallarının alınması” köməkçi bölməsi üzrə və 0,7 min 

manatı və ya 5,1% (2015-ci illə müqayisədə 2,1 min manat və ya 8,4%) digər xərclər 

üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası üzrə  2292,3 min 

manat həcmində vəsait təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 59,0 min 

manat çoxdur. İl ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 100,0% maliyyələşmə açılmış, 

2203,0 min manat və ya təyinatın 96,1%-i həcmində kassa xərci aparılmışdır.  

2016-cı ildə ümumilikdə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 136,3 min 

manat (6,5%) çoxdur. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 3,9% az icra edilməsinə səbəb açılmış 

maliyyələşməyə qarşı kassa xərcinin 3,9% həcmində az icra edilməsi ilə yanaşı 

“İnventarın alınması” yarımmadəsi üzrə 3,8 min manat təyinat təsdiq edilsə də icra 

aparılmamış və ilin sonuna 89,3 min manat həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitin 

dövlət büdcəsinə qaytarılmasıdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 89,3 min manatı və ya 3,9% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 37,6 min manatı əmək haqqı, 27,3 min manatı 

əmək haqqına üstəlik, 0,5 min manatı idarənin saxlanılması, 0,1 manatı ezamiyyə 

xərcləri, 2,1 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 14,8 min manatı 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 5,4 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 0,1 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 1,3 

min manatı digər xərclər, 0,1 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur.    

Komissiyasının saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 1522,8 min manatı (69,1%-i) 

əmək haqqı xərclərinə, 324,7 min manatı (14,7%-i) əmək haqqına üstəliyə, 36,1 min 

manatı (1,6%-i) idarənin saxlanılmasına, 84,8 min manatı (3,8%-i) ezamiyyə xərclərinə, 

61,4 min manatı (2,8%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 124,5 min manatı 

(5,7%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 15,3 min manatı 

(0,7%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 17,5 min manatı (0,8%-i) 

təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 5,6 min manatı (0,3%-i) digər xərclərə, 10,3 min 

manatı (0,5%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi üzrə 494,3 min manat 

həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 7,2 min manat azdır. 

İl ərzində təyinata qarşı tam həcmdə maliyyələşmə açılmış, 478,2 min manat və ya 

təyinatın 96,7%-i həcmində kassa xərci və 521,5 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 



 
 

164 

 

İdarənin aparatının saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 38,2 min manat (8,7%) çoxdur ki, bunun da əsas səbəbi əməyin ödənişi 

üzrə xərclərin 2015-ci illə müqayisədə 40,8 min manat çox icra edilməsidir. 

Aparatın saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 359,0 min manatı (75,1%-i) əmək 

haqqı xərclərinə, 79,4 min manatı (16,6%-i) əmək haqqına üstəliyə, 4,0 min manatı 

(0,8%-i) idarənin saxlanılmasına, 4,3 min manatı (0,9%-i) ezamiyyə xərclərinə, 6,2 min 

manatı (1,3%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 14,0 min manatı (2,9%-i) 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 2,7 min manatı (0,6%-i) 

istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 0,7 min manatı (0,1%-i) sosial 

təminatlara, 4,0 min manatı (0,8%-i) dövlət qulluqçularına sosial müavinətlərə, 2,5 min 

manatı (0,5%-i) digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlərə və 1,5 min manatı (0,3%-i) 

digər xərclərə yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 16,1 min manatı və ya 3,3% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 7,2 min manatı əmək haqqı, 1,9 min manatı əmək 

haqqına üstəlik, 2,0 min manatı idarənin saxlanılması, 1,4 manatı ezamiyyə xərcləri, 1,4 

min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 1,1 min manatı kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 1,0 min manatı digər təqaüdlər, müavinətlər 

və transfertlər ödənilməsi, 0,1 min manatı sair müxtəlif xərclər üzrə olmuşdur.     

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyanın katibliyinə 143,8 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq 

olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 19,8 min manat azdır. İl ərzində təyinata 

qarşı 84,9 min manat maliyyələşmə açılmış, 83,1 min manat və ya təyinatın 57,8%-i 

həcmində kassa xərci olmuşdur. 

Katibliyin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 19,3 min manat (30%) çoxdur. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 42,2% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 41,0% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı “Dəftərxana 

və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı üzrə 0,6 min manat, “Ölkədaxili telefon danışıq 

haqlarının ödənilməsi” maddəsi üzrə 0,45 min manat, “Beynəlxalq telefon danışıq 

haqlarının ödənilməsi” maddəsi üzrə 0,45 min manat “İnventarın alınması” yarımmadəsi 

üzrə 1,5 min manat, “Digər alışlar və xidmətlər” yarımmadəsi üzrə 2,9 min manat, “İcarə 

və muzdlu xidmətlər” paraqrafı üzrə 2,8 min manat təyinat təsdiq edilsədə maliyyələşmə 

açılmadığı üçün kassa xərci aparılmamış və açılmış maliyyələşmənin 2,1% həcmində 

istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri qaytarılmasıdır. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 26,0 min manatı (31,3%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 12,7 min manatı (15,3%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

41,9 min manatı (50,4%-i) digər xərclərə, 2,5 min manatı (3%-i) qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 1,8 min manat və ya 2,1% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 0,4 min manatı  ştatda olan işçilərin əmək haqqı, 

0,1 min manatı DSMF-na ayırmalar, 0,9 min manatı xarici ezamiyyə, 0,1 internet xidməti 

haqqının ödənilməsi və 0,2 min manatı isə digər xərclər üzrə olmuşdur.     

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının 

(Administrasiya) saxlanması üçün 2016-cı ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 

vəsait 2575,7 min manat təşkil etmişdir, təyinata qarşı 2567,5 min manat və ya təyinatın 
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99,7% həcmində maliyyələşmə açılmışdır. Administrasiyanın kassa xərcləri 2006,2 min 

manat olmaqla açılmış maliyyələşmənin 78,1%-ini və faktiki xərclər 2195,5 min manat 

olmaqla kassa xərclərinin 109,4%-ni təşkil etmişdir.  

Dövlət büdcəsinin iqtisadi təsnifatı üzrə “Əməyin ödənişi” bölməsi, ümumi 

xərclərin 45,5%-ni təşkil etməklə 81,0% həcmində icra edilmiş və ya 1127,5 min manat 

təyinata qarşı kassa icrası 913,8 min manat olmuşdur.  

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi ümumi xərclərin 51,2%-ni 

təşkil etməklə 77,4% icra edilmiş və ya 1326,5 min manat təyinata qarşı kassa icrası 

1026,4 min manat olmuşdur. Bu vəsaitdən “İdarənin saxlanılması” köməkçi bölməsinə 

491,9 min manat, “Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi” köməkçi bölməsinə 19,5 

min manat, “Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” köməkçi bölməsinə 

101,3 min manat, “İstehlak mallarının və materiallarının alınması” köməkçi bölməsinə 

177,2 min manat və “Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi” köməkçi bölməsinə 8.8 min 

manat xərclənmişdir.  

 Milli Televiziya və Radio Şurasının saxlanılması üçün 2016-cı ildə dövlət 

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 793,8 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 28,1 min manat və ya 3,4% az olmuşdur. Hesabat 

ilində 791,0 min manat maliyyələşmə açılmış, 781,6 min manat və ya təyinatın 98,5%-i 

həcmində kassa xərci və 803,2 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

 2016-cı il üçün nəzərdə tutulmuş vəsait 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə 

müqayisədə 28,1 min manat və ya 3,4% az, xərc edilmiş vəsait isə 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayısədə 29,7 min manat və ya 3,9% çox olmaqla 622,5 min manatı və 

ya 79,6%-i “əməyin ödənişi”, 133,4 min manatı və ya 17,1%-i “malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması”, 4,9 min manatı və ya 0,6%-i “təqaüdlər və sosial 

müavinətlər”, 16,6 min manatı və ya 2,1%-i “digər xərclər”, 4,2 min manatı və ya 0,5%-i 

“qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” üzrə xərc edilmişdir. 

 Hesabat ilində açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 9,4 min manat və ya 1,2% 

istifadə edilmiyərək büdcəyə geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 

6,3 min manatı və ya 67,0%-i “ştatda olan işçilərin əmək haqqı”, 1,4 min manatı və ya 

14,9%-i “Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar”, 1,0 min manatı və ya 10,6%-i “xarici 

ezamiyyələr”, 0,4 min manatı və ya 4,3%-i “bank xərcləri”  və  0,3 min manatı və ya 

3,2%-i digər xərc maddələri üzrə olmuşdur. 

 Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin saxlanması üçün 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 471,1 min manat həcmində vəsait təsdiq olunmuşdur. 

Hesabat ilində 469,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 462,9 min manat və ya təyinatın 

98,3%-i həcmində kassa xərci və 1593,9 min manat  faktiki xərc (o cümlədən 1135,6 

min manat köhnəlmə) olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 6,3,0 min manat və ya 1,4 % vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 4,0 min 

manatı (66,7%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması bölməsi üzrə, 2,3 min 

manatı (33,3%) isə digər xərclər bölməsi üzrə olmuşdur.     

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 431,2 min manatı (91,5%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 28,1 min manatı (6,0%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

0,7 min manatı (0,2%-i) təqaüd və sosial müavinətlərə, 1,3 min  manatı (0,3%-i) digər 

xərclərə, 1,7 min manatı (0,4%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin  alınmasına yönəldilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli 

Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti  üzrə 726,2 min manat həcmində xərclər smetası 

təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 40,8 min manat azdır. İl ərzində 

təyinata qarşı 614,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 512,7 min manat və ya təyinatın 

70,6%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Xidmətin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 5,8 min manat (3,2%) çoxdur. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 29,4% az icra edilməsinə səbəb təyinata qarşı 

15,4% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı “Ölkədaxili ezamiyyələr” paraqrafı üzrə 14,6 

min manat, “Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər” paraqrafı 

üzrə 1,0 min manat, “Beynəlxalq telefon haqlarının ödənilməsi” maddəsi üzrə 0,3 min 

manat təyinat təsdiq edilsədə maliyyələşmə açılmamış, “İdarənin xərcləri”, “Digər 

nəqliyyat xidmətləri”, “Su haqqının ödənilməsi”, “Kanalizasiya xidmətləri haqqının 

ödənilməsi” paraqrafları, Poçt xidmətlərinin ödənilməsi” maddəsi və “Avadanlığın 

alınması” yarımmadəsi üzrə icra faizlərinin 19,1%-49,5% arasında olması və açılmış 

maliyyələşmənin 16,5% həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri 

qaytarılmasıdır. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Borcunun İdarə 

Edilməsi Agentliyi üzrə 411,7 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 33,4 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 333,8 

min manat maliyyələşmə açılmış, 272,2 min manat və ya təyinatın 66,1%-i həcmində 

kassa xərci olmuşdur.  

Agentliyin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 6,7 min manat (2,4%) azdır. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 33,9% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 18,9% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı “İnventarın 

alınması” yarımmaddəsi üzrə 1,8 min manat, “İş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə” 

paraqrafı üzrə 1,0 min manat təyinat təsdiq edilsə də maliyyələşmə açılmamış, eləcə də 

açılmış maliyyələşməyə qarşı “Ştatda olan işçilərin əmək haqqı”, “Əməyin ödənişi ilə  

bağlı sair pul ödənişləri”, “Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar”, “Mətbəə xərcləri”, 

“Xarici ezamiyyələr”, “Sair xərclər”, “Bank xərcləri”  paraqrafları, “İdarənin xərcləri”, 

“Beynəlxalq telefon danışıqları haqlarının ödənilməsi”, “Digər maşın və avadanlıqlar” 

maddələri, “Avadanlığın alınması”, “Digər alışlar və xidmətlər” yarımmaddəsi üzrə icra 

faizlərinin 7,4%-86,3% arasında olması və açılmış ümumi maliyyələşmənin 18,4% 

həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri qaytarılmasıdır. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti 

Xidməti üzrə 1451,2 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 76,7 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 1383,6 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 1320,5 min manat və ya təyinatın 90%-i həcmində kassa 

xərci olmuşdur.  

Xidmətin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 1,8 min manat (3,2%) azdır. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 10% az icra edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 4,7% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı “Beynəlxalq 

telefon danışıq haqlarının ödənilməsi” maddəsi üzrə 0,3 min manat təyinat təsdiq edilsə 
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də maliyyələşmə açılmamış, eləcə də “Mətbəə xərcləri”, “Avadanlığın alınması”, “Sair 

xərclər” maddələri üzrə icra faizlərinin 39,5%-94,4% arasında olması və açılmış 

maliyyələşmənin 4,5% həcmində istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri qaytarılmasıdır. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 1063,0 min manatı (80,5%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 228,0 min manatı (17,3%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

19,4 min manatı (1,5%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 4,3 min manatı (0,3%-i) 

digər xərclərə, 6,1 min manatı (0,4%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 

yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 

üzrə 3020,0 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci 

illə müqayisədə 142,0 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 2858,2 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 2640,6 min manat və ya təyinatın 87%-i həcmində kassa xərci 

olmuşdur. 

Agentliyin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 38,8 min manat (1,5%) azdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə edilməyərək qaytarılan 217,6 min 

manat və ya 7% həcmində vəsaitin 98,1 min manatı ştatda olan işçilərin əmək haqqı 

üzrə, 6,4 min manatı ştatdankənar işçilərin əmək haqqı üzrə, 36,5 min manatı əməyin 

ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri üzrə, 30,4 min manatı dövlət sosial müdafiə fonduna 

ayırmalar üzrə, 5,2 min manatı dəftərxana və təsərrüfat xərcləri üzrə, 1,0 min manatı 

mətbəə xərcləri üzrə, 3,2 min manatı idarənin xərcləri üzrə, 2,5 min manatı ölkədaxili 

ezamiyyə üzrə, 1,6 min manatı yanacaq və sürtkü materiallarının alınması üzrə, 3,3 min 

manatı elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi üzrə, 3,8 min manatı qaz haqqının 

ödənilməsi üzrə, 5,9 min manat su haqqının ödənilməsi üzrə, 1,1 min manatı 

kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi üzrə, 2,4 min manatı internet xidməti 

haqqının ödənilməsi üzrə, 1,2 min manatı digər alışlar və xidmətlər üzrə, 7,3 min manatı 

iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər üzrə, 1,8 min manatı sair 

xərclər üzrə, 1,6 min manatı digər maşın və avadanlıqlar üzrə və 4,3 min manatı iqtisadi 

təsnifatın digər xərc istiqamətləri üzrə olmuşdur.    

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi yanında Dövlət Akkreditasiya Xidməti üzrə 282,3 min manat 

həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 10,1 min manat 

azdır. İl ərzində təyinata qarşı 254,2 min manat məbləğində maliyyələşmə açılmış, 

239,1min manat və ya təyinatın 84,7%-i həcmində kassa xərci və 235,3 min manat  

faktiki xərc olmuş bunun da 4,4 min manatı köhnəlmədir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə edilməyərək geri qaytarılmış 15,1 

min manatın və ya 5,9% vəsaitin 12,6 min manatı əmək haqqı, 0,4 min manatı əmək 

haqqına üstəlik, 0,1 min manat idarənin saxlanılması xərcləri, 0,5 min manatı ezamiyyə 

xərcləri, 0,1 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 0,2 min manatı 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 0,1 min manatı istehlak 

mallarının  və materiallarının alınması, 0,2 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər,  

0,8 min manatı digər xərclər və 0,1 min manatı qeyri-maddi aktivlərin alınması üzrə 

olmuşdur.     

 Xidmətin saxlanılması üzrə sərf edilmiş vəsaitin 162,4 min manatı (67,9%-i) 

əmək haqqı xərclərinə, 36,0 min manatı (15,1%-i) əmək haqqına üstəliyə, 3,0 min 
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manatı (1,3%-i) idarənin saxlanılmasına, 13,0 min manatı (5,4%-i) ezamiyyə xərclərinə, 

7,2 min manatı (3,0%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 5,1 min manatı 

(2,1%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 5,4 min manatı 

(2,3%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 0,7 min manatı (0,3%-i) 

təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 0,7 min manatı (0,3%-i) digər xərclərə və 5,6 min 

manatı (2,3%-i) qeyri-istehsal aktivlərinə yönəldilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi yanında Dövlət  Metrologiya Xidməti üzrə 551,0 min manat 

həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 22,1 min manat 

azdır. İl ərzində təyinata qarşı 506,9 min manat məbləğində maliyyələşmə açılmış, 

482,7 min manat və ya təyinatın 95,2%-i həcmində kassa xərci və 487,2 min manat  

faktiki xərc olmuşdur. 

Xidmətin saxlanılması üzrə sərf edilmiş vəsaitin 295,4 min manatı (61,19%-i) 

əmək haqqı xərclərinə, 65,5 min manatı (13,57%-i) əmək haqqına üstəliyə, 52,0 min 

manatı (10,77%-i) idarənin saxlanılmasına, 16,2 min manatı (3,36%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 5,1 min manatı (1,06%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 10,0 min 

manatı (2,07%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 19,6 min 

manatı (4,06%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 8,1 min manatı 

(1,68%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 5,7 min manatı (1,18%-i) digər xərclərə və 

5,1 min manatı (1,06%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə edilməyərək geri qaytarılmış 24,2 

min manatı və ya 4,8% vəsaitin 9,3 min manatı əmək haqqı, 5,2 min manatı əmək 

haqqına üstəlik, 1,7 min manatı idarənin saxlanılması, 1,3 min manatı ezamiyyə 

xərcləri, 0,1 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 1,6 min manatı 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 3,8 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 0,2 manatı təqaüdlər və sosial müavinətlərin 

ödənilməsi, 0,9 min manatı digər xərclər, 0,1 min manatı qeyri-maliyyə aktivləri üzrə 

olmuşdur.     

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsi yanında Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət 

Nəzarəti Xidməti üzrə 1739,4 min manat həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 69,5 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 1618,0 min 

manat məbləğində maliyyələşmə açılmış, 1273,5 min manat və ya təyinatın 73,2%-i 

həcmində kassa xərci və 1303,1 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

  Xidmətin saxlanılması üzrə sərf edilmiş vəsaitin 806,7 min manatı (63,3%-i) 

əmək haqqı xərclərinə, 178,5 min manatı (14,0%-i) əmək haqqına üstəliyə, 216,3 min 

manatı (17,0%-i) idarənin saxlanılmasına, 4,6 min manatı (0,4%-i) ezamiyyə xərclərinə, 

26,4 min manatı (2,1%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 19,9 min manatı 

(1,6%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 1,5 min manatı 

(0,1%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 7,4 min manatı (0,6%-i) dövlət 

qulluqçularına sosial müavinətlərə, 8,8 min manatı (0,7%-i) digər təqaüdlər, müavinətlər 

və transferlərə, 2,5 min manatı (0,2%-i) sair müxtəlif xərclərə və 0,8 min manatı (0,1%-i) 

qeyri-istehsal aktivlərinə yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 344,5 min manatı və ya 21,3% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 164,0 min manatı əməkhaqqı, 32,9 min 
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manatı əməkhaqqına üstəlik, 35,1 min manatı idarənin saxlanılması, 14,8 min manatı 

ezamiyyə xərcləri, 7,8 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 5,1 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 42,6 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 0,3 manatı dövlət qulluqçularına sosial 

müavinətlər, 26,8 manatı digər təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər ödənilməsi, 5,7 min 

manatı sair müxtəlif xərclər, 27,0 min manatı əsas vəsaitlər, 9,4 manatı qeyri-istehsal 

aktivləri üzrə olmuşdur.     

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Dövlət Avtonəqliyyat 

Xidmətinin saxlanması üçün 2016-cı ildə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait 

2062,6 min manat təşkil etmişdir ki, həmin vəsaitdən cəmi 1564,7 min manatı istifadə 

olunmuş və ya Xidmətin xərclər smetası üzrə nəzərdə tutulan təyinat 75,8% 

səviyyəsində icra edilmişdir. Xidmət üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 2062,6 

min manat təyinata qarşı 2049,5 min manat və ya təyinatın 99,4% həcmində 

maliyyələşmə açılmışdır. Xidmətin kassa xərcləri 1564,7 min manat olmaqla açılmış 

maliyyələşmənin 76,4%-ini təşkil etmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 484,7 min manatı və ya 23,6%-i istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 358,5 min manatı 

və ya 74,0%-i “Əməyin ödənişi” bölməsinin, qalan vəsaitlər əsasən  “Malların (işlərin və 

xidmətlərin)  satın alınması” bölməsinin payına düşür. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki 

Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin saxlanması üçün 

377,9 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. İl ərzində dürüstləşmə zamanı nəzərdə 

tutulmuş vəsait dəyişməmişdir.Hesabat ilində 377,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 

203,4 min manat və ya təyinatın 53,8%-i həcmində kassa xərci, 202,7 min manat faktiki 

xərc olmuşdur. 

İcra edilmiş vəsaitin 157,8 min manatı və ya 78,1%-i“əməyin ödənişi”, 33,1 min 

manatı və ya 16,3%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 0,8 min manatı və 

ya 0,4%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 9,2 min manatı və ya 4,5%-i “digər xərclər”, 

2,5 min manatı və ya 1,1%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri üzrə xərc 

edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 173,9 min manat və ya 46,1% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 92,8 min 

manatı və ya 53,4%-i “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 6,4 min manatı və ya 

3,7%-i “ştatdankənar işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 28,0 min manatı və ya 16,1%-i 

“əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı, 28,1 min manatı və ya 16,2%-i 

“dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 1,5 min manatı və ya 0,9%-i  

“dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı, 1,8 min manatı və ya 1,0%-i “idarənin 

xərcləri” paraqrafı, 3,5 min manatı və ya 2,0%-i “internet xidmətləri haqqının ödənilməsi” 

maddəsi, 1,2 min manatı və ya 0,7%-i “iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən 

müavinətlər” paraqrafı, 1,7 min manatı və ya 1,0%-i “icarə və muzdlu xidmətlər” 

paraqrafı, 1,8 min manatı və ya 1,0%-i “sair xərclər” paraqrafı, 7,1 min manatı və ya 

4,0%-i digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 

Baytarlıq Xidməti üzrə 512,3 min manat həcmində vəsait təsdiq olunmuş, hesabat 
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ilində təsdiq olunmuş təyinata qarşı maliyyələşmə təyinat səviyyəsində, kassa xərci 

416,1 min manat (81,2%), faktiki xərc isə 409,7 min manat olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş 416,1 min manat məbləğində vəsaitin 319,2 min 

manatı əməyin ödənişi üzrə (təyinata qarşı icra 79,0%),  88,9 min manatı malların (iş və 

xidmətlərin) satın alınması üzrə (təyinata qarşı icra 89,5%), 3,8 min manatı təqaüdlər və 

sosial müavinətlər üzrə (təyinata qarşı icra 88,4%),  0,9 min manatı digər xərclər üzrə 

(təyinata qarşı icra 70,0%),  3,2 min manatı isə qeyri-maliyyə aktivlərinin alışı üzrə 

(təyinata qarşı icra 100,0%) olmuşdur.  

Xidmətin təqdim etdiyi Arayışa əsasən aparat xərcləri üzrə kassa xərcinin açılmış 

maliyyələşməyə nisbətən 96,2 min manat məbləğində az icra olunmasının səbəbi kimi 

maliyyələşmənin faktiki ştatda olan 30 ştat üzrə deyil, ştat cədvəli üzrə olan 36 ştat 

vahidi üzrə (faktiki 30 ştat vahidi) əməyin ödənişi xərclərinin hesablanaraq açılması 

göstərilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən  96,2 min manat istifadə edilməyərək geri 

qaytarılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 

Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin saxlanması üçün 2016-ci ilin dövlət büdcəsinin 

“Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları” paraqrafında 374,7 min manat vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur. İl ərzində dürüstləşmə zamanı nəzərdə tutulmuş vəsait dəyişməmişdir. 

Hesabat ilində 349,5 min manat maliyyələşmə açılmış, 239,8 min manat və ya təyinatın 

64,0%-i həcmində kassa xərci, 260,4 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 109,6 min manat və ya 31,4% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 56,9 min 

manatı və ya 51,9%-i “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 15,9 min manatı və 

ya 14,5%-i “əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı, 16,0 min manatı və ya 

14,6%-i “dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 8,0 min manatı və ya 

7,3%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” paraqrafı, 3,5 min manatı və ya 3,2%-i “yanacaq və 

sürtkü materiallarının alınması” paraqrafı, 2,7 min manatı və ya 2,5%-i “digər maşın və 

avadanlıqlar” maddəsi, 6,6 min manatı və ya 6,0%-i digər xərc paraqrafları üzrə 

olmuşdur. 

 İcra edilmiş vəsaitin 188,3 min manatı və ya 78,5%-i“əməyin ödənişi”, 49,9 min 

manatı və ya 20,8%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 0,7 min manatı və 

ya 0,3%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 0,6 min manatı və ya 0,3%-i “digər xərclər”, 

0,3 min manatı və ya 0,1%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri üzrə xərc 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin saxlanması üçün 1131,9 min manat 

həcmində vəsaitin ayrılması   təsdiq olunmuş, təsdiq olunmuş təyinata qarşı 1019.5 min 

manat maliyyələşmə açılmış (2015-ci illə müqayisədə 86,5 min manat, yaxud 7,8% az ), 

948.2 min manat  həcmində kassa xərci və 1103,7 min manat  faktiki xərc olmuş, 

təyinata qarşı icra 83,8% (maliyyələşməyə qarşı 93.0%) təşkil etmişdir. 

   Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 71,2 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək dövlət büdcəsinə qaytarılmış, qaytarılan vəsaitin 26,7 min manatı əmək 

haqqı xərcləri və əmək haqqı ilə bağlı sair ödənişlər, 5,2 min manatı DSMF-na 

ayırmalar, 9.1 min manatı ölkədaxili, 4.4 min manatı xarici ezamiyyələr, 16.6 min manatı 
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kommunal və kommunikasiya xidmətləri,1.5 min manatı rabitə xərcləri, 3.9 min manatı 

alış və xidmətlər, 3.5 min manatı sair xərclər, 0.3 min manatı bank xərcləri üzrə 

olmuşdur.  

Dövlət  büdcəsinə qaytarılmış məbləğ açılan maliyyələşmənin 7.0 faizini, o 

cümlədən, ölkədaxili ezamiyyə maddəsi üzrə 74.6% (9.1 min manat),  elektrik enerji 

haqqının ödənilməsi maddəsi üzrə 22,2% (8.5 min manat), iş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə ödəniş maddəsi üzrə 60.0% (3.0 min manat),digər kommunal xidmətləri 

haqqının ödənilməsi maddəsi üzrə 23.0% (6.2 min manat)  təşkil edir. Bununla yanaşı, 

xarici ezamiyyələr (4.4 min manat) və kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı 

digər xərclər (1.0 min manat) xərc maddələri üzrə açılmış maliyyələşmə istifadə 

edilmədən 100%  dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 

Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidmətinin saxlanması üçün 885.3 

min manat həcmində vəsaitin ayrılması təsdiq olunmuş, təsdiq olunmuş təyinata qarşı 

549,2 min manat maliyyələşmə açılmış (2015-ci illə müqayisədə 240,2 min manat, 

yaxud 1,8 dəfə çox ), 549,2 min manat  həcmində kassa xərci və 594,9 min manat  

faktiki xərc olmuş, kassa icrası təyinata qarşı  62,0% (maliyyələşməyə qarşı 100,0%) 

təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi yanında 

Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyinin saxlanması 

üçün 720,5 min manat həcmində vəsaitin ayrılması   təsdiq olunmuş, təsdiq olunmuş 

təyinata qarşı 712,4 min manat maliyyələşmə açılmış (2015-ci illə müqayisədə 276,1 

min manat, yaxud 1,6 dəfə çox ), 543,7 min manat  həcmində kassa xərci və 543,7 min 

manat  faktiki xərc olmuş, təyinata qarşı icra 75,5% (maliyyələşməyə qarşı 76,3%) təşkil 

etmişdir. 

   Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 168,8 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək dövlət büdcəsinə qaytarılmış, qaytarılan vəsaitin 85,5 min manatı əmək 

haqqı xərcləri və əmək haqqı ilə bağlı sair ödənişlər, 18,4 min manatı DSMF-na 

ayırmalar, 8,5 min manatı ölkədaxili, 3,0 min manatı xarici ezamiyyələr, 1,6 min manatı 

kommunal və kommunikasiya xidmətləri, 3,4 min manatı rabitə və internet xərcləri, 48,0 

min manatı alış və xidmətlər, 0,4 min manatı bank xərcləri üzrə olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə 3164,7 min manat xərc təsdiq edilmiş, 

hesabat ilində 3164,7 min manat təsdiq olunmuş təyinata qarşı 100,0% maliyyələşmə 

açılmaqla 2911,0 min manat və ya təyinatın 92,0%-i (2015-ci ildə 2863,8 min manat və 

ya 88,6%) həcmində kassa xərci olmuşdur. Faktiki xərclər 3213,9 min manat təşkil 

etmişdir ki, bunun 299,9 min manatı əsas vəsaitlərə tətbiq edilmiş amortizasiya 

ayırmaları üzrə olmuşdur. 

Xidmətin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 47,2 min manat (1,6%) çox olmuşdur.  

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 2530,5 min manatı və ya 86,9%-i (2015-ci ildə 

2520,3 min manat və ya 88,0%) əməyin ödənişi xərclərinə, 190,9 min manatı və ya 

6,6%-i (2015-ci ildə 200,8 min manat və ya 7,0%) malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 105,6 min manatı və ya 3,6%-i (2015-ci ildə 40,1 min manat və ya 1,4%) 

təqaüd və sosial müavinətlərə, 82,7 min manatı və ya 2,8%-i (2015-ci ildə 82,2 min 
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manat və ya 2,9%) digər xərclərin alınmasına və 1,3 min manatı və ya 0,1%-i (2015-ci 

ildə 20,4 min manat və ya 0,7%) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına sərf edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 253,7 min 

manat və ya 8,0% (2015-ci ildə 148,2 min manat və ya 4,9%) vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 105,5 min manat və ya 71,2% çox 

olmuşdur. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 134,9 min manatı və ya 53,2%-i (2015-ci 

ildə 81,5 min manat və ya 55,0%) “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə, 73,6 min manatı və 

ya 29,0%-i (2015-ci ildə 37,0 min manat və ya 25,0%) “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması” bölməsi üzrə, 8,3 min manatı və ya 3,3%-i (2015-ci ildə 6,2 min manat 

və ya 4,2%) “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə, 12,9 min manatı və ya 5,0 

%-i (2015-ci ildə 6,2 min manat və ya 4,2%) “Digər xərclər” bölməsi üzrə, 24,1 min 

manatı və ya 9,5%-i (2015-ci illə 21,0 min manat və ya 14,2%) “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti üzrə 3849,3 min manat xərc təsdiq edilmiş, 

hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinata qarşı 3837,8 min manat maliyyələşmə açılmaqla 

3797,6 min manat və ya təyinatın 98,7%-i (2015-ci ildə 3624,4 min manat və ya 91,5%) 

həcmində kassa xərci olmuşdur. Faktiki xərclər 4044,5 min manat təşkil etmişdir ki, 

bunun 294,3 min manatı əsas vəsaitlərə tətbiq edilmiş amortizasiya ayırmaları üzrə 

olmuşdur. 

Xidmətnin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 173,2 min manat (4,8%) çox olmuşdur.  

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 3326,6 min manatı və ya 87,6%-i (2015-ci ildə 

3136,6 min manat və ya 86,5%) əməyin ödənişi xərclərinə, 389,5 min manatı və ya 

10,3%-i (2015-ci ildə 379,3 min manat və ya 10,5%) malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınmasına, 27,0 min manatı və ya 0,7%-i (2015-ci ildə 40,4 min manat və ya 

1,1%) təqaüd və sosial müavinətlərə, 24,3 min manatı və ya 0,6%-i (2015-ci ildə 23,6 

min manat və ya 0,7%) digər xərclərin alınmasına və 30,2 min manatı və ya 0,8%-i 

(2015-ci ildə 44,5 min manat və ya 1,2%) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına sərf 

edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 40,2 min 

manat və ya 1,0% (2015-ci ildə 58,1 min manat və ya 1,6%) vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 17,9 min manat və ya 30,1% az 

olmuşdur. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 16,3 min manatı və ya 40,5%-i (2015-ci 

ildə 25,5 min manat və ya 43,9%) “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə, 20,8 min manatı və 

ya 51,7%-i (2015-ci ildə 26,1 min manat və ya 44,9%) “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması” bölməsi üzrə, 0,3 min manatı və ya 0,7%-i (2015-ci ildə 1,7 min manat 

və ya 2,9%)  “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə, 2,0 min manatı və ya 4,9 

%-i (2015-ci illə 2,0 min manat və ya 3,4%) “Digər xərclər” bölməsi üzrə, 0,9 min manatı 

və ya 2,2%-i (2015-ci illə 2,8 min manat və ya 4,8%) “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

bölməsi üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinə 399,4 min manat təsdiq 

edilmiş, hesabat ilində 399,4 min manat təsdiq olunmuş təyinata qarşı 393,3 min manat 

maliyyələşmə açılmaqla 282,8 min manat və ya təyinatın 70,8%-i (2015-ci ildə 196,9 
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min manat və ya 75,0%) həcmində kassa xərci olmuşdur. Faktiki xərclər 314,1min 

manat təşkil etmişdir.  

Xidmətin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 85,9 min manat (69,6%) çox olmuşdur ki, bu da ƏƏSMN yanında Dövlət 

Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin Azərbaycan Prezidentinin 16 mart 

2015-ci il tarixli fərmanına əsasən yaradılması ilə əlaqədar olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 178,1 min manatı və ya 63,0%-i (2015-ci ildə 

92,1 min manat və ya 46,7%) əməyin ödənişi xərclərinə, 91,8 min manatı və ya 32,4%-i 

(2015-ci ildə 49,5 min manat və ya 25,1%) malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 0,2 min manatı və ya 0,1%-i (2015-ci ildə 0,3 min manat və ya 0,2%) 

təqaüd və sosial müavinətlərə, 1,9 min manatı və ya 0,7%-i (2015-ci ildə 0,3 min manat 

və ya 0,2%) digər xərclərin alınmasına və 10,7 min manatı və ya 3,8%-i (2015-ci ildə 

54,7 min manat və ya 27,8%) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına sərf edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 110,6 min 

manat və ya 27,9% (2015-ci ildə 25,9 min manat və ya 11,6%) vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti üzrə smetada nəzərdə tutlmuş 659,3 min 

manat təyinata qarşı 416,5 min manat maliyyələşmə açılmış, açılmış maliyyələşməyə 

qarşı təyinatın 50,4%-i və ya 332,4 min manat kassa xərci, 359,4 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 84,2 min manat vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 57,1 min manatı və ya 67,9%-i 

əmək haqqı, 12,8 min manatı və ya 15,2%-i əmək haqqına üstəlik, 1,8 min manatı və ya 

2,1%-i kommunal və kommunikasiya xidmətləri, 9,3 min manatı və ya 11,0%-i digər 

istehlak mal və materiallarının alınması, 3,2 min manat və ya 3,8%-i başqa xərc 

maddələri üzrə olmuşdur.  

Sərf edilmiş vəsaitin 260,7 min manatı və ya 78,4%-i əməyin ödənişi, 59,4 min 

manatı və ya 17,9%-i malların satın alınmasına, 3,4 min manatı və ya 1,0%-i, təqaüdlər 

və sosial müavinətlər, 1,3 min manatı və ya 0,4%-i digər xərclər, 7,5 min manatı və ya 

2,3%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəlmişdir. 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinə 2016-cı 

ildə dövlət büdcəsində 1739,4 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Agentlik üçün 

dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 1739,4 min manat dürüstləşmiş təyinata qarşı 

1281,6 min manat və ya təyinatın 73,7% həcmində maliyyələşmə açılmışdır. Agentliyin 

kassa xərcləri 1061,0 min manat olmaqla açılmış maliyyələşmənin 82,7 %-ini və faktiki 

xərclər 1108,4 min manat olmaqla kassa xərclərinin 104,7%-ni təşkil etmişdir. 

Agentliyə 2016-cı ildə açılmış maliyyələşmə 1281,6 min manat, kassa xərcləri 

1060,3 min manat, 30.12.2016-cı il tarixinə (üzləşmə dövrünə) istifadə edilməmiş 

vəsaitin  son qalığı (limit qalığı) 221,3 manat məbləğində olmuş və ilin sonunda dövlət 

büdcəsinə geri qaytarılmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunadək istifadə edilməmiş vəsait qalığı 

dürüstləşmiş büdcənin (təyinatın) 12,7 %-ni və açılmış maliyyələşmənin 17,3 %-ni təşkil 

etmişdir. 
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Dövlət büdcəsinə geri qaytarılan 221277 manat vəsaitin 57845,0 manatı və ya 

26,1% “Əməyin ödənişi” paraqrafının, 58084,0 manatı və ya 26,2% “Malların (işlərin və 

xidmətlərin)  satın alınması” paraqrafının, 553,0 manatı və ya 0,2% ”Təqaüdlər və sosial 

münavinətlər” paraqrafının, 72827,0 manatı və ya 32,9 %-i “digər xərclər” bölməsinin, 

31967,0  manatı və ya14,6%-i “Qeyri-maliyyə aktivləri” bölməsinin payına düşür. 

Agentliyin debitor borcları 01.01.2016-cı il tarixinə 7516,0 manat və 01.01.2017-ci 

il tarixinə 1337,0 manat təşkil etməklə 6179,0 manat azalmış, kreditor borcu olmamışdır. 

 Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərclərində iki istiqamət üzrə 

birdəfəlik təyinatlı xərclər icra edilmişdir. “Maddi-texniki təminatı 

möhkəmləndirilməsi” xərclərinə hesabat ilində 46,0 min manat məbləğində vəsait 

nəzərdə tutulmuş və həmin vəsait tam məbləğdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyi üzrə icra edilmişdir.  

“Qanunverciilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilati strukturunun 

təkmilləşdirilməsi” xərclərin dövlət büdcəsində 6058,8 min manat vəsait nəzərdə 

tutulmuş və 2740,7 min manat məbləğində icra edilmişdir. Həmin vəsaitin 34,8%-i 

yuxarıda qeyd edilmiş mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən icra edilmişdir. Bu 

xərclərdən həmçinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı 

Nəqliyyat Agentliyinin saxlanması üçün 1045,1 min manat, Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinə Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin 

saxlanılması üçün 366,3 min manat məbləğində vəsait yönəldilmiş, qalan məbləği isə 

struktur islahatlarının nəticəsi olaraq bir sıra qurumların birləşdirilməsi səbəbindən işdən 

azad olunmuş işçı və ləğvetmə komissiyasına cəlb olunmuş əməkdaşlara əməkhaqqı, 

son haqq hesab və müavinətlər verilməsi, digər zəruri xərclərin ödənilməsi üçün   xərc 

edimişdir.  

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları üzrə dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri hesabat ilində 79900,0 min manat 

məbləğində nəzərdə tutulmuş vəsaitə qarşı icra 71881,3 min manat və ya 90,0% təşkil 

etmişdir. Hesablama Palatasında qurumlardan təqdim edilmiş hesabat məlumatlar bu 

xərclərin 68600,9 min manatı və ya 95,4%-i əhatə etmişdir. 

Həmin məlumatların təhlili göstərir ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatların büdcədənkənar xərcləri üzrə əhatə edilmiş vəsaitin 81,9%-i Azərbaycan 

Respublikası Vergilər Nazirliyinin, 12,4%-i Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin və 5,1%-i 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Adminstrasiyasının İşlər İdarəsinin payına 

düşmüş, qalah hissəsi isə digər qurumlar tərəfindən icra edilmişdir.  

“Yerli icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə 116857,9 min manat təsdiq 

edilmiş təyinata qarşı 108175,4 min manat və ya 92,6% icra olmuşdur. Bu da 2014-cü 

və 2015-ci illərin icra göstəricilərindən müvafiq olaraq 4164,9 min manat və ya 3,7% az 

və 3073,3 min manat və ya 2,9% çoxdur.  

Paraqraf üzrə icra edilmiş 75,7%-i yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

saxlanılmasına, 22,3%-i mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli təşkilatlarının, 1,2%-i 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və onun tabeliyində olan qurumların aparatının 

saxlanılmasına, 0,6%-i büdcədənkənar vəsaitlər, 0,2%-i qanunvericilik və icra 

hakimiyyəti orqanlarının təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi xərcləri üzrə olmuşdur. 
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 “Yerli icra hakimiyyəti orqanları”  paraqrafı üzrə 86098,9 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra 95,1% və ya  81917,0 min manat olmuşdur. Bu 

məbləğ 2015-ci illə müqayisədə  3112,2 min manat  və ya 3,4% çoxdur. Yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının saxlanılmasına xərc olunmuş vəsaitin əsas hissəsi, yəni 

69861,1 min manatı və ya 85,3%-i əməyin ödənişinə və 10649,3 min manatı və ya 

13,0%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına sərf edilmişdir. İcra olunmuş 

vəsaitin qalan 490,1 min manatı və ya 0,6%-i təqaüdlər və sosial müavinətlərin 

ödənilməsinə, 355,7 min manatı və ya 0,4%-i digər xərclərə və 560,9 min manatı və ya 

0,7%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

Paraqraf üzrə xərclərin tərkibində mərkəzi icra orqanlarının yerli təşkilatlarına 

ümumilikdə 24084,0 min manat, o cümlədən Səhiyyə Nazirliyi üzrə 135,1 min manat, 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 14326,5 min manat, Gənclər və 

İdman Nazirliyi üzrə 3380,9 min manat, Təhsil Nazirliyi üzrə 4039,9 min manat, 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 2201,5 min manat icra edilmişdir. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və onun tabeliyində olan qurumların 

saxlanılması üçün cəmi 1465,7 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş 1334,0 min manat 

və ya təyinatın 91,0%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

2016-ci ildə sərf edilmiş vəsaitin 22422,9 min manatı və ya 93,2%-i əməyin 

ödənişi xərclərinə, 1117,0 min manatı və ya 4,6%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 368,5 min manatı və ya 1,5%-i təqaüd və sosial müavinətlərə, 102,0 min 

manatı və ya 0,4%-i digər xərclərə və 73,6 min manatı və ya 0,3%-i qeyri-maddi 

aktivlərin alınmasına yönəldilmişdir.  

Paraqraf üzrə nəzərdə tutulmuş 1450,5 min manat büdcədənkənar vəsaitə 

qarşı icra 649,7 min manat və ya 44,8%,  “Qanunvericilik və icra hakimiyyəti 

orqanlarının təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsi” xərcləri üzrə isə nəzərdə 

tutulmuş 204,4 min manata qarşı  icra 190,7 min manat və ya 93,3% olmuşdur. Həmin 

vəsait rayonlar üzrə mühafizə xərclərinin ödənilməsi məqsədilə icra edilmişdir. 

“Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması” paraqrafı üzrə 2016-cı ildə 250,8 min 

manat dürüstləşdirilmiş təyinat təsdiq edilmiş, hesabat ilinin sonuna Mükafat 

Komissiyası tərəfindən 60,0 min manat vəsait istifadə edilmiş, paraqraf üzrə icra 

səviyyəsi 23,9% təşkil etmişdir.  

“Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı” köməkçi 

bölməsi üzrə proqnoz məbləği hesabat ilində 44,8% artaraq 280000,0 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 253062,9 min manat və ya 90,4% icra olmuşdur ki, bu da 

2014-cü ilin icrası ilə müqayisədə 118904,5 min manat və ya 88,6%, 2015-ci ilin icrası 

ilə müqayisədə isə 90893,2 min manat və ya 56,0% çoxdur.  

Bu vəsaitin 16555,2 min manatı Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq ictimai-

siyasi təşkilatlara üzvlüyü ilə bağlı xərclərə ayrılmış, 26279,4 min manatı beynəlxalq 

maliyyə-kredit təşkilatlarının səhm kapitalında iştirak payına, 5614,9 min manatı 

beynəlxalq fəaliyyət və bu qəbildən olan digər tədbirlərə, 106594,5 min manatı isə 

Azərbaycan Respublikası tərəfindən xarici ölkələrə verilən kreditlərlə bağlı 

xərclərə yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi üzrə 1800,0 min manat, o 

cümlədən Beynəlxalq tədbirlə (“AzPROMO”-a) bağlı xərclər üzrə 1000,0 min manat,  

Xarici ölkələrdə Azərbaycan Milli sərgisinin təşkili məqsədilə mərkəzi aparata 800,0 min 
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manat həcmində vəsait təsdiq edilmişdir. Təsdiq edilmiş təyinata qarşı 1511,5 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 1238,5 min manat və ya təyinatın 68,8%-i həcmində 

kassa xərci aparılmışdır.  

Təhlillə müəyyən edildi ki, kassa xərcinin təyinata nisbətdə 31,2% az icra 

edilməsinə səbəb təsdiq edilmiş dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 84,0% həcmində 

açılmış maliyyələşməyə qarşı 81,9 % həcmində kassa xərci aparılmış və ilin sonunda  

istifadə edilməyən 273,0 min manat (18,1%) qalıq vəsaitinin dövlət büdcəsinə geri 

qaytarılmasıdır.  

Faktiki xərc 1154,4 min manat  və ya kassa xərcindən 84,1 min manat az təşkil 

etmişdir. Bu da Xarici ölkələrdə Azərbaycan Milli sərginin təşkili məqsədi ilə nəzərdə 

tutulmuş 800,0 min manat təyinata qarşı 264,9 min manat həcmində xərc edilmiş 

vəsaitin 84,1 min manatının qabaqcadan ödəniş edilərək debitor borcun yaranmasıdır 

ki, bu da xəzinə ilə üzləşmə aktında öz əksini  tapmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi üzrə ümumilkdə 1746,4 min 

manat, o cümlədən  beynəlxalq ictimai-siyasi təşkilatlara 300,0 min manart,  digər 

beynəlxalq fəaliyyətlə bağlı 1446,4 min manat həcmində xərclər smeta təsdiq 

olunmuşdur.  

Hesabat ilində üzvlük haqqı və digər ödənişlərlə bağlı xərclərin təyinatına qarşı 

1501,8 min manat maliyyələşmə açılmış, 1399,9 min manat və ya təyinatın 80,2%-i 

həcmində kassa xərci aparılmış, eyni həcmdə  faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 120,9 min manat (8,6%) 

çoxdur ki, bu da hesabat ilində 2015-ci ildən fərqli olaraq beynəlxalq ictimai-siyasi 

təşkilatlara ödənilməsi üçün vəsaitin nəzərdə tutulmasıdır. 

 Açılmış maliyyələşmədən köməkçi bölmə üzrə ümumilikdə ilin sonunda 101,8 

min manatı və ya 6,8% vəsait istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Həmin xərclərin 

tərkibində “Beynəlxalq ictimai-siyasi təşkilatlara” paraqrafı üzrə 0,2 min manat, “Digər 

beynəlxalq fəaliyyət” paraqrafı üzrə 101,6 min manat olmuşdur.  

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 299,7 min manatı (21,4%-i) beynəlxalq 

təşkilatların üzvlük haqqı və 1100,2 min manatı (78,6%-i) beynəlxalq təşkilatlara digər 

ödənişlərlə bağlı xərclərə yönəldilmişdir. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı “Beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük 

haqqı” köməkçi bölməsində “Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, 

konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəliklərinin saxlanılması” paraqrafı üzrə 2016-cı 

ildə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 73 diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların 

saxlanılmasına dövlət büdcəsində 105500,0 min manat dürüstləşdirilmiş vəsaitə qarşı  

100707,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 98018,9 min manat  və ya təyinatın 92,9%-i 

həcmində kassa xərci və eyni həcmdə  faktiki xərc olmuşdur. Hesabat ilində valyuta 

məzənnəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar İstifadə edilmiş vəsaiti 2015-ci ilin kassa xərci ilə 

müqayisədə 32956,6 min manat və yaxud 50,7% çox vəsait xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 2688,4 min manatı və ya 2,7% vəsait, o 

cümlədən 2170,2 min manatı  əməkhaqqı, 54,7 min manatı əməkhaqqına üstəlik, 19,1 

min manatı idarənin saxlanılması, 90,9 manatı  ezamiyyə xərcləri, 39,3 min manatı 

nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 48,4 min manatı kommunal və kommunikasiya 

xidmətlərinin ödənilməsi, 43,0 min manatı istehlak mallarının və materiallarının 
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alınması, 221,5 min manatı digər xərclər, 1,3 min manatı  qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması xərcləri üzrə istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə geri qaytarılmışdır.  

Diplomatik nümayəndəliklərin və konsulluqların saxlanılmasına sərf edilmiş 

vəsaitin köməkçi bölmələr üzrə 43810,0 min manatı (44,7%-i) əməkhaqqı xərclərinə, 

4223,9 min manatı (4,3%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 1587,5 min manatı (1,6%-i) idarənin 

saxlanılmasına, 4791,8 min manatı (4,9%-i) ezamiyyə xərclərinə, 2671,9 min manatı 

(2,7%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 3837,4 min manatı (3,9%-i) 

kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 3491,1 min manatı (3,6%-i) 

istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 33213,9 min manatı (33,9%-i) digər 

xərclərə, 391,4 min manatı (0,4%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

Hesabat ilinin sonuna diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların saxlanılmasına 

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərdən valyuta növündən asılı olaraq bank 

hesablarında 25,6 min Avro və 73,3 min ABŞ dolları həcmində istifadə edilməyən qalıq 

vəsaitləri olmuşdur. Qeyd edilənlərlə yanaşı təqdim edilmiş hesabat məlumatlarına 

əsasən müəyyən edildi ki, diplomatik nümayəndəlik və konsulluqların saxlanılmasına 

valyuta növündən asılı olaraq sərf edilmiş vəsaitlərdən “Müxtəlif debitor və kreditorlarla 

hesablaşmalar” hesabı üzrə 27 aprel 2017-ci il tarixə  353,3 min Avro, 372,5 min Yapon 

yeni, 1041,7 min ABŞ dolları həcmində debitor, 218,0 min Avro, 37,8 min Funt sterlinq, 

13,2 min ABŞ dolları həcmində kreditor borc,  “Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar” 

hesabı üzrə 62,9 min Avro, 2,8 min İsveçirə frankı, 114,7 min ABŞ dolları həcmində 

debitor, 0,7 min Avro, 8,5 min ABŞ dolları həcmində kreditor borc qalıqları olmuşdur.  

Bununla yanaşı, diplomatik nümayəndəlik və konsulluqlarında ƏDV-nin qalıqları 

barədə məlumata əsasən qeyd edilən tarixə 38,5 min Avro həcmində qalıq vəsaiti 

olmuşdur. 

“Başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidmətləri” köməkçi 

bölməsi xərcləri üzrə hesabat ilində 16232,4 min manat məbləğində vəsaitə qarşı 

14437,5 min manat və ya 88,9% icra olunmuşdur. Bu da 2014-cü ilin icrası ilə 

müqayisədə 35171,3 min manat və ya 70,9 %, 2015-ci ilin icrası ilə müqayisədə isə 

45035,9 min manat və ya 75,7% azdır.  

Funksional təsnifata uyğun olaraq, köməkçi bölmə xərcləri üzrə istifadə olunmuş 

vəsaitin 84,8%-i və ya 12249,7 min manatı digər seçki tədbirləri ilə bağlı seçici 

siyahılarının dəqiqləşdirilməsi və dairə seçki komissiyalarının və katibliyinin saxlanılması 

xərclərinə, 15,2%-i və ya 2187,8 min manatı statistika sistemində islahatların aparılması 

üçün  icra edilmişdir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası üzrə 13753,2 min manat, o cümlədən seçici 

siyahılarının dəqiqləşdirilməsinə 6135,4 min manat, Dairə seçki komissiyalarının 

saxlanılması üçün 7617,8 min manat həcmində vəsait  təsdiq olunmuşdur.   

Komissiyanın saxlanması üçün 2016-cı ildə ümumilikdə sərf edilmiş vəsait 2015-

ci illə müqayisədə 352,0 min manat (3,0%) çoxdur. 

Təsdiq edilmiş təyinata qarşı 12593,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 12249,7 

min manat və ya təyinatın 89,1%-i həcmində kassa xərci aparılmışdır.  

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 10,9% az icra edilməsinə səbəb açılmış 

maliyyələşməyə qarşı kassa xərcinin 2,7% həcmində az icra edilməsi ilə yanaşı bəzi 

xərclər üzrə təsdiq edilmiş təyinata qarşı icranın az olaması ilə əlaqələnir. Belə ki, təsdiq 

edilmiş təyinata qarşı idarənin xərcləri üzrə 57,0%, istilik enerjisi (yanacaq) haqqının 
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ödənilməsi 50,0%, iş qabiliyyətini itirməyə görə verilən müavinətlər 10,3%, icarə və 

müzdlu xidmətlər 1,9% və sair xərclər 2,7% icra edilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 343,6 min manatı və ya 2,7% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmış vəsaitin 107,4 min manatı  əməkhaqqı, 28,1 min 

manatı əməkhaqqına üstəlik, 40,1 min manatı idarənin saxlanılması, 22,4 manatı 

ezamiyyə xərcləri, 0,6 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 76,7 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 15,9 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 19,7 min manatı təqaüd və sosial müavinətlər, 

27,1 min manatı digər xərclər, 5,6 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 

olmuşdur.    

Sərf edilmiş vəsaitin 8353,4 min manatı (68,2%-i) əməkhaqqı xərclərinə, 1846,1 

min manatı (15,1%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 842,0 min manatı (6,9%-i) idarənin 

saxlanılmasına, 431,6 min manatı (3,5%-i) ezamiyyə xərclərinə, 31,5 min manatı (0,3%-

i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 340,1 min manatı (2,8%-i) kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 193,7 min manatı (1,6%-i) istehlak 

mallarının və materiallarının alınmasına, 15,1 min manatı (0,1%-i) təqaüdlər və sosial 

müavinətlərə, 34,8 min manatı (0,3%-i) digər xərclərə, 161,4 min manatı (1,2%-i) qeyri-

maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  Statistika  Komitəsi üzrə statistika 

sistemində islahatların aparılması üçün 2479,2 min manat həcmində təyinat təsdiq 

olunmuş, təyinata qarşı 2379,1 min manat maliyyələşmə açılmış, 2187,8 min manat və 

ya təyinatın 88,2%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  Faktiki xərc isə kassa xərcindən 

1100,1 min manat az olmaqla 1087,7 min manat təşkil etmişdir ki, bunun da 1029,0 min 

manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasıdır.  

“Statistika sistemində islahatların aparılması” paraqrafı üzrə açılmış 

maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə edilməyən 191,3 min manat və ya 8,0% 

həcmində vəsaitin 3,6 min manatı ştatdankənar işçilərin əmək haqqı üzrə, 75,5 min 

manatı mətbəə xərcləri üzrə, 2,0 min manatı ölkədaxili ezamiyyə üzrə, 30,5 min manatı 

inventarın alınması üzrə, 21,9 min manatı sair xərclər üzrə, 54,4 min manatı digər 

maşın və avadanlıqlar üzrə və 3,4 min manatı iqtisadi təsnifatın digər xərc istiqamətləri 

üzrə olmuşdur. 

Kreditor borcları üzrə ilin əvvəlinə borc olmamış, ilin sonuna isə kreditor borc 

165,7 min manat o cümlədən 0,3 min manat dəftərxana və təsərrüfat xərcləri üzrə, 73,5 

min manat mətbəə xərcləri üzrə, 0,4 min manat ölkədaxili ezamiyyələr üzrə, 30,0 min 

manat avadanlığın alınması üzrə, 0,2 min manat digər alışlar və xidmətlər üzrə, 8,7 min 

manat sair xərclər üzrə, 52,5 min manat digər maşın və avadanlıqları üzrə təşkil 

etmişdir.  

“Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər” köməkçi 

bölməsi üzrə 2016-cı il dövlət büdcəsində 1775097,0 min manat məbləğində vəsait 

nəzərdə tutulmuş, icra 1769063,5 min manat (99,7%) və ya 6033,5 min manat az  təşkil 

etmişdir. Bu, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə (704476,8 min manat) müqayisədə 

1064586,7 min manat və ya 2,5 dəfə çox, 2014-cü ilin müvafiq icra göstəricisi ilə 

(378935,3 min manat) müqayisədə isə 1390128,2 min manat və ya 4,7 dəfə çox 

olmuşdur. Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclərin xüsusi 

çəkisi 2016-cı il dövlət büdcəsi xərclərində 10,0%, ümumi dövlət xidmətləri xərclərində 
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60,9% olmuşdur. 2016-cı ildə bu xərclərin 1472453,8 min manatı və ya 83,2% xarici 

dövlət borcu üzrə, 296609,7 manatı və ya 16,8% daxili dövlət borcu üzrə ödənişlərdən 

ibarət olmuşdur.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilən Hesabata əsasən xarici dövlət 

borcu üzrə ödənişlərin 2014-2015-ci illərlə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə 

artması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 30 dekabr tarixli 760s 

nömrəli sərəncamına əsasən 2016-cı il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində 

birdəfəlik təyinat üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdən qənaət olunmuş məbləğdən, o 

cümlədən dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər 

yarımbəndindən 322240,0 min manat vəsaitin Dövlət zəmanəti ilə zlınan borcların 

Təminat Fonduna (Təminat Fondu) yönəldilməsi və həmin məbləğin Hesabatda icra 

kimi göstərilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, qənaət olunmuş 

322240,0 min manat vəsaitin 225510,0 min manatı xarici dövlət borcuna xidmət xərci 

ilə, 96730,0 min manatı isə daxili dövlət borcuna xidmət xərci ilə əlaqədar olmuşdur. 

Başqa sözlə, faktiki olaraq dövlət borcuna xidmət xərcləri nəzərdə tutulmuş 1775097,0 

min manat vəsaitə 1452856,9 min manat, yəni 81,8% icra edilmişdir. Bundan xarici 

dövlət borcuna xidmət xərcləri üzrə nəzərdə tutulmuş 1474032,4 min manata qarşı 

1248522,3 min manat və ya 84,7%, daxili dövlət borcuna xidmət xərcləri üzrə isə 

nəzərdə tutulmuş 301064,6 min manata qarşı 204334,6 min manat  və ya 67,9% icra 

həyata keçirilmişdir.    

Təqdim olunmuş hesabat məlumatlarına əsasən isə (qənaət olunmuş məbləğ 

icra kimi göstərilməklə) 2016-cı ildə xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər 1474032,4 min 

manat təyinata qarşı 1472453,8 min manat, yəni 1578,6 min manat və ya 0,1% az icra 

olunmuşdur ki, bu məbləğ 2015-ci ilin müvafiq icra göstəricisi ilə (632628,9 min manat) 

müqayisədə 839824,9 min manat və ya 2,3 dəfə çox, 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə 

(359290,2 min manat) müqayisədə isə 1113163,6 min manat və ya 4,1 dəfə çoxdur. 

2014-2015-ci illərdəki kimi, 2016-ci ildə də dövlət büdcəsində xarici dövlət borcu üzrə 

ödənişlər yalnız beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından alınan kreditlər üzrə 

olmuşdur.  

2016-cı ildə xarici dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri 336115,4 min manat, əsas 

borc ödənişləri 1136338,4 min manat təşkil etmişdir. Bu isə 2015-ci ilin icra göstəriciləri 

ilə müqayisədə müvafiq olaraq 143438,4 min manat (1,7 dəfə) və 696386,4 min manat 

(2,6 dəfə) çox, 2014-cü ilin icra göstəriciləri müqayisədə isə müvafiq olaraq 258527,3 

min manat (4,3 dəfə) və 854636,3 min manat (4,0 dəfə) çoxdur. 

Qeyd etmək olar ki, 2016-cı ildə xarici dövlət borcu üzrə ödənişlər xarici dövlət 

borcu hesab edilən kreditlərin 01.01.2017-ci il tarixə istifadə olunmuş (xidmət edilən) 

məbləği ilə (12241,3 milyon manat) müqayisədə 12,0% təşkil edir.  

2016-cı ildə daxili dövlət borcu üzrə ödənişlər 301064,6 min manat təyinata qarşı 

296609,7 min manat, yəni 4454,9 min manat və ya 1,5% az icra olunmuşdur ki, bu 

məbləğ 2015-ci ilin müvafiq icra göstəricisi ilə (71847,9 min manat) müqayisədə 

224761,9 min manat və ya 4,1 dəfə çox, 2014-cü ilin müvafiq icra göstəricisi ilə 

(19645,1 min manat) müqayisədə isə 276964,6 min manat və ya 15,1 dəfə çoxdur.  

2016-cı ildə darici dövlət borcu üzrə faiz ödənişləri 43848,3 min manat, əsas borc 

ödənişləri 252761,4 min manat təşkil etmişdir ki, bu 2015-ci ilin icra göstəriciləri ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 24984,4 min manat (2,3 dəfə) və 199777,4 min manat (4,8 
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dəfə) çox, 2014-cü ilin icra göstəriciləri müqayisədə isə müvafiq olaraq 37187,2 min 

manat (6,6 dəfə) və 239777,4 min manat (19,5 dəfə) çoxdur. 

Daxili dövlət borcu üzrə ödənişlərin 23236,9 min manatı dövlət istiqrazlarının 

yerləşdirilməsi, 13131,0 min manatı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından 

alınmış kreditlər, 260241,9 min manatı digər borclar üzrə ödənişlər və xərclərdən ibarət 

olmuşdur. 

Dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə xərclərin 17639,1 min manatı faizlər 

üzrə ödənişlər, 20,0 min manatı bank xərcləri və 5577,8 min manatı daxili öhdəliklər 

üzrə maliyyə əməliyyatları (əsas borc üzrə ödənişlər) təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından alınmış kreditlər üzrə xərclərin 

6161,3 min manatı Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Milli Bankın silinmiş əsas 

borcunu bağlamaq məqsədi ilə buraxılan istiqraz vərəqələri (o cümlədən 81,3 min 

manat faizlər üzrə ödənişlər, 6080,0 min manat əsas borc üzrə ödənişlər), 6969,6 min 

manat 19912-1996-cı illərdə dövlət büdcəsinin kəsirinin örtülməsi üçün Milli Bankdan 

istifadə edilmiş mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq məqsədi ilə buraxılan 

istiqraz vərəqələri (o cümlədən 65,6 min manat faizlər üzrə ödənişlər, 6904,0 min manat 

əsas borc üzrə ödənişlər) üzrə xərclərdən ibarət olmuşdur. 

Digər daxili dövlət borcları üzrə ödənişlərə onların ödənilməsi ilə bağlı xərclər 

aiddir ki, 25783,3 min manatı faizlər üzrə ödənişlər, 259,0 min manatı bank xərcləri və 

234199,7 min manatı daxili öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları (əsas borc üzrə 

ödənişlər) təşkil etmişdir. 

Qeyd olunduğu kimi, 2016-cı il dövlət büdcəsi xərclərinin “Beynəlxalq fəaliyyət və 

beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri köməkçi bölməsində 106600,0 min manat 

həcmində xarici dövlətlərə verilən kreditlər nəzərdə tutulmuş, 106594,5 min manat kredit 

Serbiya Respublikasına ayrılmışdır.  

“Büdcələr arasında transfertlər” köməkçi bölməsində hesabat ilində müxtəlif 

səviyyəli büdcələr arasında ümumi xarakter daşıyan və konkret funksiyaya aid 

edilməyən transfertlərlə bağlı dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 287550,0 

min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 287538,3 min manat dotasiya yönəldilmişdir. 

Bunun da 282350,0 min manatı (2015-ci illə müqayisədə 15350,0 min manat və yaxud -

5,2% az) icmal büdcənin tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

büdcəsinə yönəldilmişdir. 

Hesabat ilində bələdiyyələrin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi məqsədilə 5200,0 

min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara görə, nəzərdə 

tutulmuş vəsait 5188,3 min manat məbləğində icra edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 0,9 min manat və yaxud 0,02% çoxdur.  

 

 

3.1.2. Müdafiə və hüquq-mühafizə sahəsində büdcə vəsaitlərindən istifadə 

Torpaqlarımızın qaytarılması və əmin-amanlığın qorunması üçün güclü ordu 

quruculuğu Azərbaycan rəhbərliyinin ən önəm verdiyi strateji və dövlət əhəmiyyətli 

məsələlərdəndir. Dövlətin ən vacib atributlarından olan Silahlı Qüvvələrin qarşısında 

taleyüklü vəzifələr durur və orduya yüksək səviyyədə diqqət yetirilməsi günümüzün 
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doğurduğu aktuallıqdır. Dövlət büdcəsindən hərbi sahəyə ayrılan xərclərin dəfələrlə 

artırılması ordumuzun bütün istiqamətlər üzrə potensialının yüksək səviyyəyə 

çatdırılmasına əsaslı maliyyə təminatı yaratmışdır. Digər tərəfdən, Azərbaycanda hərbi-

sənaye potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı görülən işlər orduda aparılan geniş 

quruculuq işlərinin bir hissəsidir.   

Ölkənin müdafiə qabiliyyətinin yüksəldilməsi, milli təhlükəsizliyin ölkənin 

maraqlarına uyğun təmin olunması, sərhədlərimizin etibarlı qorunması məqsədi ilə hərbi 

qulluqçuların sosial-hüquqi müdafiəsi, Silahlı Quvvələr və qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan silahlı birləşmələrin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının 

təkmilləşdirilməsi  sahəsində intensiv işlər daha da genişləndirilmişdir. Həyata keçirilmiş 

tədbirlər nəticəsində ordunun həm xaricdən alınan, həm də ölkəmizdə istehsal olunan 

hərbi məhsullar hesabına müasir döyüş sistemləri, silah və sursatlarla təchiz olunması 

davam etdirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı cənab İlham Əliyev 10 yanvar 2017-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı 

ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 

iclasında yekun nitqində ordu quruculuğu ilə bağlı məsələlərə bir daha toxunaraq 

qeyd etmişdir: “Hərbi potensialımızın gücləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər 

görüləcək. Büdcədə kifayət qədər vəsait ayrılıb. Hərbi xərclər bizim büdcə xərcləri 

arasında birinci yerdədir. Bu, belə də olmalıdır. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq. 

Bütün böhranlara, neftin qiymətinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, biz ordumuzu 

ən müasir silah-sursat, texnika ilə təmin edirik. Keçən il çox önəmli addımlar 

atılmışdır. Ən müasir silahlar ölkəmizə gətirilmişdir və bu il də bu proses davam 

edəcək. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular 

sırasındadır, həm döyüş qabiliyyəti, həm təminat-təchizat baxımından. Bizim 

yüksək dəqiqliyə, dağıdıcı qüvvəyə malik olan ən müasir silahlarımız var. Onların 

bir hissəsi nümayiş etdirilib, bir hissəsi isə nümayiş etdirilməyib. Lazım olan 

vaxtda, lazım olan yerdə onlar nümayiş etdiriləcək”. 

2016-cı ildə bu istiqamətdə qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərin, o cümlədən, 

ölkənin silahlı qüvvələrinin peşəkarlıq səviyyəsinin daha da artırılmasının, silahlı 

birləşmələrin müasir tələblərə cavab verən silah, sursat, ərzaq, geyim və digər maddi-

texniki vasitələrlə təchizatının davam etdirilməsinin, döyüş hazırlığının yüksəldilməsinin 

və hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinin maliyyə təminatı kimi  

“Müdafiə” bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 2228834,7 min manat təyinata qarşı hesabat 

ilində 2192730,2 min manat məbləğində vəsait icra edilmiş, proqnoz məbləği ilə 

müqayisədə icra səviyyəsi 98,4%  təşkil etmişdir.  

Dövlət büdcəsi xərclərinin icrasına dair illik hesabat  məlumatlarının  təhlilindən 

görünür ki, hesabat ilinin icrası 2014-2015-ci illərin icrası ilə müqayisədə müvafiq olaraq 

676642,0 min manat və ya 44,6% və 491896,0 min manat və ya 28,9% çox olmuşdur. 

Bu da qeyd edildiyi kimi, dövlət büdcəsi xərclərində  bölmə üzrə qarşıda duran 

vəzifələrin icrası üçün hökumət tərəfindən kifayət qədər yetərli vəsaitin icra edilməsinin 

təzahürüdür.  

 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 
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Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 2 mart tarixli 814 nömrəli Fərmanına əsasən 

“Müdafiə” bölməsi üzrə müəyyən edilmiş məbləğ il ərzində sabit saxlanılsa da, “Müdafiə 

qüvvələri” köməkçi bölməsində nəzərdə tutulmuş 2114496,4 min manat məbləğində 

vəsait 5800,0 min manat azaldılmış və “Milli təhlükəsizlik” köməkçi bölməsi üzrə 

nəzərdə tutulmuş 108894,7 min manat eyni məbləğdə artırılmışdır.  Təhlil göstərir ki, 

həmin dəyişiklik “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi” ilə bağlı birdəfəlik xərclər 

üzrə aparılmışdır. Belə ki, “Müdafiə qüvvələri” köməkçi bölməsi üzrə maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər 5800,0 min manat azaldılaraq 334300,0 

min manat müəyyən edilmiş və uyğun olaraq “Milli təhlükəsizlik” köməkçi bölməsi üzrə 

maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər nəzərdə tutulmuşdur.    

Hər il olduğu kimi, hesabat ilində də, “Müdafiə qüvvələri” və “Milli təhlükəsizlik” 

köməkçi bölmələrinin xüsusi çəkisi yüksək olmuş, müvafiq olaraq 94,7% və 5,0% təşkil 

etmişdir.   

 “Müdafiə qüvvələri” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş il ərzində 

aparılmış dəyişikliklərlə müəyyən edilmiş 2108696,4 min manat vəsaitə qarşı hesabat 

ilində 2077233,4 min manat  və ya 98,5% səviyyəsində icra edilmişdir. Bu da 2014-cü 

və 2015-ci illərdə bu istiqamətə yönəldilən vəsaitlərin icra göstəriciləri ilə müqayisədə 

müvafiq olaraq 681199,5 min manat və ya 48,8% və 501666,7 min manat və ya 31,8% 

çoxdur. 

Köməkçi bölmə üzrə icra edilmiş vəsaitin 69,9%-i Azərbaycan Respublikasının 

Müdafiə Nazirliyi, 10,1%-i Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti, 0,8%-i 

isə Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidməti tərəfindən və 19,0%-i birdəfəlik təyinatlı xərclər, 0,2% isə büdcədənkənar vəsait 

üzrə icra edilmişdir.  

“Müdafiə qüvvələri” köməkçi bölməsində "Müdafiə sahəsi üzrə maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi" ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 340100,0 min manat 

məbləğində vəsait 329554,2 min manat məbləğində, "Müdafiə sahəsi üzrə əmək 

haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi  və digər sosial tədbirlər" üzrə nəzərdə 

tutulmuş 70913,4 min manat məbləğində vəsait 63683,8 min manat məbləğində icra 

edilmişdir. Hər iki istiqamət üzrə icra eidlmiş vəsaitin müəyyən hissəsi, o cümlədən 

müvafiq olaraq 194300,0 min manat (və ya 59,0%-i) və 6600,0 min manat (və ya 

10,4%-i) məbləğində vəsait Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

Sərəncamı ilə Dövlət zəmanəti iə alınmış borcların Təminat Fonduna yönəldilmişdir.   

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən köməkçi bölmə 

üzrə müdafiə sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri 3929,0 min manat məbləğində vəsait icra edilmişdir. Bu, 

nəzərdə tutulmuş 9400,0 min manata qarşı 41,8% icra səviyyəsi deməkdir.   

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən ölkənin milli təhlükəsizliyinin bütün 

sahələrindəki uğurlarının davam etdirilməsi, respublikanın ictimai-siyasi və iqtisadi 

həyatında sabit inkişaf təmayüllərinin qorunub saxlanılması, eləcə də maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi üçün 

“Milli təhlükəsizlik” köməkçi bölməsi üzrə il ərzində aparılmış dəyişikliklərin nəticəsi 
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olaraq müəyyən edilmiş 114694,7 min manat təyinata qarşı 110366,2 min manat   və ya 

96,2% səviyyəsində icra olmuşdur. Bu isə 2014-cü və 2015-ci illərin icrası ilə 

müqayisədə müvafiq olaraq 3,5% və 7,8% azdır. Bu köməkçi bölmə  üzrə vəsaitin 

94,8%-i Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin saxlanılmasına və 

5,2%-i  birdəfəlik təyinatlı xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

“Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi 

üzrə 2422,0 min manat  təyinata qarşı  2364,8 min manat (97,6%) vəsait Azərbaycan 

Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən bu 

sahədə elmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılması üçün istifadə  edilmişdir. Bu 

göstərici 2014-cü və 2015-ci illərin müvafiq göstəricisindən  9,1%  və 6,4% azdır.  

“Digər kateqoriyalara aid edilməyənlər” köməkçi bölməsi üzrə 3021,6 min 

manat dürüstləşdirilmiş təyinata  qarşı 2765,8 min manat  və ya 91,5% Azərbaycan 

Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən  istifadə olunmuşdur. Bu göstərici 

2014-cü və 2015-ci illərin müvafiq göstəricisindən müvafiq olaraq 10,8% və 8,7% az 

olmuşdur.  

Hər il olduğu kimi, 2016-cı il ərzində də hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən 

qanunvericilik aktları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman, sərəncam və 

konkret tapşırıqları rəhbər tutularaq, müvafiq dövlət proqramları və konsepsiyalar 

çərçivəsində insanların həyatının, sağlamlığının, hüquq və azadlıqlarının, dövlətin və 

fiziki şəxslərinin qanuni mənafelərinin və mülkiyyətinin hüquqa zidd əməllərdən 

qorunması sahəsində vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün, bu sahədə səmərəli fəaliyyətin 

təmin olunması, maddi və müasir tələblərə cavab verən texniki avadanlıqlarla təchizat 

işləri davam etdirilmişdir. 

  

 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında 02 mart 2016-cı il tarixli 

814 nömrəli Fərmanına əsasən “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və 

prokurorluq” bölməsi üzrə vəsaitin məbləği 1208181,9 min manat, o cümlədən  

“Məhkəmə hakimiyyəti” köməkçi bölməsi üzrə 51501,5 min manat, “Hüquq-mühafizə” 

köməkçi bölməsi üzrə 862886,7 min manat, “Prokurorluq” köməkçi bölməsi üzrə 

58003,8 min manat, “Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər” köməkçi bölməsi 

üzrə isə  235789,9 min manat məbləğində təsdiq edilmişdir. 

İcra prosesində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində bölmə üzrə 1179062,3 min 

manat və ya 29119,6 min manat az, o cümlədən  “Məhkəmə hakimiyyəti” köməkçi 

bölməsi üzrə 51721,7 min manat və ya 220,1 min manat çox (bu vəsait məhkəmə 

hakimiyyəti orqanlarının əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial 

tədbirlərinə aid edilməklə artırılmışdır), “Hüquq-mühafizə” köməkçi bölməsi üzrə 

905930,1 min manat və ya 43043,5 min manat çox (bu vəsaitin 450,0 min manatı 

Azərbaycan Resbublikası Daxili İşlər Nazirliyinin maddi-texniki təminatının 

möhkəmləndirilməsi xərclərinə, 42593,5 min manatı isə hüquq-mühafizə orqanlarının 
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əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlərə dürüstləşdirmə 

edilərək artırılmışdır), “Prokurorluq” köməkçi bölməsi üzrə 58205,8 min manat və ya 

202,0 min manat çox (bu vəsait isə prokurorluq orqanlarının əməyin ödənişi xərclərinin 

tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlərinə aid etməklə dürüstləşdirilmişdir), “Digər 

kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə isə  163204,7 min manat 

və ya 72585,2 min manat (o cümlədən 951,2 min manat maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi və 71634,0 min manat əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi və 

digər sosial tədbirlər paraqrafları üzrə) az məbləğ nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, 

bölmə üzrə azaldılmış məbləğ birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə həyata keçirilmişdir.  

Beləliklə, hesabat ilində dövlət büdcəsi xərclərinin “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-

mühafizə və prokurorluq” bölməsi üzrə 1208181,9 min manat dürüstləşdirilmiş təyinat il 

ərzində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində 1179062,3 min manat müəyyən edilmiş və bu 

təyinata qarşı 1117133,7 min manat və ya 94,7% səviyyəsində icra olunmuşdur. Bu 

məbləğ 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 13578,6 min manat və ya 1,2% 

və 2015-ci illə müqayisədə isə 11457,8 min manat və ya 1,0% çoxdur   

2016-ci ildə “Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” bölməsi üzrə 

xərclərin icra səviyyəsi  dövlət büdcəsi xərclərinin icrasında xüsusi çəkisi 6,3% (2014-cü 

və 2015-ci illərin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq  0,4 və 0,1 faiz 

bəndi çox) olmuşdur.  

Büdcə xərclərinin icrasında köməkçi bölmələrin xüsusi çəkisi “Məhkəmə 

hakimiyyəti” köməkçi bölməsi üzrə 4,3%,  “Hüquq-mühafizə” köməkçi bölməsi üzrə 

79,1%, “Prokurorluq” köməkçi bölməsi  üzrə 5,1% və “Digər kateqoriyalara aid 

edilməyən xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 11,5% səviyyəsində olmuşdur.   

“Məhkəmə hakimiyyəti” köməkçi bölməsi üzrə il ərzində aparılmış 

dəyişikliklərin nəticəsi kimi müəyyən edilmiş  51721,6 min manat təyinata qarşı 48220,8 

min manat və ya 93,2% icra olmuşdur ki, bu da 2014-cü və 2015-ci  illərin icra 

göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,4% və 1,9% çoxdur. 

Hesabat ilində köməkçi bölmə üzrə vəsait Konstitusiya Məhkəməsi, Kassasiya 

instansiyası olaraq Ali Məhkəmə, Apellyasiya məhkəmələri, birinci instansiya 

məhkəmələri kimi fəaliyyət göstərən şəhər və rayon məhkəmələri, ərazi yurisdiksiyası 

üzrə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Ağır Cinayətlər məhkəmələri, 

İnzibati-iqtisadi məhkəmələri, eləcə də hərbi məhkəmələri tərəfindən, həmçinin 

birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə  icra edilmişdir.  

Köməkçi bölmənin büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcu hesabat ilinin əvvəlinə 10,7 

min manat,  ilin sonuna 11,5 min manat olmuşdur. İlin sonuna debitor borcu ilin əvvəlinə 

nisbətən 6,5% artmışdır. İlin sonuna olan debitor borcun 0,1 min manatı Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin, 4,6 min manatı Bakı Apellyasiya 

Məhkəməsinin, 0,9 min manatı Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin, 1,2 min manatı 

Şirvan  Apellyasiya Məhkəməsinin,  0,7 min manatı Şəki  Apellyasiya Məhkəməsinin, 

4,0 min manatı maliyyə təminatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 

həyata keçirilən məhkəmələrin payına düşmüşdür.  

Kreditor borc hesabat ilinin əvvəlinə 103,1 min manat, sonuna isə 78,8 min 

manat təşkil etmişdir. İlin sonuna kreditor borc ilin əvvəlinə nisbətən 23,6%  azalmışdır. 

İlin sonuna kreditor borcun 4,6 min manatı Azərbaycan Respublikası Konstitusiya  

Məhkəməsi, 36,3 min manatı Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi, 37,9 min manatı 
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maliyyə təminatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən 

məhkəmələr üzrə olmuşdur.  

 Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi üzrə 2016-cı ildə 4084,1 

min manat təsdiq olunmuş təyinata qarşı 4012,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 

3904,0 min manat və ya təyinatın 95,6%-i səviyyəsində kassa xərci və 4154,6 min 

manat faktiki xərc olmuşdur. 

Məhkəmə üzrə icra edilmiş  vəsaitin 3557,8 min manatı əməyin ödənişi  ilə(2015-

ci il ilə müqayisədə 182,5 min manat çox), 303,5 min manatı malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması ilə (2015-ci il ilə müqayisədə 52,5 min manat çox),  21,5 min 

manatı təqaüdlər və sosial müavinətlərlə (2015-ci il ilə müqayisədə 27,0 min manat az),  

8,9 min manatı digər xərclərlə (2015-ci il ilə müqayisədə 4,2 manat az) və 12,3 min 

manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə (2015-ci il ilə müqayisədə 2,6 min manat 

az) bağlı olmuşdur. 

Ayrılmış maliyyələşmənin kassa icrası 97,3% təşkil etmişdir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, iqtisadi təsnifatın xərc maddələrində bir sıra xərc istiqamətləri üzrə 2015-ci 

ildə icra təyinata nisbətən çox az olmasına baxmayaraq, 2016-cı ildə demək olar, eyni 

məbləğ planlaşdırılmış, icra səviyyəsi isə nəzərəçarpacaq səviyyədə az olmuşdur.  

“Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı üzrə 30,7 min manat təyinata qarşı 

34,6 min manat faktiki xərc edilməklə 3,9 min manat, “Elektrik enerjisi haqqının 

ödənilməsi” paraqrafı üzrə 18,0 min manat təyinata qarşı 19,7 min manat faktiki xərcə 

yol verməklə 1,7 min manat, “Poçt xidmətlərinin ödənilməsi” maddəsi üzrə 5,0 min 

manat təyinata qarşı 7,0 min manat faktiki xərc edilməklə 2,0 min manat öhdəlikdən 

artıq faktiki xərcə yol verilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 108,8 min manat və ya 2,7% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Geri qayıdan vəsaitin 36,8 min manatı əməyin 

ödənişi, 26,6 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 29,7 min manatı 

təqaüdlər və sosial müavinətlər, 8,0 min manatı digər xərclər və 7,7 min manatı qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması  xərc maddələrindən olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi üzrə 7003,3 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuş, 6937,6 min manat maliyyələşmə açılmış, 6535,6 min manat və 

ya təyinatın 93,3%-i həcmində kassa xərci və 8915,5 min manat  faktiki xərc olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 402,0 min manat və ya 5,8% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Geri qayıdan vəsaitin 364,0 min manatı 

“Əməyin ödənişi”, 25,6 min manatı “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 7,2 

min manatı “Digər xərclər”, 5,2 min manatı “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” xərc 

maddələrindən olmuşdur. 

Məhkəmə üzrə icra edilmiş vəsaitin 5486,3 min manatı “Əməyin ödənişi” (2015-ci 

il ilə müqayisədə 39,1 min manat az), 871,0 min manatı “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 63,5 min manat çox), 32,3 min manatı 

“Təqaüdlər və sosial müavinətlər” (2015-ci il ilə müqayisədə 6,6 min manat çox), 70,2 

min manatı “Digər xərclər” (2015-ci il ilə müqayisədə 43,5 min manat çox)  və 75,8 min 

manatı “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 4,9 min manat 

az) bölmələri üzrə olmuşdur.  

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 2016-cı ildə 4959,5 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinata qarşı 4639,3 min 
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manat maliyyələşmə açılmış, 4451,8 min manat və ya təyinatın 89,8%-i həcmində 

kassa xərci və 4511,0 min manat  faktiki xərc olmuşdur.  

Məhkəmə üzrə icra edilmiş vəsaitin müvafiq olaraq 3953,9 min manat “Əməyin 

ödənişi” (2015-ci il ilə müqayisədə 61,7 min manat çox), 465,3 min manat “Malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 38,1min manat az), 

21,7 min manat “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” (2015-ci il ilə müqayisədə 9,1 min 

manat çox), 9,4 min manat “Digər xərclər” (2015-ci il ilə müqayisədə 0,3 min manat çox)  

və 1,5 min manat “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 17,9 

min manat az) bölmələri üzrə olmuşdur. 

Ayrılmış maliyyələşmənin kassa icrası 97,3% olmasına baxmayaraq, iqtisadi 

təsnifatın qeyd olunan bölmələri üzrə  təyinata nisbətən kassa xərclərinin icrası 

nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədə olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 187,5 min manat və ya 4,0% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Geri qayıdan vəsaitin 155,5 min manatı 

“Əməyin ödənişi”, 23,6 min manatı “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 2,7 

min manatı “Digər xərclər”, 5,7 min manatı “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” xərc 

bölmələrindən olmuşdur. 

Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 2016-cı ildə 1891,0 min manat 

məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinata qarşı 

1839,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 1834,3 min manat və ya təyinatın 97,0%-i 

həcmində kassa xərci və 1851,8 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

 Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 5,4 min manat və ya 0,3% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Geri qayıdan vəsaitin 4,1 min manatı əməyin ödənişi, 

0,5 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 0,08 min manatı 

təqaüdlər və sosial müavinətlər, 0,06 min manatı digər xərclər, 0,7 min manatı qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması xərc maddələrindən olmuşdur. 

Məhkəmə üzrə 2016- cı ildə təyin və icra  edilmiş büdcə vəsaitlərin  2015-ci ilin 

təyinatı və icrası ilə müqayisədə müvafiq olaraq 31,8 min manat və ya 1,7% az  və 8,6 

min manat və ya 0,5% çox olmuşdur. 

Eyni zamanda Məhkəmə üzrə icra edilmiş  vəsaitin müvafiq olaraq və 1526,7 min 

manat “Əməyin ödənişi” (2015-ci il ilə müqayisədə 19,7 min manat çox),  199,9 min 

manat  “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 4,0 

min manat az), 1,5 min manat “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 2,1 min manat az), 96,5 min manat “Digər xərclər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 0,3 min manat az)  və 9,7 min manat “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

(2015-ci il ilə müqayisədə 4,7 min manat az)  bölmələri üzrə olmuşdur. 

Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 2016-cı ildə 1465,4 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuş, təsdiq olunmuş təyinata qarşı 1392,7 min manat maliyyələşmə 

açılmış, 1377,3 min manat və ya təyinatın 94,0%-i həcmində kassa xərci və 1386,6 min 

manat faktiki xərc olmuşdur.  

Hesabat ili ərzində Məhkəmə üzrə icra edilmiş vəsaitin müvafiq olaraq 1241,4 

min manatı “Əməyin ödənişi” (2015-ci il ilə müqayisədə 43,2 min manat çox), 123,8 min 

manat  “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 32,9 

min manat az), 4,1 min manat “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 6,4 min manat az), 3,3 min manat “Digər xərclər” (2015-ci il ilə müqayisədə 
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0,1 min manat çox)  və 4,7 min manat  “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” (2015-ci il 

ilə müqayisədə 0,1 min manat az) bölmələri üzrə olmuşdur. 

Ayrılmış maliyyələşmənin kassa icrası 98,9% təşkil etsə də, iqtisadi təsnifatın 

xərc maddələrində bir sıra xərc istiqamətləri üzrə 2015-ci ildə icra təyinata nisbətən çox 

az olmasına baxmayaraq, 2016-cı ildə əvvəlki illə çox da fərqli olmayan məbləğlə 

təyinat verilmiş yenə icra göstəriciləri nəzərəçarpacaq səviyyədə az olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 15,4 min manat və ya 1,1% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Geri qayıdan vəsaitin 12,2 min manatı əməyin ödənişi, 

2,0 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 0,2 min manatı digər 

xərclər və  1,0 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı olmuşdur. 

Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 2016-cı ildə 1529,3 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinata qarşı 1307,9 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 1282,8 min manat və ya təyinatın 83,9%-i həcmində 

kassa xərci və 1292,0 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 25,1 min manat və ya 1,9% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Geri qayıdan vəsaitin 19,3 min manatı əməyin ödənişi, 

3,2 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 0,7 min manatı təqaüdlər 

və sosial müavinətlər, 0,9 min manatı digər xərclər, 1,0 min manatı qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması xərc maddələrindən olmuşdur. 

Hesabat ili ərzində Məhkəmə üzrə icra edilmiş   vəsaitin müvafiq olaraq 1079,2 

min manat “Əməyin ödənişi” (2015-ci il ilə müqayisədə icra 30,9 min manat çox), 154,5 

min manat “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 4,6 

min manat az), 3,4 min manat “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 0,3 min manat az), 26,7 min manat “Digər xərclər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 0,1 min manat az)  və 19,0 min manat “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

(2015-ci il ilə müqayisədə 12,3 min manat az)  bölmələri üzrə olmuşdur.       

Şəki Apellyasiya Məhkəməsi üzrə 2016-cı ildə 1278,8 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinata qarşı 1120,2 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 1010,9 min manat və ya təyinatın 79,1%-i həcmində 

kassa xərci və 1034,6 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 109,3 min manat və ya 9,8% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Geri qayıdan vəsaitin 99,1 min manatı əməyin 

ödənişi, 7,9 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 0,3 min manatı 

təqaüdlər və sosial müavinətlər, 1,1 min manatı digər xərclər və 0,9 min manatı qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması xərc maddələrindən olmuşdur.  

Hesabat ili ərzində Məhkəmə üzrə icra edilmiş   vəsaitin müvafiq olaraq 927,9 

min manat “Əməyin ödənişi” (2015-ci il ilə müqayisədə 40,4 min manat çox), 70,5 min 

manat  “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 57,7 

min manat az) , 9,3 min manat “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 4,5 min manat çox), 2,6 min manat “Digər xərclər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 39,0 min manat az) və 0,6 min manat “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

(2015-ci il ilə müqayisədə 0,6 min manat çox) bölmələri üzrə olmuşdur. 

Məhkəmə üzrə 2016-cı ildə ayrılmış maliyyələşməyə nisbətən icra 90,2% 

olmasına baxmayaraq, iqtisadi təsnifat üzrə əksər xərc maddələri üzrə icra təyinata 

nisbətən nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədə olmuşdur.  
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  Maliyyə təminatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 

həyata keçirilən məhkəmələr üzrə (bundan sonra Məhkəmələr)  29290,2 min manat 

məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinatın 

məbləğində 100% maliyyələşmə açılmış, 27603,9 min manat və ya təyinatın 94,2%-i 

həcmində kassa xərci və 27229,5 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

Hesabat ili ərzində Məhkəmələr üzrə icra edilmiş vəsaitin müvafiq olaraq 20734,3 

min manat “Əməyin ödənişi” (2015-ci il ilə müqayisədə 670,1 min manat çox), 6236,6 

min manat “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” (2015-ci il ilə müqayisədə 

46,5 min manat  az), 49,7 min manat “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 1,0 min manat çox), 417,1  min manat “Digər xərclər” (2015-ci il ilə 

müqayisədə 128,5 min manat az), 166,2 min manat “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

(2015-ci il ilə müqayisədə 58,5 min manat az) bölmələri üzrə olmuşdur. 

Məhkəmələr üzrə 2016-cı ildə ayrılmış maliyyələşməyə nisbətən icra 94,2% 

olmasına baxmayaraq, bəzi xərc maddələri üzrə icra təyinata nisbətən nəzərəçarpacaq 

dərəcədə aşağı səviyyədə olmuşdur.  

Köməkçi bölmə üzrə qeyd edilən qurumlarla yanaşı “Əməyin ödənişi 

xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər”  üzrə birdəfəlik təyinatlı 

xərclərdən vəsait icra edilmişdir. Belə ki, bu istiqamət üzrə hesabat ilində 220,1 min 

manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuş və 100% icra edilmişdir. “Məhkəmə 

hakimiyyəti” köməkçi bölməsindən maliyyələşən qurumlardan təqdim edilmiş 

məlumatlar əsasında qeyd edə bilərik ki, köməkçi bölmə üzrə əməyin ödənişi xərclərinin 

tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlərlə bağlı icra edilmiş vəsaitin məbləğində 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin xüsusi çəkisi 5,0%, Bakı Apellyasiya 

Məhkəməsinin xüsusi çəkisi 3,5%, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin xüsusi çəkisi 

2,9%, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin xüsusi çəkisi 1,1%, Şirvan Apellyasiya 

Məhkəməsinin xüsusi çəkisi 1,2%, Maliyyə təminatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən məhkəmələrin xüsusi çəkisi 86,3% təşkil etmişdir.  

“Hüquq-mühafizə” köməkçi bölməsi üzrə 862886,7 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinat il ərzində aparılmış dəyşikliklər nəticəsində 905930,2 min manat  

müəyyən edilmiş və bu təyinata qarşı  883496,9 min manat (97,5%) həcmində vəsait 

icra olunmuşdur. Hesabat ilində istifadə olunan vəsaitin həcmi 2014-cü və 2015-ci illərin 

icrası ilə müqayisədə müvafiq olaraq 43,8 min manat  (0,01%) az və 1954,3 min manat 

(0,2%)  çoxdur. 

          Köməkçi bölmə üzrə təyinata  nisbətən icranın səviyyəsi  Daxili İşlər Nazirliyi 

üzrə 98,8%, Ədliyyə Nazirliyi üzrə 92,5%, Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə 97,6%, 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Yanında Dövlət Feldyeger Xidməti 

üzrə 92,7%, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti üzrə 95,8%, Daxili İşlər Nazirliyinin 

Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi üzrə 97,7%, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar 

Xidməti üzrə 98,3%, Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzrə  99,2%  və Dövlət Miqrasiya 

Xidməti üzrə isə 99,9% təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində  “Hüquq-mühafizə orqanları” köməkçi bölməsi üzrə “Əməyin 

ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər ilə bağlı xərclər” ilə 

bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər 42593,5 min manat təyinata qarşı 36013,1 min manat və 

ya 84,6%, “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər” 450,0 

min manat 100,0% istifadə olunmuşdur.  
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 “Prokurorluq” köməkçi bölməsi üzrə 58003,8 min manat dürüstləşdirilmiş 

təyinat il ərzində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində 58205,8 min manat müəyyən edilmiş 

və bu təyinata qarşı  icra 56865,8 min manat və ya 97,7% olmuşdur ki, bu da 2014-cü 

və 2015-ci illərin icraları ilə müqayisədə müvafiq olaraq  7,0% çox və 1,2% azdır. 

Köməkçi bölmədən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu üzrə 

dürüstləşdirilmiş təyinatın 47058,6 min manatına  qarşı 46124,4 min manat və ya 98,0%  

icra,  Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğu üzrə 10945,2 min manata  

qarşı 10539,8 min manat və ya 96,3% icra olmuşdur. 

Hesabat ilində “Prokurorluq”  köməkçi bölməsi üzrə birdəfəlik təyinatlı “Əməyin 

ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” üzrə 202,0 min manat 

təyinata qarşı xərclər 201,7 min manat və ya 99,9% icra olunmuşdur.  

“Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər” köməkçi bölməsi  üzrə il 

ərzində aparılmış dəyişiklik nəticəsində müəyyən edilmiş 163204,7 min manat (13,8%) 

vəsaitin cəmi 128550,3 min manatı (2015-ci il ilə müqayisədə 7,8% çox) və ya 78,8%-i 

istifadə edilmişdir.  Dövlət büdcəsinin icraıs ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən 

həmin vəsaitin 110,9 min manatı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 

Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın İşçi Qrupu, 243,7 min 

manatı Azərbaycan Respublikasının Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş 

Vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası,  128195,7 min manatı isə dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların  büdcədənkənar xərcləri üzrə icra 

edilmişdir.  

Köməkçi bölmə üzrə dövlət büdcəsinin icrası prosesində həyata keçirilmiş 

72585,2 min manat azalma "Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 

orqanları üzrə əmək haqqı sisteminin təkmiləşdirilməsi və digər sosial tədbirlər" 

və "Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə maddi-

texniki təminatın möhkəmləndirilməsi" ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclərdə həyata 

keçirilmişdir. Qeyd edək ki, azalma məbləğində həmin xərclərin xüsusi çəkisi müvafiq 

olaraq 98,7% və 1,3% təşkil etmişdir. "Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və 

prokurorluq orqanları üzrə əmək haqqı sisteminin təkmiləşdirilməsi və digər sosial 

tədbirlər" üzrə nəzərdə tutulmuş 71634,0 min manat məbləğin 29040,5 min manatı və 

ya 40,5%-i, "Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq orqanları üzrə 

maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi" ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər üçün 

nəzərdə tutulmuş 951,2 min manat məbləğin 501,2 min manatı və ya 52,7%-i 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamı ilə dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat  Fonduna yönəldilmişdir. Digər köməkçi bölmələr üzrə artımlar da bu xərclər 

vasitəsilə həyata keçirildiyindən “Digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər” köməkçi 

bölməsində nəzərdə tutulmuş 2 istiqamət üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərdə dəyişikliklər 

nəticəsində vəsait müəyyən edilməmişdir.  

 

 

3.1.3. Sosialyönümlü sahələrdə büdcə vəsaitlərindən istifadə 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 
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Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 02 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə 2016-cı ilin dövlət büdcəsi 

xərclərində “Elm” köməkçi bölməsi üzrə ilkin nəzərdə tutulmuş 135186,4 min manat 

vəsaitin məbləği icra prosesində 4483,0 min manat və ya 3,3% azaldılaraq 130703,4 

min manat təsdiq edilmişdir. Qeyd edək ki, azalma birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə 

həyata keçirilmişdir. Belə ki, “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 

xərclər”ə nəzərdə tutulmuş 4514,4 min manat məbləğində vəsaitin 4482,1 min manatı 

dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir.  

Eyni zamanda, qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında 02 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanına əsasən “Elm” xərclərinin hər 

iki paraqrafı üzrə ümumilikdə “Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər 

sosial tədbirlər” ilə bağlı xərclər 7055,5 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuş, 

yuxarıda da göstərildiyi kimi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 

2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə həmin məbləğdən 1000,0 min manat Dövlət zəmanəti ilə 

alınmış Təminat Fondu vasitəsilə icra edilmişdir.  

Köməkçi bölmə üzrə vəsait hesabat ilində 110248,2 min manat məbləğində və ya 

84,3% səviyyəsində icra olmuşdur. 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərclərində elm 

xərclərinin xüsusi çəkisi 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 0,04 faiz bəndi, 2015-ci ilin 

müvafiq göstəricisindən isə 0,02 faiz bəndi az olmaqla 0,62% təşkil etmişdir. 

2016-cı ildə icra edilmiş vəsaitin məbləği 2014-cü ilə nisbətən 13941,1 min manat 

və ya 11,2%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə isə 2930,6 min manat və ya 

2,6% azdır. Qeyd etmək lazımdır ki, elm xərclərinin icra səviyyəsinə büdcədənkənar 

vəsaitlərin 33,3%, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 

Fondunun xərclərinin 7,4% səviyyəsində icra edilməsi, eyni zamanda, “Maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər”ə nəzərdə tutulmuş 32,0 min manat 

vəsaitin istifadə olunmaması təsir göstərmişdir. 

“Elm” köməkçi bölməsi üzrə icra olunmuş 110248,2 min manat vəsaitin 103226,5 

min manatı və ya 93,6%-i “Fundamental elm”, 7021,7 min manatı və ya 6,4%-i 

“Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə olmuşdur. 

2016-cı il dövlət büdcəsinin xərclərinin icrası prosesində “Elm” köməkçi bölməsi 

üzrə təyinat məbləğinin azaldılması köməkçi bölmənin hər iki paraqrafını əhatə etmiş, 

hesabat ilində “Fundamental elm” paraqrafının xərcləri 4650,6 min manat azaldılmış, 

“Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı 167,6 min manat artırılmışdır.  

Bununla yanaşı, icra prosesində iqtisadi təsnifatın bəzi kodları üzrə də dəyişiklik 

edilmiş, əməyin ödənişi ilə bağlı xərclər 2,6 min manat və ya 0,003%, təqaüdlər və 

sosial müavinətlərlə bağlı xərclər 50,0 min manat və ya 3,1%, digər xərclər 4531,3 min 

manat və ya 35,4% azaldılmış, malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı 
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xərclər 36,9 min manat və ya 0,1%, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı xərclər 

64,1 min manat və ya 0,9% artırılmışdır. 

Elm xərclərinin icrasının iqtisadi təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, əvvəlki illərlə 

müqayisədə hesabat ilində əməyin ödənişi bölməsi üzrə xərclərin məbləğində artım 

olmuşdur. Belə ki, 2016-cı ildə iqtisadi təsnifat üzrə “Elm” köməkçi bölməsinin 

xərclərində “Əməyin ödənişi” bölməsinin xüsusi çəkisi 63,3%, icra 74849,3 min manat 

dürüstləşmiş təyinata qarşı 69824,2 min manat və ya 93,3% təşkil etmişdir ki, bu da 

2014-cü illə müqayisədə 5649,5 min manat və ya 8,8%, 2015-ci illə müqayisədə 4864,1 

min manat və ya 7,5% çoxdur. 

Eyni zamanda, xərclərin icrası “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

bölməsi üzrə 30011,6 min manata qarşı 23805,2 min manat və ya 79,3%, “Subsidiyalar 

və cari transfertlər” bölməsi üzrə 8431,5 min manata qarşı 1432,8 min manat və ya 

17,0%, “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə 1561,2 min manata qarşı 1136,6 

min manat və ya 72,8%, “Digər xərclər” bölməsi üzrə 8253,7 min manata qarşı 7497,5 

min manat və ya 90,8%, “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə isə 7596,2 

min manata qarşı 6551,9 min manat və ya 86,3% olmuşdur.  

2016-cı ildə “Elm” köməkçi bölməsi üzrə 110248,2 min manat vəsait 17 təşkilat 

və tədbir üzrə icra olunmuşdur ki, bunun da 77130,9 min manatı və ya 70,0%-i 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 9967,8 min manatı və ya 9,0%-i Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi, 1918,2 min manatı və ya 1,7%-i Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, 3183,1 min manatı və ya 4,1%-i Azərbaycan 

Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi, 3524,9 min manatı və ya 3,2%-i Ədliyyə Nazirliyi, 

3930,7 min manatı və ya 3,6%-i Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, 10592,6 min manatı və ya 

9,6%-i isə digər 11 təşkilat və tədbir üzrə xərc edilmişdir. 

“Elm” köməkçi bölməsi üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşən 

təşkilatlardan ayrılmış vəsaitlərin icrası ilə bağlı Hesablama Palatasına daxil olmuş 

hesabatlar təhlil edilmişdir.  

2016-cı ildə funksional təsnifat üzrə “Elm” köməkçi bölməsinin xərclərində 

“Fundamental elm” paraqrafı üzrə  xərcləri 121758,9 min manat dürüstləşmiş təyinata 

qarşı 103226,5 min manat və ya 84,8% icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü illə 

müqayisədə 12482,8 min manat və ya 110,8%, 2015-ci illə müqayisədə isə 2661,4 min 

manat və ya 2,5% azdır. 

Hesabat ilində “Fundamental elm” paraqrafının inzibati təsnifat üzrə icrası Cədvəl 

54-də göstərildiyi kimi olmuşdur:  

Cədvəl 54. 2015-2016-cı illərdə “Fundamental elm” paraqrafının inzibati təsnifat üzrə 
icrası, min manatla 

Təşkilat /tədbir 2015-ci il İcra 

2016-cı il 

Fərq İcra faizi 

2015-ci illə 

müqayisədə 

fərq 

Proqnoz İcra Məbləğ Faiz 

Fundamental elm 105 887,9 121 758,9 103 226,5 -18 532,4 84,8 -2 661,4 -2,5 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 75 335,0 79 479,6 77 130,9 -2 348,7 97,0 1 795,9 2,4 
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Hesablama Palatasına büdcə vəsaitlərinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş 

hesabatlar əsasında fundamental elmlə bağlı xərclərin 94450,9 min manatı təhlil 

edilmişdir ki, bu həmin paraqraf üzrə il ərzində icra edilmiş cəmi vəsaitin 91,5%-ə 

bərabərdir.  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və onun tabeliyində olan 47 elmi-tədqiqat 

institutunun saxlanmasına 79479,5 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 5902,2 min manat və ya 6,9% az olmuşdur. Hesabat ilində 

78712,0 min manat maliyyələşmə açılmış, 77130,8 min manat və ya təyinatın 97,0%-i 

həcmində kassa xərci və 76779,7 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 1795,9 min manat və ya 2,4% çox 

olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 50299,7 min manatı və ya 65,2%-i əməyin 

ödənişi,16110,4 min manatı və ya 20,9%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması, 697,7 min manat və ya 0,9%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 4696,5 min 

manat və ya 6,1%-i digər xərclər, 5326,6 min manat və ya 6,9%-i qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması bölməsi üzrə həyata keçirilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 1581,2 min manat və ya 2,0% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 76,0 min 

manatı əmək haqqı, 23,5 min manatı əmək haqqına üstəlik, 238,1 min manatı idarənin 

saxlanılması, 46,5 min manatı ezamiyyə xərcləri, 7,9 min manatı nəqliyyat xidmətləri 

haqqının ödənilməsi, 91,6 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi, 241,0 min manatı istehlak mallarının və materiallarının alınması, 166,1 min 

manatı sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi, 0,3 min manatı sosial təminat, 14,6 min 

manatı digər təqaüdlər, müavinətlər və transferlər, 3,3 min manat faizlər və ödənişlər 

istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər, 228,6 min manatı sair müxtəlif xərclər, 423,0 

min manatı əsas vəsaitlər və 20,5 min manatı qeyri-istehsal aktivlərin alınması köməkçi 

bölmələrindən olmuşdur. 

Mətbəə xərcləri xərc maddəsi üzrə 30,8 min manat vəsait istifadə edilməyərək 

dövlət büdcəsinə geri qaytarıldığı halda ilin sonuna kreditor borc 12,2 min manat, qaz 

haqqının ödənilməsi xərc maddəsi üzrə 14,6 min manat vəsait istifadə edilməyərək 

dövlət büdcəsinə geri qaytarıldığı halda, ilin sonuna kreditor borc 25,0 min manat, elmi 

tədqiqat xidmətlərinin haqqının ödənilməsi xərc maddəsi üzrə 131,2 min manat vəsait 

istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə geri qaytarıldığı halda ilin sonuna kreditor borc 

61,3 min manat, digər maşın və avadanlıqların alınması xərc maddəsi üzrə 423,0 min 

manat vəsait istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə geri qaytarıldığı halda, ilin sonuna 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 10 666,1 11 178,0 9 967,8 -1 210,2 89,2 -698,3 -6,5 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 4 061,3 4 001,3 3 930,7 -70,6 98,2 -130,6 -3,2 

Ədliyyə Nazirliyi 3 669,8 4 112,4 3 524,9 -587,5 85,7 -144,9 -3,9 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Bilik Fondu 744,3 803,0 782,8 -20,2 97,5 38,5 5,2 

Təhsil Nazirliyi 729,6 746,7 722,0 -24,8 96,7 -7,6 -1,0 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 

Fondu 

7 585,7 7 525,5 555,9 -6 969,6 7,4 -7 029,8 -92,7 

Digər təşkilatlar və tədbirlər 3 096,0 13 912,3 6 611,4 -7 300,9 47,5 3 515,4 113,5 



 
 

193 

 

kreditor borc 84,4 min manat, istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər xərc 

maddəsi üzrə 20,5 min manat vəsait istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə geri 

qaytarıldığı halda ilin sonuna kreditor borc 20,0 min manat artmışdır. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin əvvəlinə qalıq olmamış, hesabat ilində 3000,0 

min manat plana qarşı, 820,1 min manat (icra 37,3) vəsait daxil olmuş, hesabat ilində 

kassa xərci 761,5 min manat və ya daxilolmanın 92,5%-i həcmində olmuş, faktiki xərc 

isə 786,8 min manat təşkil etmişdir. İlin sonuna qalan 58,6 min manat vəsait dövlət 

büdcəsinə silinmişdir. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə debitor borc hesabat ilinin əvvəlinə 98,4 min manat 

olmuş, hesabat ilində 69,6 min manat və ya 70,7% azalaraq 28,8 min manat olmuşdur. 

Azalmanın 68,0 min manatı (69,1%-i) geoloji kəşfiyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi 

xərc maddəsi üzrə olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə kreditor borclar hesabat ilinin əvvəlinə 13,7 min 

manat olmuş, hesabat ilində 5,6 min manat və ya 40,8% artaraq 19,3 min manat 

olmuşdur. Borcun 5,0 min manatı sair xərclər maddəsi üzrə, qalan 0,6 min manatı isə 

digər xərc maddələri üzrə yeni yaranmış kreditor borcundan ibarətdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 28,6 min manat və ya 2,3% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 19,1 min manatı 

əməyin ödənişi, 7,8 min manatı əmək haqqına üstəlik, 1,7 min manatı isə bank xərcləri 

üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə 11178,0 min manat 

həcmində  təsdiq olunmuş, hesabat ilində 10996,6 min manat maliyyələşmə açılmış, 

9967,8 min manat və ya təyinatın 89,2%-i həcmində kassa xərci və 10178,4 min manat  

faktiki xərc olmuşdur. 

Nazirliyin saxlanması üçün “Fundamental  elm” paraqrafı  üzrə 2016-cı ildə sərf 

edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 693,3 min manat  və ya 6,6% azdır. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 6536,3 min manatı (65,6%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 1706,8 min manatı (17,1%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 881,3 min manatı (8,8%-i) subsidiyalara, 40,5 min manatı (0,4%-i) təqaüd 

və sosial müavinətlərə, 137,7 min manatı (1,4%) digər xərclərə, 665,3 min manatı 

(6,7%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına  yönəldilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 1028,8 min manat və ya 10,3% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 240,0 min 

manatı əmək haqqı, 48,1 min manatı əmək haqqına üstəlik, 82,3 min manatı idarənin 

saxlanması, 40,8 min manatı ezamiyyə, 16,0 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının 

ödənilməsi, 79,5 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətləri, 90,8 min manatı 

istehlak mallarının və materiallarının  alınması, 74,6 min manatı elmi tədqiqat xidmətləri 

haqqının ödənilməsi, 35,9 min manatı qeyri-maliyyə dövlət təşkilatları üzrə ödənişlərə, 

27,3 min manatı  təqaüdlər və sosial müavinətlər, 126,0 min manatı digər xərclər, 167,5 

min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması xərc  maddələri  üzrə olmuşdur.     

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcları 14,7 min manat və ya 

25,2% artaraq 73,0 min manat olmuşdur. Debitor borc əsasən qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması (72,0 min manat) və sürtkü materiallarının alınması  (1,0 min manat)  xərc 

maddələrindən yaranmışdır.  
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Kreditor borcları ilin əvvəlinə və axırına 169,1 min manat təşkil etmiş, bu elektirik 

enerjisi (76,8 min manat) və su haqqının (92,3 min manat) ödənilməməsi   hesabına  

yaranmışdır.  

Büdcədənkənar vəsaitləri üzrə smeta üzrə 1046,0 min manat təsdiq edilib, 

daxilolma 723,4 min manat olmuş, xaricolma üzrə kassa xərcləri 618,1 min manat və 

faktiki xərclər üzrə 445,2 min manat (172,9 min manat az) təşkil etmiş və 105,2 min 

manat vəsait  dövlət büdcəsinə  silinmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzi 

üzrə ayrılmış 4112,4 min manat vəsaitə qarşı 4112,4 min manat (100%) maliyyələşmə 

açılmış, 3524,9 min manat və ya təyinatın 85,7%-i həcmində kassa xərci və 3646,3 min 

manat faktiki xərc olmuşdur.  

Hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinat əvvəlki ildən 238,1 min manat  (5,5%) az  

olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə edilməyərək geri qaytarılan 587,5 

min manat (14,3%) vəsaitin 320,1 min manatı əməyin ödənişi (bölmə üzrə 

maliyyələşmənin 10,8%-i), 118,7 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması (maliyyələşmənin 19,4%-i),  51,7 min manatı Təqaüdlər və sosial münavinətlər 

(maliyyələşmənin 15,5%-i), 31,9 min manatı digər xərclər (maliyyələşmənin 54,%-i),  

65,1 min manatı isə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (maliyyələşmənin 46,5%-i) 

bölmələri üzrə olmuşdur. 

2015-ci ildə kassa xərcinin 2649,2 min manatı (75,2%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 492,5 min manatı (14,0%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

282,1 min manatı (8,0%-i) təqaüd və sosial müavinətlərə, 26,2 min manatı (0,7%-i) 

digər xərclərə, 74,9 min manatı (2,1%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 

yönəldilmişdir. 

Hesabat ilində təşkilatın əsas vəsaitləri və qeyri-maddi aktivləri üzrə 209,1 min 

manat amortizasiya xərci hesablanmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə 746,7 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 64,1 min manat və ya 7,9% az 

olmuşdur. Hesabat ilində 724,1 min manat maliyyələşmə açılmış, 722,0 min manat və 

ya təyinatın 96,7%-i həcmində kassa xərci, 942,4 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 7,6 min manat və ya 1.0% az olmuş 

və xərc edilmiş vəsaitin 538,1 min manatı və ya 74,5 %-i əməyin ödənişi (ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 440,3 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalar üzrə 96,9 min manat), 158,9 min manatı və ya 22,1%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satınalınması, 4,3 min manat və ya 0,6%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər, 

10,3 min manatı və ya 1,4%-i digər xərclər, 10,3 min manat və ya 1,4%-i qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması (digər maşın və avadanlıqların alınması maddəsi üzrə 4,4 min 

manat) bölmələri üzrə icra edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 2,0 min manat vəsait istifadə edilməyərək 

geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 1,4 min manatı malların (işlərin 

və xidmətlərin) satın alınması, 0,3 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər və 0,3 

min manatı digər xərclər üzrə olmuşdur 

Həmçinin, dəftərxana və təsərrüfat xərci üzrə 14,2 min manat, mətbəə xərcləri 

üzrə 5,3 min manat, idarənin xərcləri üzrə 7,2 min manat, inventar və avadanlığın 
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alınması üzrə 36,5 min manat kassa xərclərinə qarşı faktiki xərc 100% olmuş, digər 

maşın və avadanlıqlar alınması üzrə 4,4 min manat və istehsalda istifadə olunmayan 

qeyri-maddi aktivlərə üzrə 5,9 min manat kassa xərcləri üzrə isə faktiki xərc olmamışdır. 

Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə 0,04 min manat vəsait qalığı olmuş, il 

ərzində 86,3 min manat vəsait daxil olmuş, 86,2 min manat kassa xərci olmuş, ilin 

sonuna 0,04 min manat vəsait qalığı büdcəyə qaytarılmış, 86,2 min manat faktiki xərci 

olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitin 85,2 min manatı və ya 98,8%-i əməyin ödənişi 

(ştatdankənar işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 2,3 min manat, əməyin ödənişi ilə bağlı 

sair pul ödənişləri üzrə 67,5 min manat), 0,9 min manatı və ya 1,1 %-i malların (işlərin 

və xidmətlərin) satınalınması, 0,2 min manatı və ya 0,1-i digər xərclər bölmələri icra 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər  Nazirliyi üzrə           

2016-ci ilin dövlət büdcəsinin “Fundamental elm” paraqrafında 486,2 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur. İl ərzində dürüstləşmə edilərək əməyin ödənişi xərc maddəsi 17,4 

min manat artırılmış və dürüstləşdirilmiş təyinat 503,6 min manat təsdiq edilmişdir ki, bu 

da 2015-ci illə müqayisədə 915,8 min manat və ya 61,4% çoxdur. Hesabat ilində 486,2 

min manat maliyyələşmə açılmış, 421,9 min manat və ya təyinatın 83,8 %-i həcmində 

kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 790,3 min manat və ya  60,1% çox), 415,2 min 

manat faktiki xərc olmuşdur. 

“Fundamental elm” paraqrafı üzrə açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 64,3 

min manat və ya 13,2 % vəsait istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə 

qaytarılan vəsaitin 33,8 min manatı və ya 52,5 %-i “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” 

paraqrafı, 7,7 min manatı və ya 12,0 %-i “dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” 

paraqrafı, 12,3 min manatı və ya 19,1 %-i  “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması” paraqrafı, 3,7 min manatı və ya 5,8%-i “təqaüdlər və sosial münavilələr” 

paraqrafı, 6,1 min manatı və ya 9,5 %-i “digər xərclər” maddəsi, 0,7 min manatı və ya1,1 

%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” paraqrafı üzrə olmuşdur. 

İcra edilmiş vəsaitin 345,9 min manatı və ya 82,0 %-i “əməyin ödənişi”, 51,8 min 

manatı və ya 12,3 %-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 6,2 min manatı 

və ya 1,4%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 9,2 min manatı və ya 2,2 %-i “digər 

xərclər”, 8,9 min manatı və ya 2,1 %-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri 

üzrə xərc edilmişdir. 

Xərclər ümumilikdə 86,8 % icra olunsa da, mətbəə xərclərinin haqqının 

ödənilməsi 66,6%, qaz haqqının ödənilməsi xərci 59,2%, su haqqının ödənilməsi xərci 

20,9% kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi xərci 54,0%, poçt xidmətlərinin 

haqqının ödənilməsi 66,2%,  əsaslı xərclər 48,5%, bank xərcləri 67,7% icra olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə 

“Elm” köməkçi bolməsinin “Fundamental elm” paraqrafında yalnız “Sair xərclər” 

paraqrafı üzrə 170,5 min manat xərc təsdiq olunmuşdur. 

2016-cı ildə icra edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 10,1 min manat azdır. 

İl ərzində təyinata qarşı 170,0 min manat maliyyələşmə açılmış, 170,0 min manat 

və ya təyinatın 99,7%-i həcmində kassa xərci və eyni həcmdə  faktiki xərc olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Azərbaycan  Standartlar İnstitutuna “Fundamental elm” 
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paraqrafı üzrə 408,8 min manat həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 38,2 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 355,3 min manat 

məbləğində maliyyələşmə açılmış, 269,1 min manat və ya təyinatın 65,8%-i həcmində 

kassa xərci olmuşdur.  

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 139,7 min manat və ya 34,2% az icra edilməsi 

əsasən ştatda olan işçilərin əmək haqqı üzrə 78,2 min manat, DSMF-na ayırmalar üzrə 

18,3 min manat, idarənin xərcləri üzrə 0,4 min manat, xarici ezamiyyə xərcləri üzrə 7,1 

min manat, yanacaq və sürtkü materiallarının alınması üzrə 2,2 min manat, elektrik 

enerjisi haqqının ödənilməsi üzrə 3,3 min manat, su haqqının ödənilməsi üzrə 0,7 min 

manat, elmi-tədqiqat xidmətlərinin haqqının ödənilməsi üzrə 10,3 min manat, sair 

xərclər üzrə 0,7 min manat, digər maşın və avadanlıqların alınması üzrə 4,0 min manat 

az icra edilməsi hesabına baş vermişdir. 

İnstitutun saxlanılması üzrə sərf edilmiş vəsaitin 139,0 min manatı (51,7%-i) 

əmək haqqı xərclərinə, 30,8 min manatı (11,4%-i) əmək haqqına üstəliyə, 5,7 min 

manatı (2,1%-i) idarənin saxlanılmasına, 6,4 min manatı (2,4%-i) ezamiyyə xərclərinə, 

3,6 min manatı (1,3%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 4,2 min manatı 

(1,6%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 33,1 min manatı 

(12,3%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 14,7 min manatı (5,5%-i) sair 

xidmətlərin haqqının ödənilməsinə, 0,5 min manatı (0,2%-i) təqaüdlər və sosial 

müavinətlərə, 1,1 min manatı (0,4%-i) digər xərclərə və 30,0 min manatı (11,1%-i) qeyri-

maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 86,2 min manatı və ya 24,3% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu üzrə 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 7525,5 min manat təyinata 

qarşı 555,9 min manat maliyyələşmə açılmış, 536,4 min manat və ya təyinatın 7,1%-i 

həcmində kassa xərci və 506,2 min manat faktiki xərc olmuşdur. Qeyd edək ki, 2016-cı 

ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatda bu qurum üzrə dövlət 

büdcəsinin kassa xərci 555,9 min manat göstərilmişdir ki, bu da qurumun hesabatında 

göstərilmiş məbləğdən 19,5 min manat çoxdur ki, bu da açılmış maliyyələşmədən ilin 

sonunda istifadə edilməyən 19,5 min manat və ya 3,5 % vəsaitin depozit və tapşırıqlar 

hesabına köçürülməsi hesabınadır. 

Fondun saxlanması üçün 2016-ci ildə xərc edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 

105,4 min manat (24,4%) çoxdur. 

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borc (qrantlar üzrə 

ödənişlərdən) 131,9 min manat olmuşdur. Kreditor borc isə 62,7 min manat təşkil 

etmişdir ki, (58,5 min manat qrant layihələrin elektron idarəetmə sisteminin yaradılması 

üzrə, 4,2 min manat isə xidmət və mal materialların alışı üzrə) bunun da 60,9 min 

manatı hesabat ilində yaranmaqla dövlət öhdəliyinə qəbul edilməyən kreditor borcdan 

ibarətdir. 

Fondun depozit və tapşırıqlar hesabında ilin əvvəlinə 17708,6 min manat vəsait 

qalığı olmuş, hesabat ilində 19,5 min manat daxil olmuş, 4758,0 min manat kassa xərci 

aparmış, ilin sonuna 12970,1 min manat qalıq qalmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu üzrə 803,0 min 

manat təyinata qarşı 782,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 775,3 min manat və ya 
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təyinatın 96,5%-i həcmində kassa xərci və 786,8 min manat faktiki xərc olmuşdur. 2016-

cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatlarda isə bu qurum tərəfindən icra 

edilmiş vəsaitin məbləği 782,8 min manat və ya 7,8 min manat çox göstərilmişdir.  

2016-cı ildə dürüstləşmiş plan 2015-ci illə müqayisədə 200,2 min manat və ya 

19,9% az, xərc edilmiş vəsait isə 31,1 min manat və ya 4,2% çox olmuşdur. 

Maliyyələşmə sair xərclər xərc maddəsi üzrə olmuş, ilin sonunda 7,5 min manat 

büdcə hesabı üzrə qalıq depozit və tapşırıqlar hesabına köçürülmüş, xərc edilmiş 

vəsaitin 267,7 min manatı (30,6%-i) əməyin ödənişi, 515,0 min manatı (65,8%-i) digər 

xərclər xərc maddələri üzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borc olmamış, kreditor borc 

isə 2 dəfə artaraq ilin sonunda sair xərclər xərc maddəsində 24,7 min manat olmuşdur. 

Dövlət xəzinədarlıq agentliyi tərəfindən təqdim edilmiş üzləşmə aktında kreditor borc 

qəbul edilmədiyi halda təşkilatın təqdim etdiyi məlumatda 24,7 min manat kreditor borc 

göstərilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzinə 430,2 

min manat xərc təsdiq edilmişdir ki, bu da fundamental elmi tədqiqatlarla məşğul olan 

təşkilatlara rəhbərlik və onların idarə edilməsi, qeyri-dövlət elmi tədqiqat təşkilatları 

tərəfindən həyata keçirilən fundamental tədqiqatlara yardım üzrə xərclərdən ibarətdir. 

Hesabat ilində təsdiq olunmuş vəsaitə qarşı 422,5 min manat maliyyələşmə 

açılmış, 410,4 min manat və ya təyinatın 95,4%-i (2015-ci ildə 406,9 min manat və ya 

94,9%) həcmində kassa xərci və 420,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 344,1 min manatı və ya 83,9%-i (2015-ci ildə 

329,8 min manat və ya 81,1%) “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə xərclərə, 52,4 min manatı 

və ya 12,8%-i (2015-ci ildə 59,6 min manat və ya 14,6%) “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satınalınması” bölməsi üzrə xərclərə, 11,1 min manatı və ya 2,7%-i (2015-ci 

ildə 10,0 min manat və ya 2,5%) “Təqaüd və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə xərclərə, 

2,7 min manatı və ya 0,7%-i (2015-ci ildə 2,8 min manat və ya 0,7%) “Digər xərclər” 

bölməsi üzrə xərclərə yönəldilmişdir. 2016-cı ildə “Digər maşın və avadanlıqlar” 

maddəsi üzrə xərc olmamış, 2015-ci ildə isə 4,7 min manat xərc olmuşdur ki, bu xərcin  

da ümumi xərcdə xüsusi çəkisi 1,2%-ə bərabərdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 12,1 min manat və ya 2,8% (2015-ci ildə 

21,8 min manat və ya 5,1%) vəsait istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. 

Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 4,2 min manatı və ya 34,8%-i (2015-ci ildə 7,4 min 

manat və ya 33,9%) “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə, 3,8 min manatı və ya 31,4 % 

(2015-ci ildə 8,6 min manat və ya 39,5%) “Malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması” 

bölməsi üzrə, 1,2 min manatı və ya 10,2% (2015-ci ildə 2,6 min manat və ya 11,9%) 

“Təqaüd və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə, 0,2 min manatı və ya 1,3% (2015-ci ildə 

0,5 min manat və ya 2,3%) “Digər xərclər” bölməsi üzrə, 2,7 min manatı və ya 22,3% 

(2015-ci ildə 2,7 min manat və ya 12,4%) “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölməsi 

üzrə olmuşdur. 

Bundan əlavə  “Əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi” ilə bağlı xərclərdən  

“Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə  27,3 min manat, bank xərcləri xərc maddəsindən 0,1 

min manat olmaqla, ümumilikdə 27,4 min manat əlavə vəsait təsdiq olunmuşdur. 
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Hesabat ilində təsdiq olunmuş təyinata qarşı maliyyələşmə, kassa xərci və faktiki xərclər 

19,5 min manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə İqtisadi İslahatlar Elmi 

Tədqiqat İnstitutunun saxlanılması üçün 697,3 min manat həcmində vəsait təsdiq 

olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 12,3 min manat çoxdur. İl ərzində təyinata 

qarşı 697,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 522,6 min manat və ya təyinatın 74,9%-i 

həcmində kassa xərc aparılmışdır.  

2016-cı ildə ümumilikdə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 18,8 min 

manat az olmuşdur. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 25,1% az icra edilməsi “Elmi-tədqiqat 

xidmətlərinin haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə 80,0 min manat, “Digər müavinət və 

transfertlər” maddəsi üzrə 0,5 min manat, “Digər maşın və avadanlıqlar” maddəsi üzrə 

9,0 min manat təsdiq edilmiş təyinata qarşı 100,0% maliyyələşmə açılmasına 

baxmayaraq kassa xərcinin aparılmaması ilə əlaqədardır. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı avadanlıqların alınmasına xərc edilmiş 2,7 min manata 

qarşı 100% faktiki xərc aparılmış, üzunmüddətli aktivlər üzrə inventarın alınmasına xərc 

edilmiş 1,5 min manata, dıgər maşın və avadanlıqlar üzrə 9,0 min manata və istehsalda 

istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlərin alınması üçün xərc edilmiş 5,0 min manata 

qarşı faktiki xərc edilməmişdir. 

İnstitutun saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 262,9 min manatı (50,3%-i) əmək 

haqqı xərclərinə, 58,3 min manatı (11,2%-i) əmək haqqına üstəliyə, 79,4 min manatı 

(15,2%-i) idarənin saxlanılmasına, 11,6 min manatı (2,2%-i) ezamiyyə xərclərinə, 5,4 

min manatı (1,0%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 54,1 min manatı 

(10,4%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 22,1 min manatı 

(4,2%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 12,5 min manatı (2,4%-i) 

təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 11,3 min manatı (2,2%-i) digər xərclərə, 5,0 min 

manatı (0,9%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 174,7 min manat və ya 25,1% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin köməkçi 

bölmələr üzrə 46,4 min manatı  əməkhaqqı, 10,5 min manatı əməkhaqqına üstəlik, 0,3 

min manatı idarənin saxlanılması, 12,3 manatı  ezamiyyə xərcləri, 1,0 min manatı 

nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 3,0 min manatı kommunal və kommunikasiya 

xidmətlərinin ödənilməsi, 1,3 min manatı istehlak mallarının və materiallarının alınması, 

80,0 min manatı sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi, 3,9 min manatı təqaüd və sosial 

müavinətlər, 7,0 min manatı digər xərclər, 9,0 min manatı isə qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması üzrə olmuşdur. 

 “Fundamental elm” paraqrafı üzrə “Əməyin ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi 

və digər sosial tədbirlər” ilə bağlı birədəflik təyinatlı xərclər dəyişiklik nəticəsində 

müəyyən olunmuş  6887,0 min manata qarşı 3220,7 min manat və ya 46,8% icra 

olunmuşdur. Təşkilatlardan daxil olmuş hesabatlara əsasən, bu xərclər üzrə icra edilmiş 

vəsaitin 42,8%-i yuxarıda qeyd edilmiş qurumların payına düşür.   

“Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi” ilə bağlı xərclər üzrə 32,0 min 

manat vəsait nəzərdə tutulsa da, icra olmamışdır. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata əsasən “Elm” köməkçi bölməsi üzrə 

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri 4800,0 
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min manat nəzərdə tutulmuş, il ərzində icra 1596,8 min manat və ya 33,3% təşkil 

etmişdir. Bu,  2014-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 69,0 min manat və ya 4,1% az, 

2015-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 254,3 min manat və ya 18,9% çoxdur.  

İl ərzində Milli Elmlər Akademiyası və onun tabeliyində olan müəssisələr üzrə 

761,5 min manat, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi üzrə 86,3 min manat, 

"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi üzrə 10,0 min manat, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi üzrə  icra 618,1 min manat, qalan hissəsi isə digər təşkilatlar tərəfindən icra 

edilmişdir.  

“Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə 8944,5 min manat 

dürüstləşmiş təyinata qarşı icra 7021,7 min manat və ya 78,5% olmuşdur. Bu paraqraf 

üzrə icra edilmiş vəsaitin məbləği 2014-cü illə müqayisədə 1458,3 min manat və ya 

17,2%, 2015-ci illə müqayisədə isə 269,2 min manat və ya 3,7% azdır. 

2016-cı ildə “Elm” köməkçi bölməsinin “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi 

tədqiqatlar” paraqrafına ayrılmış vəsaitin xüsusi çəkisi və icra faizi Milli Arxiv İdarəsi 

üzrə 45,3% və 68,3%, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji 

Araşdırmalar Mərkəzi üzrə 27,3% və 89,5%, Milli Ensiklopediyanın Elm Mərkəzi üzrə 

25,5% və 90,7% olmuşdur (Cədvəl 55). 

 

Cədvəl 55. Elm xərclərinin “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafında 

tədbirlər üzrə ayrılmış vəsaitin icrası barədə məlumat, min manatla 

Təşkilat və tədbirlər 
2015-ci il 

İcra 

2016-cı ildə 

Fərq 
İcra 

faizi 

2015-ci illə 

müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra məbləğ faiz 

   Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi 

tədqiqatlar 
7 290,9 8 944,5 7 021,7 -1 922,8 78,5 -269,2 -3,7 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv 

İdarəsi 
3 732,6 4 659,1 3 183,1 -1 476,0 68,3 -549,5 -14,7 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi 
1 865,4 2 143,4 1 918,2 -225,2 89,5 52,8 2,8 

Milli Ensiklopediyanın Elm Mərkəzi 1 690,2 1 973,6 1 790,1 -183,5 90,7 99,9 5,9 

Əməyin ödənişi xərclərinin 

tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər 
2,7 168,5 130,4 -38,1 77,4 127,7 4 749,5 

 

Aparılmış təhlillə “Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə 

xərc edilmiş 6353,6 min manat məbləğində vəsait əhatə edilmişdir ki, bu da paraqraf 

üzrə xərclərin 90,5%-ni təşkil edir.   

 “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi üzrə 1973,5 min manat 

(2015-ci illə müqayisədə 151,4 min manat və ya 7,1% az) təyinata qarşı 1907,2 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 1790,0 min manat və ya təyinatın 90,7%-i həcmində 

kassa xərci və 1417,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsait 2015-cü illə müqayisədə 99,8 min manat (5,9%) 

çox olmaqla vəsaitin 820,0 min manatı (45,8%-i) əməyin ödənişi xərclərinə, 209,8 min 
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manatı (11,7%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 8,4 min manatı 

(0,5%-i) digər təqaüdlər və müavinətlərə, 708,9 min manatı (39,6%-i) sair xərclərə, 34,2 

min manatı (1,9%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına, o cümlədən 28,2 min manatı 

digər maşın və avadanlıqlar və 6,0 min manatı istehsalda istifadə olunmayan qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 117,2 min manat və ya 6,5% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borc 46,1% azalaraq 294,6 

min manat olmuşdur. Debitor borcun 290,6 min manatı (illik maliyyələşmənin 98,6%-i) 

sair xərclər, 4,0 min manatı ezamiyyə xərc maddələri üzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin sonuna kreditor borc 11,8 min manat təşkil etmişdir ki, bundan 10,0 

min manatı əsaslı təmir xərc maddəsi üzrə olmaqla əvvəlki illərdə yaranmış, kommunal 

xidmətləri haqqının ödənilməsi xərci üzrə hesabat ilində yaranmış 1,8 min manat 

kreditor borc dövlət öhdəliyinə qəbul edilməmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar 

Mərkəzi üzrə 2143,4 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 226,6 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 2134,6 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 1918,2 min manat və ya təyinatın 89,5%-i həcmində 

kassa xərci aparılmışdır.  

Mərkəzin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 52,8 min manat (2,7%) çoxdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 803,5 min manatı (41,9%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 864,4 min manatı (45%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

2,0 min manatı (0,1%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə, 237,5 min manatı (12,4%-

i) digər xərclərə, 10,8 min manatı (0,6%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına 

yönəldilmişdir.  

2015-ci illə müqayisədə hesabat ilində bölmələr üzrə əməkhaqqı 21,7 min manat, 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə 59,0 min manat, digər xərclər üzrə 

14,2 min manat çox, təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə 0,4 min manat, qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması üzrə 41,6 min manat az icra edilmişdir. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 10,5% az icra edilməsinə səbəb təyinata qarşı 

10,1% az maliyyələşmə açılması ilə yanaşı açılmış maliyyələşmənin 10,1%-i həcmində 

istifadə edilməyən qalıq vəsaitinin geri qaytarılması, o cümlədən “Ölkədaxili 

ezamiyyələr” paraqrafı üzrə 1,8 min manat, “Digər müavinət və transferlər” maddəsi 

üzrə 2,0 min manat təyinata qarşı müvafiq olaraq 0,5 min manat və 1,9 min manat 

maliyyələşmə açılsa da kassa xərci aparılmamış, “Digər maşın və avadanlıqlar” 

maddəsi üzrə 22,5 min manat təyinata qarşı icranın 3,5% olmasıdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 216,4 min manat və ya 10,1% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 48,9 min 

manatı  “Ştatda olan işçilərin əmək haqqı”, 23,6 min manatı “Ştatdankənar işçilərin 

əməkhaqqı”, 0,7 min manatı “Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” 16,1 min 

manatı dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar, 10,5 min manatı “Dəftərxana və 

təsərrüfat xərcləri”, 4,8 min manatı “Mətbəə xərcləri, 24,7 min manatı “Xarici ezamiyyə 

xərcləri” 7,6 min manatı “İnventarın alınması”, 36,4 min manatı “Sair xərclər”, 21,7 min 
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manatı “Digər maşın və avadanlıqlar” və 21,4 min manatı isə iqtisadi təsnifatın digər 

xərcləri istiqaməti üzrə olmuşdur.     

Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinə "Ümumdövlət xidmətləri üzrə 

tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə 3979,5 min manat həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, 

bu da 2015-ci illə müqayisədə 391,9 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 3966,3 

min manat maliyyələşmə açılmış, 2645,4 min manat və ya təyinatın 66,5%-i həcmində 

kassa xərci və 4272,5 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

"Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə 2016-cı ildə sərf 

edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 568,1 min manat (17,7%) azdır ki, bunun da əsas 

səbəbi 2015-ci illə müqayisədə idarənin saxlanılması üzrə xərclərin 365,5 min manat, 

istehlak mallarının və materiallarının alınması üzrə xərclərin 283,0 min manat və əsas 

vəsaitlər üzrə xərclərin 244,8 min manat az icra edilməsidir. 

Kassa xərcinin təyinata nisbətdə 1334,1 min manat və ya 33,5% az icra edilməsi 

əsasən əməyin ödənişi üzrə 59,7 min manat, malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması üzrə 954,3 min manat, təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə 10,5 min manat, 

digər xərclər üzrə 11,6 min manat və qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 298,0 min 

manat az icra edilməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 1320,9 min manatı və ya 33,3% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır ki, bu da 2015-ci büdcə ilinin sonunda 

qaytarılmış 542,6 min manat vəsaitdən 778,3 min manat və ya 2,4 dəfə çoxdur. Dövlət 

büdcəsinə qaytarılan vəsaitin köməkçi bölmələr üzrə 47,9 min manatı əməkhaqqı 

(2015-ci illə müqayisədə 54,5% az), 11,8 min manatı əməkhaqqına üstəlik (2015-ci illə 

müqayisədə 52,2% az), 543,9 min manatı idarənin saxlanılması (2015-ci illə 

müqayisədə 10,1 dəfə çox), 21,2 manatı ezamiyyə xərcləri (2015-ci illə müqayisədə 1,6 

dəfə çox), 1,6 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi (2015-ci illə 

müqayisədə 26,8% çox), 125,8 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi (2015-ci illə müqayisədə 26,0% çox), 253,6 min manatı istehlak mallarının 

və materiallarının alınması (2015-ci ildə qaytarma 1,2 min manat olmuşdur), 2,6 min 

manatı sosial təminat (2015-ci illə müqayisədə 29,4% çox), 5,1 min manatı digər 

təqaüdlər, müavinətlər və transfertlər ödənilməsi (2015-ci illə müqayisədə 30,8% az), 

0,1 min manatı faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə bağlı xərclər (2015-ci 

illə müqayisədə 31,5% az), 9,1 min manatı sair müxtəlif xərclər (2015-ci illə müqayisədə 

14,5% az), 298,0 min manatı əsas vəsaitlər (2015-ci ildə qaytarma 2,0 manat 

olmuşdur), 2,7 manatı qeyri-istehsal aktivləri (2015-ci ildə qaytarma 223,1 min manat 

olmuşdur) üzrə olmuşdur.     

Bu paraqraf üzrə sərf edilmiş vəsaitin köməkçi bölmələr üzrə 956,9 min manatı 

(36,2%-i) əməkhaqqı xərclərinə, 211,6 min manatı (8,0%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 

532,7 min manatı (20,1%-i) idarənin saxlanılmasına, 23,8 min manatı (0,9%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 2,3 min manatı (0,1%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 224,5 min 

manatı (8,5%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 211,7 min 

manatı (8,0%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 3,8 min manatı (0,1%-

i) sosial təminatlara, 10,6 min manatı (0,4%-i) digər təqaüdlər, müavinətlər və 

transfertlərə, 2,5 min manatı (0,1%-i) faizlər üzrə ödənişlər istisna olmaqla mülkiyyətlə 

bağlı xərclərə, 157,0 min manatı (5,9%-i) sair müxtəlif xərclərə, 8,0 min manatı (0,3%-i) 

əsas vəsaitlərə və 300,0 min manatı (11,3%-i) qeyri-istehsal aktivlərinə yönəldilmişdir.  
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Hesabat ilinin əvvəlinə dəftərxana və təsərrüfat xərcləri üzrə 90,0 min manat, 

yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması üzrə 111,0 min 

manat və inventarın alınması üzrə 0,4 min manat məbləğində debitor borc olsa da ilin 

sonunda bağlanılmış, SİNAM şirkəti tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə istehsalda 

istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər üzrə isə ilin əvvəlinə debitor borc 29,8 min 

manat təşkil etdiyi halda ilin sonunda kəskin artaraq 300,0 min manat təşkil etmişdir ki, 

bu da üzləşmə aktında öz əksini tapmışdır. 

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri üzrə əvvəlki illərdən qalan kreditor borclar ilin 

əvvəlində və sonunda dəyişməz qalaraq 1,7 min manat təşkil etmişdir. Bu borc üzrə 

xəzinə öhdəliyi götürülməmişdir. 

Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri üzrə faktiki xərclər kassa xərci ilə müqayisədə 

0,8 min manat, mətbəə xərcləri üzrə 4,0 min manat, digər maşın və avadanlıqlar üzrə 

7,9 min manat az, idarənin xərcləri üzrə 11,3 min manat, avadanlığın alınması üzrə 

402,8 min manat çox, yanacaq və sürtkü materiallarının alınması və digər nəqliyyat 

xidmətləri üzrə isə eyni səviyyədə olmuşdur. İnventarın alınması üzrə faktiki xərclər 

179,8 min manat, istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər üzrə isə 300,0 

manat təşkil etdiyi halda, faktiki xərclər olmamışdır. 

 “Ümumdövlət tədqiqatları üzrə tətbiqi tədqiqatlar” paraqrafı üzrə “Əməyin 

ödənişi xərclərinin tənzimlənməsi və digər sosial tədbirlər” blok xərcinin icrası 

168,5 min manata qarşı 130,4 min manat və ya 77,4% olmuşdur. Yuxarıda qeyd edilmiş 

qurumlar tərəfindən həmin xərclərin 63,5%-i icra edilmişdir.  

 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 02 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə “Təhsil” bölməsi üzrə 

1830212,8  min manat nəzərdə tutulmuş, 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərclərinin icrası 

prosesində bu məbləğ  27012,8 min manat və ya 1,5% azaldılmışdır. Bunun da 23000,0 

min manatı və ya 85,1%-i dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, dövlət 

ümumtəhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik 

qiymətləndirilməsi, peşə tədris mərkəzlərinin yaradılması və təhsillə bağlı xərclər, 

4012,8 min manatı və ya 14,9%-i maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 

xərclər üzrə olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

Sərəncamları ilə "Təhsil sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 

və əsaslı təmir" ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə nəzərdə tutulmuş 4012,8 min 

manat vəsait tam məbləğdə,  "Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, 

təhsil sahəsində islahatlar və digər tədbirlər" üzrə isə 23000,0 min manat  vəsait 

dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir.  

Köməkçi bölmələr üzrə məbləğlərdə də dəyişikliklər edilmiş, o cümlədən, xərclər 

ilkin məbləğlə müqayisədə“Məktəbəqədər təhsil” köməkçi bölməsi üzrə 4,3%, “Ümumi 

təhsil” köməkçi bölməsi üzrə 10,8%, “Ali təhsil” köməkçi bölməsi üzrə 5,1 dəfə, “Əlavə 

təhsil” köməkçi bölməsi üzrə 2,0% artırılmış, “İlk peşə ixtisas təhsili” köməkçi bölməsi 
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üzrə 15,6%, “Orta ixtisas təhsili” köməkçi bölməsi üzrə 8,4%, və “Təhsil sahəsində digər 

müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölməsi üzrə isə 45,5% azaldılmışdır (Cədvəl 56). 
 

Cədvəl 56. 2016-cı il dövlət büdcəsinin “Təhsil” bölməsi üzrə dürüstləşmələr və icra 
göstəriciləri, min manatla 

Xərc istiqamətinin adı 
Təyinat 

Fərq 
İlkin Dürüstləşdirilmiş 

Təhsil 1 830 212,8 1 803 200,0 -27 012,8 

Məktəbəqədər təhsil 157 372,4 164 160,7 6 788,3 

Ümumi təhsil 940 034,6 1 041 719,8 101 685,2 

İlk-peşə ixtisas təhsili 33 604,5 28 359,9 -5 244,5 

Orta-ixtisas təhsili 43 403,0 39 766,4 -3 636,6 

Ali təhsil 37 190,1 190 102,9 152 912,7 

Əlavə təhsil 3 563,1 3 633,3 70,2 

Təhsil sahəsində digər müəssisə 
və tədbirlər 

615 045,3 335 457,0 -279 588,2 

 

Beləliklə, 2016-cı il dövlət büdcəsində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində “Təhsil” 

bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 1803200,0 min manat təyinata qarşı icra 1754389,2 min 

manat və ya 97,3% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 

200524,3 min manat və ya 12,9%, 2015-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 149263,5 min 

manat və ya 9,3% çoxdur. 

2016-cı ildə “Təhsil” bölməsi xərclərinin dövlət büdcəsi xərclərindəki xüsusi çəkisi 

9,9% təşkil etmişdir. Bu, 2014-cü illə müqayisədə 1,6 faiz bəndi, 2015-ci illə müqayisədə 

isə 0,9 faiz bəndi çoxdur. 

Bölmə üzrə xərclərin 160553,5 min manatı və ya 9,2%-i “Məktəbəqədər təhsil", 

1022581,5 min manatı və ya 58,3%-i “Ümumi təhsil”, 27840,8 min manatı və ya 1,6%-i 

“İlk peşə-ixtisas təhsili”, 38269,9 min manatı və ya 2,2%-i “Orta ixtisas təhsili” köməkçi 

bölməsi üzrə, 188400,1 min manatı və ya 10,7%-i “Ali təhsil”, 3354,9 min manatı və ya 

0,2%-i “Əlavə təhsil”, 313388,4 min manatı və ya 17,9%-i “Təhsil sahəsində digər 

müəssisə və tədbirlər” köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir (Cədvəl 57). 

“Təhsil” bölməsində iqtisadi təsnifat üzrə bəzi xərclərdə də dürüstləşmələr 

aparılmış, xərclərin məbləği əməyin ödənişi üzrə ümumilikdə 3710,7 min manat (0,3%), 

subsidiyalar və transfertlər üzrə 18000,0 min manat (100,0%), digər xərclər üzrə 

61915,3 min manat (21,4%) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə 3841,6 min manat 

(13,8%) azaldılmış, malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə 24910,9 min 

manat (10,7%), təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə 36043,9 min manat (109,0%) 

artırılmışdır. Qeyd edək ki, malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı 

xərclərdə artırlmış 24910,9 min manatın 16378,3 min manatı və ya 65,7%-i istifadəsiz 

qalmışdır.  
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Cədvəl 57. 2015-2016-cı illərdə dövlət büdcəsinin “Təhsil” bölməsi xərclərinin funksional 
təsnifat üzrə icrası, min manatla 

Sahələrin adları 

2015-ci il 2016-cı il 
2016-cı ildə 2015-ə 

nəzərən fərq 

İcra 
xüsusi 
çəkii 

Dürüstləşmiş 
təyinat 

İcra İcra faizi 
xüsusi 
çəki 

Məbləğ Faiz 

Təhsil 1 605 125,7 9,0 1 803 200,0 1 754 389,2 97,3 9,9 149 263,5 9,3 

Məktəbəqədər 
təhsil 

152 212,8 9,5 164 160,7 160 553,5 97,8 9,2 8 340,8 5,5 

Ümumi təhsil 866 925,3 54,0 1 041 719,8 1 022 581,5 98,2 58,3 155 656,2 18,0 

İbtidai təhsil 6 121,5 0,7 7 108,1 6 524,7 91,8 0,6 403,2 6,6 

Ümumi orta 
təhsil 

73 232,0 8,4 84 436,4 81 472,5 96,5 8,0 8 240,5 11,3 

Tam orta təhsil 748 098,2 86,3 906 527,1 891 897,9 98,4 87,2 143 799,8 19,2 

İnternatlar 19 644,0 2,3 18 539,4 18 249,7 98,4 1,8 -1 394,3 -7,1 

Xüsusi rejimli 
internatlar 

9 762,1 1,1 11 071,7 10 911,0 98,5 1,1 1 148,9 11,8 

Xüsusi məktəblər 10 067,5 1,2 14 037,2 13 525,7 96,4 1,3 3 458,1 34,3 

İlk peşə-ixtisas 
təhsili 

26 589,3 1,7 28 359,9 27 840,8 98,2 1,6 1 251,5 4,7 

Texniki-peşə 
məktəbləri 

8 142,7 30,6 9 257,8 9 068,0 97,9 32,6 925,3 11,4 

Peşə liseyləri 17 969,9 67,6 18 589,2 18 262,7 98,2 65,6 292,8 1,6 

Xüsusi texniki-
peşə məktəbləri 
və liseylər 

476,7 1,8 512,9 510,1 99,5 1,8 33,3 7,0 

Orta ixtisas 
təhsili 

35 794,1 2,2 39 766,4 38 269,9 96,2 2,2 2 475,8 6,9 

Ali təhsil 169 920,2 10,6 190 102,9 188 400,1 99,1 10,7 18 479,9 10,9 

Əlavə təhsil 3 271,9 0,2 3 633,3 3 354,9 92,3 0,2 83,0 2,5 

Təhsil 
sahəsində digər 
müəssisə və 
tədbirlər 

350 412,1 21,8 335 457,0 313 388,4 93,4 17,9 -37 023,7 -10,6 

Məktəbdənkənar 
təhsil 
müəssisələri 

94 457,3 27,0 107 620,0 105 209,3 97,8 33,6 10 752,0 11,4 

Uşaq evləri 2 937,5 0,8 3 079,9 3 016,0 97,9 1,0 78,5 2,7 

Mərkəzləşdirilmiş 
mühasibatlıq 

5 672,9 1,6 6 579,7 6 266,9 95,2 2,0 594,1 10,5 

Digər müəssisə 
və tədbirlər 

247 344,4 15,4 218 177,4 198 896,1 91,2 63,5 -48 448,3 -19,6 
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Təhlil göstərir ki, bölmə üzrə xərclərin iqtisadi təsnifatında aparılmış dəyişikliklər 

demək olar ki, tam məbləğdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin xərclərini 

əhatə edir. Belə ki, Nazirlik üzrə “Əməyin ödənişi” bölməsi xərclərinin məbləği 23937,1 

min manat azaldılmışdır ki, bunun da 19609,2 min manatı ştatda olan işçilərin əmək 

haqqı, 98,7 min manatı ştatdankənar işçilərin əmək haqqı, 4328,0 min manatı əmək 

haqqına üstəlik xərci, 13,0 min manatı isə icbari dövlət sığortası üzrə olmuşdur. Eyni 

zamanda “Subsidiyalar və cari transfertlər” xərc bölməsi 18500,0 min manat, “təqaüdlər 

və sosial müavinətlər” xərc bölməsi 4226,7 min manat, “qeyri- maliyyə aktivlərinin 

alınması” xərc bölməsi 4607,7 min manat azaldılmış, “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması” bölməsi üzrə xərclər 24334,3 min manat (vəsaitin 9564,6 min manat cari 

təmir xərcinə, 11546,6 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsinə,10608,8 min manat digər alış və xidmətlərə yönəldilmişdir), “Digər xərclər” 

bölməsi üzrə xərclər 26937,2 min manat (vəsaitin 23541,7 min manatı sair xərclərə, 

3220,6 min manatı isə sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmirinə 

yönəldilmişdir) artırılmışdır.  

2016-cı ildə iqtisadi təsnifat üzrə təhsil xərclərinin əsas hissəsi, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi, təhsil işçilərinin əmək haqqının ödənilməsinə sərf edilmişdir. Belə ki, təhsil 

xərclərində “Əməyin ödənişi” bölməsinin xüsusi çəkisi 68,5%, icra 1225235,0 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 1201571,9 min manat və ya 98,1% təşkil etmişdir. Bu da 

2014-cü illə müqayisədə 192912,7 min manat və ya 19,1%, 2015-ci illə müqayisədə 

182459,2 min manat və ya 17,9% çoxdur. “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə ilin sonuna 

icra edilməmiş 23663,1 min manat vəsaitin 6,9%-i və ya 1629,4 min manatı 

“Məktəbəqədər təhsil”, 64,8%-i və ya 15325,6 min manatı “Ümumi təhsil”, 1,1%-i və ya 

249,7 min manatı “İlk peşə-ixtisas təhsili”, 4,0%-i və ya 946,3 min manatı “Orta-ixtisas 

təhsili”, 1,6%-i və ya 368,7 min manatı “Ali təhsil”, 0,5%-ivə ya 125,3 min manatı “Əlavə 

təhsil, 21,2%-i və ya 5018,1 min manatı “Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər” 

köməkçi bölməsi üzrə olmuşdur. 

“Təhsil” bölməsi üzrə xərclərin strukturunda “Əməyin ödənişi” bölməsi ilə yanaşı 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” xərc bölməsi üzrə xərclər də üstünlük 

təşkil edir. Belə ki, 2016-cı ildə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması xərclərinin 

xüsusi çəkisi 13,7%, icra 256853,7 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 240475,4 

min manat və ya 93,6% olmuşdur. İlin sonuna icra edilməmiş 16378,3 min manat 

vəsaitin 12546,8 min manatı və ya 76,6%-i “Təhsil sahəsində digər müəssisə və 

tədbirlər” köməkçi bölməsinin payına düşür ki, bunun da 3432,5 min manatı və ya 

27,4%-i Təhsil Nazirliyi üzrə, 7440,1 min manatı və ya 59,3%-i isədövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri üzrə olmuşdur.  

2016-cı ildə “Təhsil” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər inzibati təsnifat üzrə 

26 təşkilat tərəfindən icra edilmişdir (Cədvəl 58). 
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Cədvəl 58. 2015-2016-cı illərdə inzibati təsnifat üzrə “Təhsil” bölməsinin xərcləri, min 
manatla 

Bölmə / təşkilat 
2015-ci ildə 

icra 

2016-cı ildə Xüsus
i çəki 

Fərq İcra faizi 

2015-ci illə 
müqayisədə 

fərq 

Proqnoz İcra məbləğ faiz 

Təhsil Nazirliyi 1 041 772,1 1 163 336,8 1 138 465,2 64,9 -24 871,6 97,9 96 693,1 9,3 

Yerli icra hakimiyyətı 
orqanları 

155 539,2 160 992,1 157 421,7 9,0 -3 570,4 97,8 1 882,5 1,2 

Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi 

71 407,3 73 329,0 71 259,2 4,1 -2 069,8 97,2 -148,1 -0,2 

"ADA" Universiteti 17 507,9 17 556,0 17 531,3 1,0 -24,8 99,9 23,3 0,1 

Daxili İşlər Nazirliyi 10 464,3 9 975,1 9 429,6 0,5 -545,5 94,5 -1 034,7 -9,9 

M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət 
Universitetinin Bakı 
Filialı 

8 014,6 8 014,6 8 014,6 0,5 0,0 100,0 0,0 0,0 

Səhiyyə Nazirliyi 6 317,2 7 560,2 7 016,7 0,4 -543,5 92,8 699,6 11,1 

Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyası 

4 719,8 4 955,2 4 955,2 0,3 0,0 100,0 235,4 5,0 

Gənclər vəİdman 
Nazirliyi 

4 185,1 4 203,8 4 039,6 0,2 -164,2 96,1 -145,5 -3,5 

İ.M Seçenov adına 
Moskva Dövlət Tibb 
Universitetinin Bakı filialı 

0,0 4 012,8 4 005,9 0,2 -6,9 99,8 4 005,9 - 

Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi 

3 885,8 4 263,5 3 991,4 0,2 -272,1 93,6 105,6 2,7 

Digər təşkilatlar və 
tədbirlər 

281 312,5 345 001,0 328 258,8 18,7 -16 742,2 95,1 46 946,3 16,7 

 

Cədvəl 58-dən göründüyü kimi, təhsil xərclərinin çox hissəsi Təhsil Nazirliyi və 

onun tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

2016-cı il dövlət büdcəsində “Təhsil” bölməsi üzrə 1830212,9,0 min manat 

məbləğində vəsaitin 893393,9 min manatı və ya 48,8%-i dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərində, 936819,9 min manat və ya 51,2%-i yerli xərclərində 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Bölmə üzrə 160553,6 min manat və ya cəmi xərclərin 9,2%-i “Məktəbəqədər 

təhsil” köməkçi bölməsi üzrə icra edilmişdir. Bu köməkçi bölmə üzrə 157372,2 min 

manat nəzərdə tutulmuş, il ərzində 6788,3 min manat artırılaraq 164160,7 min manat 

məbləğində təsdiq edilmiş, ilin sonuna isə 97,8% səviyyəsində icra edilmişdir.  

Məktəbəqədər təhsil xərclərində yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə xərclərin 

icrası 157359,6 min manat dürüstləşmiş təyinata qarşı 153903,7 min manat və ya 

95,5% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 1717,4 min 
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manat və ya 1,1%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 1843,4 min manat və 

ya 1,2%, çoxdur. Bu xərclərin 67600,5 min manatı və ya 43,9%-i əməyin ödənişinə, 

75244,8 min manatı və ya 48,9%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına (o 

cümlədən 50734,6 min manatı və ya 67,4%-i ərzaq məhsullarının alınmasına), 342,9 

min manatı və ya 0,2%-i təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 69489,0 min manatı və ya 

4,5%-i digər xərclərə, 3767,4 min manatı və ya 2,4%-i isə qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınmasına yönəldilmişdir. 

Köməkçi bölmədə "Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, təhsil 

sahəsində islahatlar və digər tədbirlər" ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 6649,8 min manat 

məbləğində vəsaitə 6202,8 min manat və ya 93,3% səviyyəsində icra edilmişdir. Həmin 

vəsait vəzifə maaşının artırılması və Bakı şəhərində yeni körpələr evinin fəaliyyətə 

başlanması ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyi və yerli orqanlar tərəfindən xərclənmişdir.  

2016-cı ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 1022581,5 min manatı və ya 

58,3%-i “Ümumi təhsil" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2014 və 2015-

ci illərin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 155781,5 min manat və ya 18,0% çoxdur. 

Xərclərin 6524,7 min manatı və ya 0,6%-i “İbtidai təhsil”, 81472,5 min manatı və 

ya 8,0%-i “Ümumi orta təhsil”, 891897,9 min manatı və ya 87,2%-i “Tam orta təhsil”, 

18249,7 min manatı və ya 1,8%-i “İnternatlar”, 10911,0 min manatı və ya 1,1%-i “Xüsusi 

rejimli internatlar”, 13525,7 min manatı və ya 1,3%-i “Xüsusi məktəblər” paraqrafı üzrə 

xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə mərkəzləşdirilmiş 

xərclərdən 250775,5 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 54008,1 min manat və ya 27,4% çoxdur. Hesabat ilində 250252,0 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 249582,2 min manat və ya təyinatın 99,5%-i həcmində 

kassa xərci olmuş, 282800,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 53481,5 min manat 

27,3% çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 236084,2 min manatı və ya 94,6%-i əməyin 

ödənişi bölməsinə (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 193414,0 min manat, 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 42613,2 min manat), 10277,3 min 

manatı və ya 4,1%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması (kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi xərclərinə 10039,8 min manat) bölməsinə, 

2548,2 min manat və ya 1,0%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 672,6 min manat və ya 

0.3%-i digər xərclər bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir . 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 669,8 min manat və ya 0,3% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 460,9 min 

manatı və ya 68,8%-i əməyin ödəniş( İcbari dövlət sığortası paraqrafı üzrə 374,7 min 

manat), 166,4 min manatı və ya 24,8%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması 

(kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digərxərclər paraqrafı üzrə 161,0 min 

manat), 32,0 min manatı və ya 4,8%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 10,5 min manat və 

ya 1,6%-i digər xərclər ( bank xərcləri 9,9 min manat) bölmələri üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 

mərkəzləşdirilmiş xərclərdən 1212,8 min manat vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci 

illə müqayisədə 59,1 min manat və ya 4,6% az olmuşdur. Hesabat ilində 1163,7 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 959,9 min manat və ya ayrılmış vəsaitin 79,0%-i həcmində 

kassa xərci olmuş, 911,6 min manat faktiki xərc olmuşdur. 
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 Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 92,9 min manat 10,7% çox olmuş və 

vəsaitin 709,1 min manatı və ya 73,9%-i əməyin ödənişi bölməsinə (ştatda olan işçilərin 

əmək haqqı xərci üzrə 539,0 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə 

isə 127,8 min manat), 194,6 min manatı və ya 20,3%-i malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması bölməsinə, 41,6 min manatı və ya 4,3%-i təqaüdlər və sosial müavinət 

(tələbələrə verilən təqaüdlər 34,5), 3,0 min manatı və ya 0,3%-i digər xərclər və 11,0 

min manatı və ya 1,1%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (digər maşın və 

avadanlıqların alınması 9,0 min manat) bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 204,9 min manat və ya 17,6% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 154,1 min 

manatı və ya 75,2%-i əməyin ödəniş, 33,6 min manatı və ya 16,4%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması, 14,9 min manatı və ya 7,3%-i təqaüdlər və sosial 

müavinətlər, 1,9 min manatı və ya 0,9%-i digər xərclərbölmələri üzrə olmuşdur. 

 Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə qalıq olmamış, il ərzində 57,6 min manat 

təyinata qarsı 17,2 min manat (icra 29,9%) vəsait daxil olmuş, 16,8 min manat və ya 

daxilolmanın 97,%-i həcmində kassa xərci olmuş, ilin sonuna 0,4 min manat vəsait 

qalığı büdcəyə qaytarılmış, 16,8 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Vəsaitin 13,7 min manatı və ya 81,5%-i əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri 

və 3,1 min manatı və ya 18,5%-i Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar paraqrafları 

üzrə xərc edilmişdir. 

 Bakı Dövlət Universiteti üzrə 260,7 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 

hesabat ilində 240,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 238,9 min manat və ya təyinatın 

91,6%-i həcmində kassa xərci 331,3 min manat faktiki xərc olmuşdur. Qeyd edək ki, 

dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatlarda bu qurum üzrə dövltə büdcəsinin kassa 

xərci 240,3 min manat məbləğində və ya BDU tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlarda 

göstərilmiş məbləğdən 1,4 min manat çox göstərilmişdir.  

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 194,4 min manatı və ya 81,4%-i “Ştatda olan 

işcilərin əmək haqqı xərci” paraqrafının, 43,9 min manatı və ya 18,4%-i “Dövlət Sosial 

Müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafının və 0,6 manatı və ya 0,2%- “Bank xərcləri” 

paraqrafının payına düşür. 

“Ümumi təhsil" köməkçi bölməsi üzrə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi, təhsil sahəsində islahatlar və digər tədbirlər”  üzrə birdəfəlik 

təyinatlı xərc 125584,0 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 124285,6 min manat 

və ya 99,0% icra edilmişdir. Vəsatin 21536,7 min manatı və ya 17,3%-i Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyi, 26,8 min manatı və ya 0,02%-i Bakı Dövlət Universiteti 

və 16,2 min manatı 0,01%-i Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

üzrə xərc edilmişdir. Qalan 102705,9 min manat məbləğində vəsait isə yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının payına düşmüşdür.  

 2016-cı ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 27840,8 min manatı və ya 

1,6%-i "İlk-peşə ixtisas təhsili" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2014-

cü illə müqayisədə 1808,2 min manat və ya 6,1% az, 2015-ci illə müqayisədə 1251,5 

min manat və ya 4,7% çoxdur.  

 Vəsaitin 9068,0 min manatı və ya 32,6%-i “Texniki-peşə məktəbləri”, 18262,7 min 

manatı və ya 65,6%-i “Peşə liseyləri”, 510,1 min manatı və ya 1,8%-i “Xüsusi texniki-

peşə məktəbləri liseylər” paraqrafı üzrə icra edilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə 25094,7 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur. Bu məbləğ  2015-ci illə müqayisədə 290,6 min manat və ya 1,2% 

az olmuşdur. Hesabat ilində 24987,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 24860,5 min 

manat və ya dürüstləşmiş təyinatın 99,1 %-i həcmində kassa xərci, 28178,7 min manat 

faktiki xərc olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 919,0 min manat 3,8% çox olmuş və 

xərc edilmiş vəsaitin 15601,9 min manatı və ya 62,8%-i əməyin ödənişi bölməsinə 

(ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 12765,0 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fonduna ayırmalar üzrə isə 2809,3 min manat), 977,6 min manatı və ya 3,9%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması (kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi paraqrafı üzrə 577,2 min manat), 8192,3 min manat və ya 33,0%-i təqaüdlər 

və sosial müavinət (tələbələrə verilən təqaüdlər paraqrafı üzrə 8131,7 min manat), 88,7 

min manat və ya 0,4%-i digər xərclər bölməsi üzrə həyata keçirilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 126,8 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 77,2 min manatı 

və ya 60.9%-i əməyin ödənişi (ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə 53,4 min 

manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 11,3 min manat), 33,0 min 

manatı və ya 26,0%- malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması (kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi paraqrafı üzrə 19,6 min manat), 13,9 min 

manatı və ya 11,0% təqaüdlər və sosial müavinətlər (tələbələrə verilən təqaüdlər 

paraqrafı üzrə 9,7 min manat)və 2,5 min manatı və ya 2,0% digər xərclər böllməsi 

alınması üzrə olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə 2,0 min manat vəsait qalığı olmuş, il 

ərzində 1101,3 min manat təyinata qarşı 878,4 min manat vəsait daxil olmuş, 853,2 min 

manat kassa xərci olmuş, ilin sonuna 27,1 min manat vəsait qalığı büdcəyə qaytarılmış, 

0,1 min manat qalıq qalmış,900,1 min manat faktiki xərci olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitin 785,3 min manatı və ya 92,1%-i əməyin 

ödənişi(ştatdankənarişçilərin əmək haqqı xərci üzrə 173,1 min manat, əməyin ödənişi ilə 

bağlı sair pul ödənişləriüzrə 471,0 min manat), 60,0 min manatı və ya 7,0%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satınalınması, 5,1 min manatı və ya 1,0%-i digər xərclər və2,8 

min manatı və ya 0,3%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması bölmələri icra edilmişdir. 

Hesabat ilində büdcədənkənar vəsaitlər üzrə faktiki xərci kassa xərcindən 46,9 

min manat çox olmuşdur ki,bunun da 43,9 min manatı hesabat ilinə əməyin ödənişi 

üzrəyaranmış kreditor borcun hesabına baş vermişdir. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 746,0 min 

manat vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 85,4 min manat və ya 

12,9%çox olmuş, hesabat ilində 654,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 630,7 min 

manat və ya ayrılmış vəsaitin 84,5%-i həcmində kassa xərci, 517,8 min manat faktiki 

xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 252,6 min manat və ya 

66,8% çox olmaqla xərc edilmiş vəsaitin 254,7 min manatı və ya 40,4%-i əməyin ödənişi 

bölməsinə (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 188,3 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 46,4 min manat), 218,2 min manatı və ya 34,6%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması bölməsinə, 50,9 min manatı və ya 8,1%-i 
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təqaüdlər və sosial müavinət, 53,3 min manatı və ya 8,4%-i digər xərclər, 53,7 min 

manatı və ya 8,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması bölməsi üzrə həyata keçirlmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 23,5 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 1,0 min manatı 

əməyin ödənişi bölməsi, 17,7 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması 

bölməsi, 2,2 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər, 1,3 min manatı digər xərclər və 

1,3 min manatı qeyri-maddi aktivlərin alınması üzrə olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə hesabat ilinin əvvəlinə vəsait qalığı olmamış, 

hesabat ilində 121,9 min manat vəsait daxil olmuş, 121,9 min manat kassa xərci olmuş, 

121,0 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə 2142,6 min manat 

vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 245,3 min manat və ya 10,3 % 

az olmuş, hesabat ilində 2104,8 min manat maliyyələşmə açılmış, 2094,3 min manat və 

ya ayrılmış vəsaitin 97,7%-i həcmində kassa xərci, 2146,8 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 175,0 min manat 7,7% az olmuş və 

xərc edilmiş vəsaitin 912,3 min manatı və ya 43,5%-i əməyin ödənişi bölməsinə (ştatda 

olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 746,7 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalar üzrə isə 164,3 min manat), 1138,4 min manatı və ya 54,3%-i malların (işlərin 

və xidmətlərin) satın alınması bölməsinə (ərzaq məhsulların alınmasına944,1 min 

manat), 1,4 min manatı və ya 0,1%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər, 29,7 min manat və 

ya 1,4%-i digər xərclər, 12,6 min manat və ya 0,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 10,5 min manat və ya 0,5% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 0,9 min manatı 

dəftərxana və təsərrüfat xərcləri, 6,0 min manatı ərzaq məhsullarının alınması, 1,2 min 

manat kommunal və kommunikasiya xidmətləri, 2,4 min manat sair xərclər üzrə 

olmuşdur. 

Debitor borc hesabat ilinin əvvəlinə 1,6 min manat olmuş, hesabat ilində 237,5 

min manat artaraq 239,1 min manat təşkil etmişdir ki, bunun da 1,6 min manatı əvvəlki 

illərdə yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınmasına görə 

yaranmış, 237,5 min manatı isə hesabat ilində sair xərclər paraqrafı üzrə yaranmış borc 

təşkil etmişdir. 

 Kreditor borc ilin əvvəlinə 231,5 min manat olmuş hesabat ilində 7,6 min 

manatvə ya 3,3% artaraq ilin sonuna 239,1 min manat təşkil etmişdir ki, bunun da 7,6 

min manatı kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə hesabat ilində 

yaranmışdır. Kreditor borcun231,5 min manatı isə əvvəlki illərdə yaranmışborc olmuşdur 

ki,bunun da 10,7 min manatı cari təmir maddəsi, 211,4 min manatı kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi köməkçi bölməsivə 9,6 min manatı ərzaq 

məhsullarının alınması paraqrafı üzrə olmaqla dövlət öhdəliyinə qəbul edilməyən 

kreditor borclardır. 

“İlk peşə-ixtisas təhsili” köməkçi bölməsi üzrə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi, təhsil sahəsində islahatlar və digər tədbirlər”  ilə bağlı 

birdəfəlik təyinatlı xərc 376,9 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 255,2 min 

manat və ya 67,7% icra edilmişdir. Vəsatin 217,9 min manatı və ya 85,4%-i Azərbaycan 
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Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə xərc edilmişdir. 37,3 min manat vəsait 

isə yerli qurumların payına düşür.  

2016-cı ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 38269,9 min manatı və ya 

2,2%-i "Orta ixtisas təhsili" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2014-cü 

illə müqayisədə 484,1 min manat və ya 1,3%,2015-ci illə müqayisədə 2475,8 min manat 

və ya 6,9% çoxdur. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə nəzərdə tutulmuş 34768,8 

min manat təyinat il ərizində 1194,6 min manat artırılaraq 33574,2 min manat müəyyən 

olunmuşdur. Bu isə 2015-ci illə müqayisədə 2061,6 min manat və ya 6,5% çoxdur. 

Hesabat ilində 28252,5 min manat maliyyələşmə açılmış, 28150,5 min manat və ya 

dürüstləşmiş təyinatın 84,2%-i həcmində kassa xərci, 31072,0 min manat faktiki xərc 

olmuşdur.  

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 102,3 min manat 0,4% çox olmuş və 

xərc edilmiş vəsaitin 19463,7 min manatı və ya 69,1%-i əməyin ödənişi bölməsinə 

(ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 16101,6 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fonduna ayırmalar üzrə isə 3542,4 min manat), 341,3 min manatı və ya 1,2%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması (kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi paraqrafı üzrə 278,9 min manat), 8034,2 min manat və ya 28,5%-i təqaüdlər 

və sosial müavinət (tələbələrə verilən təqaüdlər 7973,0 min manat), 106,7 min manat və 

ya 0,4%-i digər xərclərbölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 102,0 min manat və ya 0,6% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 69,7 min 

manatı və ya 68,3%-i əməyin ödəniş (ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə 

49,3 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 12,4 min manat), 

12,3 min manatı və ya 12,1%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 17,8 min 

manatı və ya 17,5%-i təqaüdlər və sosial müavinət (tələbələrə verilən təqaüdlər 15,3 

min manat) və 2,2 min manat və ya 2,2%-i digər xərclər bölmələri üzrəolmuşdur 

 Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə qalıq olmamış, il ərzində 11143,8 min 

manat təyinata qarsı 11143,8 min manat vəsait daxil olmuş, 9348,7 min manat və ya 

daxilolmanın 83,9%-i həcmində kassa xərci olmuş, ilin sonuna 1795,1 min manat vəsait 

qalığı büdcəyə qaytarılmış, 9042,2 min manat faktiki xərci olmuşdur 

 Büdcədənkənar vəsaitin 7125,5 min manatı və ya 76,2%-i əməyin 

ödənişi(ştatdankənarişçilərin əmək haqqı xərci üzrə 267,3 min manat, əməyin ödənişi ilə 

bağlı sair pul ödənişləri üzrə 5579,2 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalar üzrə isə 1279,0 min manat), 1892,5 min manatı və ya 20,2%-i malların (işlərin 

və xidmətlərin) satınalınması (idarənin saxlanılması xərclərinə 1069,9 min manat), 

261,2 min manatı və ya 2,8%-i digər xərclər və69,5 min manatı və ya 0,7%-i qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması (Digər maşın və avadanlıqların alınmasına 52,9 min 

manat) bölmələri icra edilmişdir. 

Hesabat ilində büdcədənkənar vəsaitlər faktiki xərci kassa xərcindən 306 min 

manat çox olmuşdur. Faktiki xərcin kassa xərcindən çox olması əsasən hesabat ilində 

əsas vəsaitlərə hesablanılmış amortizasiya məbləğinin hesabına baş vermişdir. Belə ki, 

hesabat ilində əsas vəsaitlərə 295.9 min manat məbləğində amortizasiya 

hesablanılmışdır. 
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Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi üzrə 5858,7 min manat təsdiq 

edilmiş, hesabat ilində 5662,0 min manat maliyyələşmə açılmış, 5469,5 min manat və 

ya təyinatın 93,4%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 567,3 min manat və 

ya 11,6% çox), 5522,8 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

 İcra edilmiş vəsaitin 3844,2 min manatı və ya 70,3%-i “əməyin ödənişi”, 753,1 

min manatı və ya 13,8%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 678,2 min 

manatı və ya 12,4%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 104,4 min manatı və ya 1,9%-i 

“digər xərclər”, 89,6 min manatı və ya 1,6%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması”bölmələri üzrə xərc edilmişdir. Hesabat ilində sosial-mədəni və məişət təyinatlı 

obyektlərin əsaslı təmiri xərc maddəsi üzrə icra edilmiş 80,6 min manatın 50,6 min 

manatı, cari təmir xərc maddəsi üzrə 135,1 min manatın134,0 min manatı əsas 

vəsaitlərin dəyərinə əlavə edilməyərək xərcə silinmiş, ştatda olan işçilərin əmək 

haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə kassa xərci faktiki xərcdən 0,4 min manat, elektrik 

enerjisi haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə kassa xərci faktiki xərcdən 0,9 min manat, 

kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər paraqrafı üzrə kassa xərci 

faktiki xərcdən 1,1 min manat çox olmuşdur. 

Xərclər ümumilikdə 93,4% icra olunsa da, elektrik enerjisinin ödənilməsi xərci 

54,7%, qaz haqqının ödənilməsi xərci 42,5%, su haqqının ödənilməsi xərci 34,7%, digər 

kommunal xidmətlərin haqqının ödənilməsi xərci 60,3%, iş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə verilən müavinət xərci 37,5%, digər müavinət və transfertlər xərci 8,8% 

icra olunmuş,əsas vəsaitlərə 256,4 min manat köhnəlmə hesablanmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 192,6 min manat və ya 3,4% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 68,2 min 

manatı və ya 35,4%-i“ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 14,8 min manatı və ya 

7,7%-i “dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı,15,3 min manatı və ya 8,0%-i 

“dəftərxana vətəsərrüfat xərcləri” paraqrafı, 6,4 min manatı və ya 3,3%-i mətbəə xərcləri 

paraqrafı, 4,3 min manatı və ya 2,2%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” paraqrafı, 4,3 min 

manatı və ya 2,2%-i “elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 6,8 min manatı və 

ya 3,6%-i “su haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 3,3 min manatı və ya 1,7%-i “digər 

kommunal xidmətlərin haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 3,5 min manatı və ya 1,8%-i 

“kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər” paraqrafı, 9,0 min 

manatı və ya 4,7%-i “inventarın alınması” yarımmaddəsi, 3,3 min manatı və ya 1,7%-i 

“digər alışlar və xidmətlər” yarımmaddəsi, 3,5 min manatı və ya 1,8%-i “iş qabiliyyətini 

müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər” paraqrafı, 24,3 min manatı və ya 12,6%-i 

“tələbələrə verilən təqaüd” paraqrafı, 4,2 min manatı və ya 2,2%-i “sair xərclər” paraqrafı 

4,6 min manatı və ya 2,4%-i “digər maşın və avadanlıqların alınması” paraqrafı,16,8 min 

manatı və ya 8,7%-i isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

 Hesabat ilinin əvvəlinə büdcədənkənar vəsaitlərin qalığı olmamış, il ərzində 

1544,8 min manat daxil olmuş, 1531,4 min manat xərc edilmiş, hesabat dövrünün 

sonuna qalan 13,5min manat vəsait dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. İcra edilmiş vəsaitin 

926,6 min manatı və ya 60,5%-i“əməyin ödənişi”, 392,6 manatı və ya 25,6%-i “malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 47,0min manatı və ya 3,1%-i “təqaüdlər və sosial 

müavinətlər”, 102,3 min manatı və ya 6,7%-i “digər xərclər”, 109,6 min manatı və ya 

7,2%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”bölmələri üzrə xərc edilmişdir.Hesabat ilində 

qaz haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə kassa xərci faktiki xərcdən 3,9 min manat az, 
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kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər paraqrafı üzrə kassa xərci 

faktiki xərcdən 4,2 min manat, abadlaşdırma xidmətlərinin haqqının ödənilməsi 

paraqrafı üzrə kassa xərci faktiki xərcdən 13,5 min manat çox olmuşdur. 

 Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə 2061,2 min manat 

vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 72,3 min manat və ya 3,4% az 

olmuşdur.Hesabat ilində 2029,6 min manat maliyyələşmə açılmış, 1945,3 min manat və 

ya dürüstləşmiş təyinatın 94,4%-i həcmində kassa xərci olmuş, 1960,3 min manat faktiki 

xərc olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 30,0 min manatvə ya 1,6% çox olmuş 

və xərc edilmiş vəsaitin 1604,7 min manatı və ya 82,5%-i əməyin ödənişi (ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə 1315,3 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalar paraqrafı üzrə isə 289,4 min manat), 2,2 min manatı və ya 0,1%-i icbari 

sığortaya, 272,0 min manatı və ya 14,0%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması (digər alış və xidmətlər yarımmaddəsi üzrə 161,5 min manat), 1,5 min manatı 

və ya 0,1%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 56,1 min manat və ya 2,9%-i digər 

xərclər(icarə və muzdlu xidmətlər paraqrafı üzrə 35,4 min manat) və 8,8 min manatı və 

ya 0,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (bütünlüklə digər maşın və avadanlıqların 

alınmasına) bölməsi üzrə həyata keçirilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 84,3 min manat və ya 4,1% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 51,5 min manatı 

əmək haqqı, 11,3 min manatı əmək haqqına üstəlik, 5,3 min manatı ezamiyyə xərcləri 

üzrə, 10,3 min manatı kommunal və rabitə xərcləri, 2,1 min manatı sair xərclər, 1,3 min 

manatı bank xərcləri, 2,5 min manatı qalan xərclər üzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin əvvəlinə yanacaq və sürtkü mallarının alınması üzrə olan 2,7 min 

manat debitor borc hesabat ilində bağlanılmış, ilin sonuna həmin xərc üzrə yenidən 1,1 

min manat debitor borc yaranmışdır. 

 Kreditor borc ilin əvvəlinə 112,0 min manat olmuş hesabat ilində 0,4 min 

manatartaraq ilin sonuna 112,4 min manat təşkil etmişdir ki, bunun da 0,4 min manatı 

digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə hesabat ilində 

yaranmışdır. Kreditor borcun 112,0 min manatı isə əvvəlki illərdə yaranmış borc 

olmuşdur ki, bunun da 4,6 min manatı Dövlət Sosial Sığota Fonduna ayırmalar paraqrafı 

üzrə, 3,9 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi köməkçi 

bölməsivə 103,5 min manatı isə digər alış və xidmətlər yarımmaddəsi üzrə olmuşdur. 

 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 1040,3 min 

manat vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 7,5 min manat və ya 

0,7% az olmuşdur. Hesabat ilində 892,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 825,3 min 

manat və ya ayrılmı vəsaitin 79,3%-i həcmində kassa xərci, 795,8 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 69,7 min manat 9,2% 

çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 424,6 min manatı və ya 51,4%-i əməyin ödənişi 

bölməsinə (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 347,2 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 76,5 min manat), 104,3 min manatı və ya 12,6%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması bölməsinə, 267,4 min manatı və ya 

32,4%-i təqaüdlər və sosial müavinət (tələbələrə verilən təqaüdlər 266,0 min manat), 

17,0 min manatı və ya 2,1%-i digər xərclər və 12,0 min manatı və ya 1,4%-i qeyri-



 
 

214 

 

maliyyə aktivlərinin alınması (digər maşın və avadanlıqların alınması 9,0 min manat) 

bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 67,4 min manat və ya 7,6% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 53,0 min manatı 

və ya 78,6%-i əməyin ödəniş, 8,9 min manatı və ya 13,2%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması, 5,3 min manatı və ya 7,8%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 

0,3 min manatı və ya 0,4%-i digər xərclərbölmələri üzrə olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə qalıq olmamış, il ərzində 600,0 min 

manat təyinata qarsı 361,3 min manat (icra 60,2%) vəsait daxil olmuş, 348,0 min manat 

və ya daxilolmanın 96,3,%-i həcmində kassa xərci olmuş, ilin sonuna 13,3 min manat 

vəsait qalığı büdcəyə qaytarılmış, 282,7 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Vəsaitin 194,7 min manatı və ya 55,9%-i əməyin ödənişi (əməyin ödənişi ilə bağlı 

sair pul ödənişləri 135,8),107,3 min manatı və ya 18,5%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması bölməsinə və 46,0 min manatı və ya 1,4%-i qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması (digər maşın və avadanlıqların alınması 42,0 min manat) bölmələri 

üzrəxərc edilmişdir. 

"Orta ixtisas təhsili" köməkçi bölməsi üzrə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi, təhsil sahəsində islahatlar və digər tədbirlər” 2257,3 min 

manat təyinata qarşı 1879,4 min manat və ya 83,3% icra edilmişdir. Vəsatin 1393,3 min 

manatı və ya 74,1%-i Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, 330,6 min manatı və 

ya 17,6%-iAzərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, 39,8 min manat və ya 2,1%-i 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və 6,8 min manatı 0,4%-i 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə xərc edilmişdir. 108,9 

min manat vəsait isə Təhsil Nazirlyi və yerli qurumlar üzrə icra olunmuşdur.  

2016-cı ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 188400,1 min manatı və ya 

10,7%-i "Ali təhsil" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 27788,1 min manat və ya 17,3%, 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 18479,9 min manat və ya 10,9% çoxdur. 

Hesabat ilində “Ali təhsil” köməkçi bölməsi üzrə xərclərin 80,7%-i “Dövlət sifarişi 

ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, təhsil sahəsində islahatlar və digər tədbirlər” bağlı 

xərclərin, 9,3%-i ADA Universitetinin, 4,3%-i M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 

Universitetinin Bakı Filialının, 2,1%-i İ. M. Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb 

Universitetinin Bakı Filialının, 1,1%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, 0,8%-i Xarici 

İşlər Nazirliyinin, 0,8%-i Səhiyyə Nazirliyinin ixtisaslaşdırılmış institutlarının, 0,6%-i 

Ədliyyə Nazirliyinin, 0,2%-i Təhsil Nazirliyinin, 0,1%-i Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının payına düşür. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə 364,3 min manat (2015-ci 

illə müqayisədə 150,9 manat və ya 29,3% az olmuşdur) təyinata qarşı 323,3 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 291,8 min manat və ya təyinatın 80,1%-i həcmində kassa xərci, 

358,7 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 31,5 min manat və ya 9,7% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 25,1min manatı və 

ya 79,7%-i əməyin ödənişi (ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə 21,1 min 

manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 4,0 min manat), 6,2 min 
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manatı və ya 19,7%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması və 0,1 min manatı 

və ya 0,3 %-i digər xərclər bölmələri üzrə  olmuşdur  

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 20,1 min manat 6,4% 

az olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 268,7 min manatı və ya 92,1%-i əməyin ödənişi 

bölməsinə (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 218,9 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 48,8 min manat), 17,9 min manatı və ya 6,1%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 3,3 min manat və ya 1,1%-i təqaüdlər və 

sosial müavinət, 0,8 min manat və ya 0,7%-i digər xərclər bölmələri üzrə həyata 

keçirlmişdir. 

Hesabat ilində nazirliyin “Ali təhsil” köməkçi bölməsi üzrə faktiki xərci kassa 

xərcindən 66,9 min manat və ya 22,9% çox olmuşdur ki, bunun da 62,7 min manatı və 

ya 93,7%-i  əsas vəsaitlərə hesablanılmış amortizasiya məbləği təşkil edir.  

Təhsil Nazirliyi və onun tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin büdcədənkənar 

vəsait üzrə ilin əvvəlinə 20012,2 min manat qalıq olmuş, il ərzində 63040,5 min manat 

vəsait daxil olmuş, 60579,4 min manat kassa xərci olmuş, 3,3 min manat vəsait 

büdcəyə qaytarılmış, ilin sonuna22470,0 min manat vəsait qalığı qalmış, 57375,1 min 

manat faktiki xərci olmuşdur. 

Vəsaitin 41209,6 min manatı və ya 68,0%-i əməyin ödənişi (ştatda olan işçilərin 

əmək haqqı xərci üzrə28449,6 min manat), 8045,5 min manatı və ya 13,3%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 493,2 min manatı və ya 0,8%-i təqaüdlər və sosial 

münavinətlər, 9924,3 min manatı və ya 16,4 %-i digər xərclər və 906,8 min manatı və ya 

1,5 qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması  bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 2008,7 min 

manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 803,8 min manat və 

ya 28,6% azdır. Hesabat ilində 2008,7min manat maliyyələşmə açılmış, 2007,7 min 

manat və ya təyinatın 99,9%-i həcmində kassa xərci, 1835,2 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 120,2 min manat və ya 5,6% az 

olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 143,4 min manatı və ya 7,1%-i təqaüdlər və sosial 

müavinətlər (bütünlüklə tələbələrə verilən təqaüdlər), 1864,4 min manatı və ya 92,9%-i 

digər xərclər (bütünlüklə sair xərclər) bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 

Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə 838,7 min manat qalıq olmuş, il ərzində 

3351,3 min manat təyinata qarsı 2554,5 min manat (icra 76,2%) vəsait daxil olmuş, 

2572,4 min manat kassa xərci, ilin sonuna 820,7 min manat vəsait qalığıolmuş, 2572,4 

min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Vəsaitin 705,6 min manatı və ya 27,4%-i əməyin ödənişi (ştatda olan işçilərin 

əmək haqqı xərci üzrə 552,8 min manat),1866,8 min manatı və ya 72,6%-i digər xərclər 

(sair xərclər üzrə 1863,8 min manat) bölmələri üzrəxərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi üzrə 1727,4 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur. İl ərzində köməkçi bölmələr arasında dürüstləşmə aparılaraq 

xərclər 25,9 min manat azaldılmış və dürüstləşmiş təyinat 1701,5 min manat təsdiq 

edilmişdir. ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 65,3 min manat və ya 4,3% azdır Hesabat 

ilində həmin məqsəd üçün 1601,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 1547,2 min manat 

və ya təyinatın 90,9%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 132,3 min manat 

və ya 9,4% çox), 2158,6 min manat faktiki xərc olmuşdur.  
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İcra edilmiş vəsaitin 1341,5 min manatı və ya 86,7%-i “əməyin ödənişi”, 142,0 

min manatı və ya 9,2%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 16,1 min 

manatı və ya 1,1%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 8,5 min manatı və ya 0,5%-i 

“digər xərclər”, 39,2 min manatı və ya 2,5%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması”bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

Xərclər ümumilikdə 90,9% icra olunsa da, yanacaq və sürtkü materiallarının 

alınması xərci 32,1%, su haqqının ödənilməsi xərci 67,4%, kanalizasiya xidmətlərinin 

haqqının ödənilməsi xərci 68,9%, kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər 

xərc 48,4%, beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi xərci 50,0%, internet 

xidməti haqqının ödənilməsi xərci 65,0%, digər müavinət və transfertlər xərci 30,4%, 

sair xərclər 9,7%, bank xərcləri 68,1% icra olunmuş, cari təmir xərc maddəsi üzrə 

nəzərdə tutulan 17,1 min manat, xarici ezamiyyələr paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 4,5 

min manat, digər nəqliyyat xidmətləri paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 1,3 min manat, qaz 

haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 1,0 min manat, istilik enerjisi 

haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 50,0 min manatvəsaitlərdən isə 

istifadə edilməmiş, əsas vəsaitlərə 684,3 min manat köhnəlmə hesablanmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 54,0 min manat və ya 3,4% vəsait istifadə 

edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 4,3 min manatı və ya 

8,0%-i“ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 3,2 min manatı və ya 5,9%-i “cari 

təmir” maddəsi, 2,5 min manatı və ya 4,6%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” paraqrafı, 4,5 min 

manatı və ya 8,3%-i “xarici ezamiyyələr” paraqrafı, 2,6 min manatı və ya 4,8%-i “su 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 2,3 min manatı və ya 4,3%-i “kanalizasiya xidmətlərinin 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 27,5 min manatı və ya 51,0%-i “sair xərclər” paraqrafı 

üzrə, 7,1 min manatı və ya 13,1%-i isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin əvvəlinə büdcədənkənar vəsaitlər üzrə 5,2 min manat vəsat qalığı 

olmuş, il ərzində 219,0 min manat daxil olmuş, 211,8 min manat xərc edilmiş, hesabat 

dövrünün sonuna qalan 12,4 min manat vəsait dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. İcra 

edilmiş vəsaitin 185,6 min manatı və ya 87,6%-i“əməyin ödənişi”, 5,0 min manatı və ya 

2,4%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 3,1 min manatı və ya 1,5%-i 

“digər xərclər”, 18,1 minmanatı və ya 8,5%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması”bölmələri üzrə xərc edilmişdir.  

Debitor borc hesabat ilinin sonuna 36,0 min manat təşkil etmişdir ki, bu da ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 102,6 min manat azdır. İlin sonuna olan debitor borcun 0,1 manatı 

yanacaq və sürtkü materiallarının alınması, 0,9 min manatı elektrik enerjisi haqqının 

ödənilməsi, 0,1 min manatı ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi, 2,0 min 

manatı digər alışlar və xidmətlər, 32,9 min manatı isə sair xərclər üzrə olmuşdur. 

Kreditor borc hesabat ilinin sonuna 249,7 min manat olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli 

ilə müqayisədə 2,9 min manat azdır. Kreditor borcun 0,4 min manatı dövlət sosial 

müdafiə fonduna ayırmalar, 145,1 min manatı elektrik enerji haqqının ödənilməsi, 6,3 

min manatı su haqqının ödənilməsi,86,1 min manatı istilik enerjisi haqqının ödənilməsi, 

5,3 min manatı kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi, 0,1 min manatı poçt 

xidmətləri haqqının ödənilməsi xərcləri üzrə, 6,4 min manatı isə sair xərclər üzrə 

olmuşdur.  

Hesabat ilində kreditor borclar dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar xərci üzrə 

0,4 min manat, su haqqının ödənilməsi xərci üzrə 0,1 min manat, poçt xidmətləri 
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haqqının ödənilməsi üzrə 0,1 min manat artmış, ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci 

üzrə 0,4 min manat, sair xərc üzrə 3,1 min manat azalmışdır. Yeni yaranmış debitor 

borclar xərc maddələri üzrə illik təyinatdan artıq olmamışdır. 

Büdcədənkənar vəsaitləri üzrə debitor borc hesabat ilinin sonuna 40,2 manat 

təşkil etmişdir ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 209,1 manat azdır. İlin sonuna olan 

debitor borc əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri xərciüzrə olmuşdur.  

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə kreditor borc hesabat ilinin sonuna 1,6 min manat 

olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 1,5 min manat çoxdur. Kreditor borcun 1,1 

min manatı mühafizə xərcləri, 0,5 min manatı qaz haqqının ödənilməsi xərcləri üzrə 

yaranmışdır. Mühafizə xərcləri üzrə yeni yaranmış kreditor borc büdcədənkənar 

vəsaitlər üzrə xərclər smetasında təsdiq olunmuş smeta daxilində olsa da, qaz haqqının 

ödənilməsi xərci təsdiq olunmuş smetadan artıq olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi üzrə 2016-cı ildə dövlət 

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 1434,9 min manat həcmində vəsait təsdiq 

olunmuşdur.  Hesabat ilində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 1431,9 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 1430,4 min manat və ya təyinatın 99,7%-i həcmində kassa xərci 

aparılmış, eyni həcimdə faktiki xərc olmuşdur.  

Sərf edilmiş vəsaitin 1430,4 min manatı (100,0%-i) digər xərclərə yönəldilmişdir.  

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 194,3 min manat (13,6%) 

azdır. 

İlin sonuna 1,5 min manat istifadə edilməmiş qalıq vəsaiti dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır.  

Qeyd edilənlərlə yanaşı Nazirliyin mərkəzi aparatının struktur tərkibi olan 

Beynəlxalq İnkişafa Yardım İdarəsinə (Agentlik) təhsil sahəsində islahatlarla bağlı 

xərclər üçün dövlət büdcəsindən 976,6 min manat həcmində nəzərdə tutulmuş vəsaitə 

qarşı 876,1 min manat maliyyələşmə açılmış, 861,6 min manat və ya təyinatın 88,2%-i 

həcmində kassa xərci aparılmış, eyni həcimdə faktiki xərc olmuşdur. 

Sərf edilmiş vəsaitin 861,1 min manatı (99,9%-i) sair xərclərə və 0,5 min manatı 

(0,1%-i) bank xərclərinə yönəldilmişdir.  

 Ilin sonuna istifadə edilməyən 14,4 min manat qalıq vəsaiti dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır.  

M. V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı üzrə 

8014,6 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində 8014,6 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 8014,6 min manat və ya təyinatın 100%-i həcmində kassa xərci, 

7653,8 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 1664,4 min manatı və ya 20,8%-i əməyin 

ödənişi (əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri üzrə 854,6 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə fonduna ayırmalar 249,8 min manat), 5438,2 min manatı və ya 67,8%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması (xarici ezamiyyələrə 3635,4 min manat), 347,8 min 

manatı və ya 4.4 %-itəqaüdlər və sosial müavinətlər (bütünlüklə tələbələrə verilən 

təqaüdlər) və 349,9 manatı və ya 4,4%-idigər xərclər (sair xərclər 315,0 min manat) və 

214,3 min manatı və ya 2,7%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (digər maşın və 

avadanlıqlara 159,2 min manat)bölməsinin payına düşür. 

Hesabat ilinin əvvəlinə 54,6 min manat debitor borc olmuş, hesabat ilində 18,0 

min manat və ya 33,0%azalaraq ilin sonuna 36,6 min manat təşkil etmişdir. İlin sonuna 
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olan debitor borc bütünlüklə ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə yaranmış,lakin 

xəzinə üzləşmə aktları ilə təsdiq olunmamış borcdur.  

Kreditor borc hesabat ilinin əvvəlinə2,1 min manat olmuş hesabat ilində 26,9 min 

manat və ya 13,6 dəfə artaraq ilinin sonuna 29,0 min manat olmuşdur ki, bu da açılmış 

maliyyələşmənin 0,3%-i həcmində olmuşdur. İlin əvvəlinə və sonuna olan kreditor 

borclar bütünlükləDövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalarüzrə yaranmış, lakinxəzinə 

üzləşmə aktları ilə təsdiq olunmamış borclardır. 

İ. M. Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı 

üzrə 4012,8 min manata qarşı 4005,9 min manat maliyyələşmə açılmış, 3680,5 min 

manat və ya təyinatın 91,7%-i həcmində kassa xərci, 2566,7 min manat faktiki xərc 

olmuş, açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 325,4 min manat və ya 8,1% vəsait 

istifadə edilməyərək depozit və tapşırıqlar hesabına köçürülmüşdür. Depozit və 

tapşırıqlar hesabına köçürülmüş vəsaitin 320,6 min manatı və ya 98,5%-i “Sair xərclər” 

paraqrafı, 4,7 min manatı və ya 1,4%-i “Bank xərcləri” paraqrafı üzrə olmuşdur. Qeyd 

edək ki, bu ali təhsil müəssisəsi üzrə icra edilmiş vəsaitin məbləği dövlət büdcəsini 

icrası ilə bağlı hesabatda  4005,9 mn manat göstərilmişdir ki, bu da  büdcə vəsaitlərinin 

icrası üzrə təqdim edilmiş hesabat məlumatlarından 325,4 min manat çoxdur.  

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 393,7 min manatı və ya 10,7%-i əməyin ödənişi, 

1578,7 min manatı və ya 42,9%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 110,8 

min manatı və ya 3,0%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər və 217,7 manatı və ya 5,9 %-i 

digər xərclər və 1379,6 min manatı və ya 37,5%-iqeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

bölmələrininpayına düşür. 

Hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna Universitetin debitor borcu olmamış,hesabat 

ilin əvvəlinə kreditor borcu olmadığı halda, hesabat ilində “Sair xərclər” paraqrafı üzrə 

7048,3 manat (büdcə vəsaitləri üzrə 148,3 manat, xüsusi vəsaitlər üzrə 6900,0 manat) 

kreditor borc yaranmışdır. 

İlin əvvəlinə büdcədənkənar hesabda vəsait qalığı olmamış, il ərzində 87,5 min 

manat təyinata qarsı 87,5 min manat vəsait daxil olmuş, 45,5 min manat və ya 

daxilolmanın 52,0%-i həcmində kassa xərci olmuş, ilin sonuna 42,0 min manat vəsait 

qalığı qalmış, 50,0 min manat faktiki xərci olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitin 11,6 min manatı və ya 25,5%-i əməyin ödənişi, 2,7 min 

manatı və ya 5,9%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması və 30,9 min manatı 

və ya 67,9 %-i digər xərclər bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

 “ADA” Universiteti üzrə 17556,0 min manat təyinata qarşı 17531,2 

maliyyələşmə açılmış, 17297,2 min manat və ya təyinatın 98,5%-i həcmində kassa 

xərci, 22049,8 min manat faktiki xərc olmuşdur. Universitet tərəfindən təqdim edilmiş 

hesabatda əks olunmuş icra məbləği dövlət büdcəsinin icrası üzrə müvafiq hesabat 

məlumatlarından 234,3 min manat azdır.   

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 210,7 min manatı və ya 

1,2% çox olmuş, xərc edilmiş vəsait “Sair xərclər” və “Bank xərcləri “paraqrafları üzrə 

icra edilmiş, əsas vəsaitlərə 4861,5 min manat məbləğində amortizasiya 

hesablanılmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 234,0 min manat və ya 1,3% vəsait 

istifadə edilməyərək depozit və tapşırıqlar hesabına köçürülmüşdür.. 
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Universitetin debitor borcu hesabat ilinin əvvəlinə 259,7 min manat olmuş 

hesabat ilində 162,2 min manat artaraq 421,9 min manat təşkil etmişdir.Ilin sonuna olan 

debitor borcun 190,0 min manatı mal alışına görə qabaqcadan ödənilmiş vəsaitlər üzrə, 

231,6 min manatı ödənişli əsaslarla təhsilalanlar üzrə yaranmış borcdan ibarət 

olmuşdur. 

Kreditor borcu hesabat ilinin əvvəlinə 322,2 min manat olmuş hesabat ilində 

419,6 min manat artaraq 741,8 min manat təşkil etmişdir. Ilin sonuna olan kreditor 

borcun 368,4 manatı mal alışına görə qabaqcadan ödənilmiş vəsaitlər üzrə, 231,6 min 

manatı ödənişli əsaslarla təhsilalanlar üzrə yaranmış borcdan ibarət olmuşdur. 

Universitetin debitor borcu hesabat ilinin əvvəlinə 968,5 min manat olmuş 

hesabat ilində 17115,9 min manat artaraq ilin sonuna 18084,4 min manat təşkil etmişdir. 

Kreditor borcu hesabat ilinin əvvəlinə 10494,9 min manat olmuş hesabat ilində 

375,3 min manat artaraq 10119,6 min manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdrəçilik 

Akademiyası üzrə 256,2 min manata qarşı (2015-ci illə müqayisədə 63,7 min manat 

az), hesabat ilində 256,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 256,2 min manat və ya 

təyinatın 100,0%-i həcmində kassa xərci, 256,2 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 63,7 min manat az 

olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 219,7 min manatı və ya 85,7%-i Əməyin ödənişi (ştatda 

olan işcilərin əmək haqqı xərci 169,6 min manat), 35,7 min manatı və ya 13,9%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması və 0,8 min manatı və ya 0,3%-i digər 

xərclər bölməsinin payına düşür. 

Hesabat ilinin əvvəlinə Akademiyanın 839,6 min manat vəsait qalığı olmuş 

hesabat ilində 4187,3 min manat, o cümlədən dövlət sifarişi ilə təhsilalanlara görə dövlət 

büdcəsindən 3078,9 min manat, ödənişli əsaslarla təhsil alanlar üzrə 1086,4 min 

manatvə Akademiyanın elmi- praktik jurnalına abunə yazılışından daxilolmalar22 min 

manat təşkil etmişdir. Hesabat ilində 4133,6 min manat xərc edilmiş, hesabat ilinin 

sonuna 893,3 min manat vəsait qalığı olmuşdur. 

Hesabat ilinin əvvəlinə Akademiyanın 0,2 min manat debitor borcu olsa da 

hesabat ilinin sonuna borc olmamışdır.  

Kreditor borcu hesabat ilinin əvvəlinə 132,4 min manat olmuş, hesabat ilində 2,8 

min manat və ya 2,1% azalaraq 129,6 min manatolmudur. Kreditor borclara dair təqdim 

olunmuş məlumata əsasən ilin əvvəlinə və sonuna olan borcun 129,5 min manatı 1999-

cü ilə kimi yaranmış, lakin dövlət öhdəliyinə götürülməyən borclar təşkil etmişdir ki, 

bunun da 77,0 min manatı və ya 59,5%-i elektrik enerjisi haqqının ödənilməsinə, 52,5 

min manat və ya 40,5%-i istilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsinə görə yaranmış 

borclar təşkil edir.  

Hesabat ilində dəftərxana və təsərrüfat xərci üzrə 18,4 min manat, mətbəə 

xərcləri üzrə 21,5 min manat, yanacaq və sürtkü materiallarının alınması xərci üzrə 1,2 

min manat, digər nəqliyyat xidmətləri xərci üzrə 0,7 min manat, avadanlığın alınması 

xərci üzrə 13,8 min manat, inventarın alınması xərci üzrə 8,1 min manatvə digər maşın 

və avadanlıqların alınması xərci üzrə 7,2 min manat kassa xərcinə qarşı 100,0% faktiki 

xərc olmuşdur. 

Köməkçi bölmədə “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, təhsil 

sahəsində islahatlar və digər tədbirlər” xərci 153237,1 min manat təyinata qarşı 
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152118,3 min manat və ya 99,3% icra edilmişdir. Vəsatin 147188,0 manatı və ya 

96,8%-i Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, 15,2 min manatı və ya 1,7%-i 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, 3000,0 min manat və ya 2,0%-i M. V. 

Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı və 1049,7 min manatı 0,7%-i 

“ADA” Universiteti, 861,6 min manatı Xarici İşlər Nazirliyi və 3,7 min manatı isə Ədliyyə 

Nazirliyi üzrə xərc edilmişdir.   

2016-cı ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 3354,9 min manatı və ya 

0,2%-i "Əlavə təhsil" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 81,6 min manat və ya 2,4% az, 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə 83,0 min manat və ya 2,5% çoxdur. 

Azərbaycan Respublikasını Təhsil Nazirliyi üzrə 1738,3 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 71,6 min manat və ya 4,0% 

azdır. Hesabat ilində 1621,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 1566,1 min manat və ya 

dürüstləşmiş təyinatın 96,0%-i həcmində kassa xərci olmuş, 1669,5 min manat faktiki 

xərc olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 136,1 min manat 8,0%az olmuş və 

xərc edilmiş vəsaitin 1454,1 min manatı və ya 92,8%-i əməyin ödənişi (ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 1181,3 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalar üzrə isə 262,1 min manat), 69,4 min manatı və ya 4,4%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması (ezamiyyə xərclərinə 37,0 min manat), 38,4 min manat və ya 

2,5-i təqaüdlər və sosial müavinət (tələbələrə verilən təqaüdlər 24,2 min manat) və 4,0 

min manat və ya 0,3%-i digər xərclər bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 55,3 min manat və ya 3,4% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin50,0 min manatı və 

ya 88,8 %i hesabat ilində elmi-tədqiqat xidmətlərinin haqqının ödənliməsi paraqrafı üzrə 

nəzərdə tutulmuş, lakın ümumiyyətlə icra edilməmiş vəsait təşkil etmişdir. Həmçinin, 

əməyin ödəniş bölməsi üzrə 4,3 min manatı, digər xərc maddələrindən isə 1,0 min 

manat vəsait istifadə edilərək dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. 

Büdcədənkənar vəsait üzrə ilin əvvəlinə qalıq olmamış, il ərzində 52,5 min manat 

təyinata qarsı 39,8 min manat (icra 75,8%) vəsait daxil olmuş, 39,8 min manat kassa 

xərci olmuş,48,6 min manat faktiki xərci olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsaitin 32,5 min manatı və ya 81,6%-i əməyin ödənişi ilə bağlı sair 

pul ödənişlərinə, 7,2 min manatı və ya 18,1%-i Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalara və 0,1 min manatı digər xərcə sərf edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 194,1 min 

manat vəsait təsdiq edilmişdir. Hesabat ilində 193,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 

184,1 min manat və ya ayrılmış vəsaitin 95,2%-i həcmində kassa xərci, 172,1 min 

manat faktiki xərc olmuş, vəsaitin 126,6 min manatı və ya 68,8%-i əməyin ödənişi 

(ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 101,9 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fonduna ayırmalar üzrə isə 23,4 min manat), 42,2 min manatı və ya 22,9%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 0,4 min manat və ya 0,2%-i təqaüdlər və sosial 

müavinət, 10,6 min manat və ya 5,8%-i digər xərclər və 4,2 min manat və ya 2,3%-i 

qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 9,2 min manat və ya 4,7% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 3,2 min manatı və 
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ya 34,8%-i əməyin ödəniş, 4,9 min manatı və ya 53,3%-i malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması, 0,8 min manatı və ya 8,7%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 0,2 min 

manat və ya 2,2%-i digər xərclərbölmələri üzrə olmuşdur. 

Debitor borc ilin əvvəlinə 0,3 min manat olmuş, hesabat ilində 4,3 min manat 

artaraq 4,6 min manat təşkil etmişdir ki, bununda 3,7 min manatı sair xərclər paraqrafı 

üzrə hesabat ilində yaranmış borc təşkil etmişdir. 

Kreditor borc hesabatilinin əvvəlinə 60,6 min manat olmuş, hesabat ilində 0,1 min 

manat artaraq, 60,7 min manat olmuşdur. Kreditor borcun 60,4 min manatə və ya 

99,7%i əvvəlki illərdə yaranmış borc olmaqla 0,7 min manatı dəftərxana və təsərrüfat 

malların alınması maddəsi üzrə, 59,8 min manatı və ya 98,7%-i kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi paraqrafı üzrə baş vermişdir. 

Köməkçi bölmədə “Təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə digər 

kateqoriyaya aid edilməyən xərclər” üzrə vəsait 1421,5 min manat məbləğində 

olmaqla 72,9%-i Bakı Dövlət Universiteti  və 22,0% Azərbaycan Tibb Universiteti  

tərəfindən və  5,1%-i isə birdəfəlimk təyinatlı xərclərdən icra edilmişdir.  

Bakı Dövlət Universiteti üzrə 1128,6 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki 

bu da2015-ci ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitdən 50,0 min manat və ya 4,2% az olmuşdur. 

Hesabat ilində 1040,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 1036,3 min manat və ya 

təyinatın 91,8%-i həcmində kassa, 1187,4 min manat faktiki xərc olmuş, vəsait 2015-ci 

iilə müqayisədə 80,0 min manat çox olmuşdur. Universitet üzrə icra edilmiş vəsaitin 

məbləği dövlət büdcəsinin icraıs ilə bağlı hesabatda 4,1 min manat çox olmaqla 1040,3 

min manat məbləğində göstərilmişdir.  

Xərc edilmiş vəsaitin 845,4 min manatı və ya 81,5%-i “Ştatda olan işcilərin əmək 

haqqı xərci”, 187,6 min manatı və ya 18,1%-i “Dövlət Sosial Müdafiə fonduna ayırmalar” 

və 2,6 min manatı və ya 0,2%-i “Bank xərcləri” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 4,0 min manat və ya 0,4% vəsait istifadə 

edilməyərək depozit və tapşırıqlar hesabına köçürülmüşdür. İstifadə olunmayan vəsaitin 

2,5 min manatı və ya 62,5%-i “Ştatda olan işcilərin əmək haqqı xərci” paraqrafı, 0,7 min 

manatı və ya 17,5 %-i “Dövlət Sosial Müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı və 0,8 min 

manatı və ya 20,0%-i “Bank xərcləri” paraqrafı üzrə olmuşdur. 

Universitetin büdcə vəsaitləri üzrə hesabat ilinin sonuna 3964,0 manat debitor 

borcu olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 12323,6 manat və ya 75,7% azdır. 

Debitor borc hesabat ilində yaranmışborclar olmaqla bütünlüklə “Sair xərclər” paraqrafı 

üzrə əmələ gəlmişdir. 

Universitetin büdcə vəsaitləri üzrə hesabat ilinin əvvəlinə 19682,5 kreditor borcu 

olmuş, hesabat ilinin sonuna isə borc olmamışdır.  

Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 381,2 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 

hesabat ilində 381,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 312,5 min manat və ya təyinatın 

82,0% kassa xərci, 312,3 min manat faktiki xərc olmuşdur. Dövlət büdcəsinin icraıs ilə 

bağlı hesabatda Universietet tərəfindən icra edilmiş vəsaitin məbləği 381,2 min manat 

və ya 68,7 min manat çox göstərilmişdir.  

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 303,1 min manatı və ya 97,0%-i Əməyin ödənişi 

(ştatda olan işcilərin əmək haqqı xərci 247,5 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə fonduna 

ayırmalar 54,7 min manat), 5,3 min manatı və ya 1,7%-i malların (işlərin və xidmətlərin) 
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satın alınması,3,3 min manatı və ya 1,1%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər və 0,7 

manatı və ya 0,2 %-i digər xərclər bölməsinin payına düşür. 

Hesabat ilində 68,8 min manat vəsait istifadə edilməyərək depozit və tapşırıqlar 

hesabına köçürülmüşdür. 

Universitetin “Əlavə təhsil” köməkçi bölməsi üzrə hesabat ilinin əvvəlinə və 

sonuna debitor borcu olmamış, lakin,“Sair xərclər” paraqrafında hesabat ilin əvvəlinə və 

sonuna 14,8 min manat kreditor borcu olmuşdur. Qeyd edək ki, bu kreditor borc açılmış 

maliyyələşmənin 3,9%-i həcmində olmuşdur. 

Hesabat ilinin sonuna Universitetin ümümilikdə 4469,9 min manat debitor borcu, 

1547,5 min manat kreditor borcu olmudur. Debitor borcun 4460,3 min manatı və ya 99,8 

%-i hesabat ilində yaranmış borclar olmuşdur ki, bunun da 4039,9 min manatı ödənişli 

əsaslarla təhsilalanlara görə yaranmış borclardır. Kreditor borcun 401,2 min manatı və 

ya 25,9%-i hesabat ilində yaranmış borclar olmuşdur ki, bunun da 76,2 min manatı 

ödənişli əsaslarla təhsilalanlara görə yaranmış borclardır. 

Köməkçi bölmə daxilində “Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, 

təhsil sahəsində islahatlar və digər tədbirlər” xərci 191,1 min manat dürüstləşdirilmiş 

təyinata qarşı 183,3 min manat və ya 95,5% icra edilmişdir. Vəsatin 141,4 manatı və ya 

77,1 %-i Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, 30,6 min manatı və ya 16,7%-i 

Bakı Dövlət Universiteti, 11,2 min manat və ya 6,1 %-i Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə üzrə xərc edilmişdir.  

2016-cı ildə funksional təsnifat üzrə təhsil xərclərinin 313388,4 min manatı və ya 

17,9%i "Təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər" köməkçi bölməsi üzrə xərc 

edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 9993,1 min manat və ya 3,3% çox, 2015-ci 

illə müqayisədə isə 37023,7 min manat və ya 10,6% azdır. 

Vəsaitin 105209,3 min manatı və ya 33,6%-i “Məktəbdənkənar təhsil 

müəssisələri”, 3016,0 min manatı və ya 1,0%-i “Uşaq evləri”, 6266,9 min manatı və ya 

2,0%-i “Mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq”, 198896,1 min manatı və ya 63,5%-i “digər 

müəssisə və tədbirlər” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə 149401,1 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində 147496,5 min manat maliyyələşmə açılmış, 145172,9 

min manat və ya dürüstləşmiş təyinatın 97,1%-i həcmində kassa xərci olmuş, 98252,8 

min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsaitin 12555,7 min manatı və ya 8,7%-i əməyin 

ödənişi (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 9953,9 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 2263,0 min manat), 73683,1min manatı və ya 

50,8%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması (istehlak mallarının və 

materiallarının alınmasına48900,2 min manat, idarənin saxlanılmasına 12868,9 min 

manat, kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə 11197,0 min manat), 

1319,7 min manat və ya 0,9-i təqaüdlər və sosial müavinət (tələbələrə verilən təqaüdlər 

1281,2 min manat), 43334,7 min manat və ya 29,9%-i digər xərclər (sair xərclər 

paraqrafı üzrə 44986,1 min manat, sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı 

təmiri xərclərinə 2943,0 min manat) və 14279,7 min manat və ya 9,8%-i qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması (digər maşın və avadanlıqların alınmasına 12337,6 min manat, 

istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlərin alınması paraqrafı üzrə 1772,8 min 

manat) bölmələri üzrə həyata keçirlmişdir. 
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Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 2721,9 min manat və ya 1,8% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 100,4 min 

manatı və ya 3,7%-i əməyin ödənişi, 653,6 min manatı və ya 24,0%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması(kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi 

paraqrafı üzrə 205,3 min manat, inventar və avadanlığın alınması maddəsindən 251,1 

min manat), 3,3 min manatı və ya 0,1%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 1133,7 min 

manat və ya 41,7%-i digər xərclər (sair xərclər paraqrafı üzrə 1118,4 min manat) və 

432,6 min manat və ya 15,9%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (digər maşın və 

avadanlıqların alınması maddəsi üzrə 325,6 min manat, istehsalda istifadə olunmayan 

qeyri-maddi aktivlərin alınması paraqrafı üzrə 107,0 min manat) bölmələri üzrə 

olmuşdur.  

 Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə 

117491,0 manat vəsait nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində  117491,0  manat 

maliyyələşmə açılmış, 105868,0 manat və ya təyinatın 90,1 %-i həcmində kassa xərci 

(2015-ci illə müqayisədə 790,3 min manat və ya  60,1% çox), 144344,0 manat faktiki 

xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 11623,0 manat və ya 9,9 % vəsait istifadə 

edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 6791,0 manatı və ya 

58,4 %-i “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 1491,0 manatı və ya 12,8 %-i 

“dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 1706,0 manatı və ya 14,7% 

“malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması paraqrafı,1500,0 manatı və ya 12,8 %-i  

“təqaüdlər və sosial münavinətlər” paraqrafı, 135,0 manatı və ya1,6 %-i “digər xərclər” 

paraqrafı üzrə olmuşdur. 

 İcra edilmiş vəsaitin 68883,0 manatı və ya 65,1%-i“əməyin ödənişi”, 29054,0 

manatı və ya 27,4 %-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 499,0 manatı və 

ya 0,5 %-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 2931,0 manatı və ya 2,8%-i “digər xərclər”, 

4500,0 manatı və ya 4,2%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri üzrə xərc 

edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 90,1 % icra olunsa da, su haqqının ödənilməsi xərci 47,2 %, 

telefon danışıq haqlarının ödənilməsi xərci 54,3 %, poçt xidmətlərinin haqqının 

ödənilməsi 89,3 %, bank xərcləri 63,1 % icra olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiya üzrə 813,2 min manat məbləğində vəsait təsdiq olunmuş, təyinata 

qarşı 100% maliyyələşmə açılmış və  tam icra olmuşdur. Faktiki xərc isə kassa 

xərcindən 165,2 min manat az olmaqla 978,4 min manat təşkil etmişdir ki, bunun da 

155,5 min manatı əsas vəsaitlərə tətbiq edilən köhnəlmə və 5,6 min manatı dəftərxana 

və təsərrüfat xərcləri üzrə, 0,6 min manatı mətbəə xərcləri üzrə, 3,4 min manatı isə 

idarənin xərcləri üzrə faktiki xərclərə silinməsindir. 

Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası üzrə 

4955,2 min manat həcmində təyinat üzrə xərclər smetası təsdiq olunmuşdur ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 718,5 min manat azdır. İl ərzində təyinata qarşı 100% 

maliyyələşmə açılmış və tam həcmdə xərcə yönəldilmişdir.  

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 3328,9 min manatı (67,2%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 784,6 min manatı (15,8%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 
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483,7 min manatı (9,8%-i) digər xərclərə, 358,0 min manatı (7,2%-i) qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

Komissiyanın əməyin ödənişi üzrə 15,1 min manat kreditor borc olmuş, ilin 

sonuna borc olmamışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti üzrə 94,3 min manat təsdiq olunmuş təyinata 

qarşı 100,0% maliyyələşmə açılmaqla 92,4 min manat və ya təyinatın 98,0%-i (2015-ci 

ildə 88,2 min manat və ya 88,4%) həcmində kassa xərci olmuşdur. Faktiki xərclər 172,1 

min manat təşkil etmişdir ki, bunun 78,5 min manatı əsas vəsaitlərə tətbiq edilmiş 

amortizasiya ayırmaları üzrə olmuşdur. 

Xidmətin saxlanması üçün 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 4,2 min manat (4,8%) çox olmuşdur.  

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 80,6 min manatı və ya 87,2%-i (2015-ci ildə 

74,7 min manat və ya 84,7%) əməyin ödənişi xərclərinə, 11,3 min manatı və ya 12,2%-i 

(2015-ci ildə 13,1 min manat və ya 14,9%) malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına, 0,1 min manatı və ya 0,1%-i (2015-ci ildə 0,2 min manat və ya 0,2%) 

təqaüd və sosial müavinətlərə, 0,3 min manatı və ya 0,3%-i (2015-ci ildə 0,2 min manat 

və ya 0,2%) digər xərclərin alınmasına və 0,2 min manatı və ya 0,2%-i (2015-ci ildə icra 

olmamışdır) qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına sərf edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 1,9 min 

manat və ya 2,0% (2015-ci ildə 0,6 min manat və ya 0,7%) vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 1,3 min manat və ya 1,3% çox 

olmuşdur. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 1,88 min manatı və ya 98,0%-i (2015-ci 

ildə 0,1 min manat və ya 16,7%) “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

bölməsi üzrə, 2,0%-i (2015-ci ildə tam icra olub) “Digər xərclər” bölməsi üzrə olmuşdur. 

01.01.2016-cı il tarixə kreditor borc üzrə qalıq olmamış, il ərzində “Əməyin 

ödənişi” bölməsi üzrə dövlət öhdəliyinə qəbul edilməyən 1,9 min manatlıq kreditor borc 

yardılmış, dövlət öhdəliyinə qəbul edilməyən kreditor borcun ödənişi aparılmamış, 

nəticədə 31.12.2016-cı il tarixə kreditor borc üzrə qalığ 1,9 min manat olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Elm Tədris Mərkəzi üzrə 

317,1 min manat həcmində xərclər smetası təsdiq olunmuşdur. İl ərzində təyinata qarşı 

299,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 292,5 min manat və ya təyinatın 92,2%-i 

həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Hesabat ilində  “Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi “ maddəsi üzrə 

0,5 min manat, “Digər müavinət və transfertlər ” maddəsi üzrə 1,5 min manat təyinat 

təsdiq edilsə də maliyyələşmə açılmamış, eləcə də “Xarici ezamiyyələr”, “İstilik enerjisi 

(yanacaq) haqqının ödənilməsi” və “Bank xərcləri” paraqrafları üzrə açılmış 

maliyyəlşməyə qarşı icra səviyyəsi 27,8%-45% arasında olmuşdur.  

“Digər müəssisə tədbirlər” paraqrafı üzrə açılmış maliyyələşmədən ilin sonuna 

istifadə edilməyən 6,9 min manat (2,3%) həcmində vəsaitin 1,5 min manatı ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı üzrə, 0,4 min manatı əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri 

üzrə, 0,4 min manatı dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar üzrə, 0,4 min manatı 

mühafizə xərcləri üzrə, 0,3 min manatı ölkədaxili ezamiyyələr üzrə, 0,6 min manatı xarici 

ezamiyyələr üzrə, 0,4 min manatı yanacaq və sürtkü materiallarının alınması üzrə, 0,6 

min manatı elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi üzrə, 0,2 min manatı qaz haqqının 
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ödənilməsi üzrə, 0,3 min manat su haqqının ödənilməsi üzrə, 0,2 min manatı istilik 

enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi üzrə, 0,5 min manatı iş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə verilən müavinətlər üzrə və 1,1 min manatı iqtisadi təsnifatın digər xərc 

istiqamətləri üzrə olmuşdur.   

Azərbaycan  Respublikası  Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi üzrə 977,7 

min manat həcmində vəsait  təsdiq olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 185,2 

min manat azdır. İl ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 871,8 min manat 

maliyyələşmə açılmış 837,9 min manat və ya təyinatın 85,7%-i həcmində kassa xərci 

aparılmışdır.  

Ezamiyyə xərcləri 65,7%, nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi 50,4% 

həcmində icra edilmiş, kanalizasiya xidmətlərinin haqqının ödənilməsinə 2,0 min manat, 

telefon danışıq haqqlarının üzrə ödənilməsinə 1,6 min manat, poçt xidmətlərinin 

ödənilməsinə 1,0 min manat təyinat nəzərdə tutulsa da icra olmamışdır. 

Hesabat ilində 835,4 min manat  faktiki və ya kassa xərcindən 2,5 min manat çox 

xərc olmuşdur.  

Mərkəzin saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 371,6 min manatı (44,4%-i) 

əməkhaqqı xərclərinə, 85,6 min manatı (10,2%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 118,1 min 

manatı (14,1%-i) idarənin saxlanılmasına, 13,6 min manatı (1,6%-i) ezamiyyə 

xərclərinə, 6,2 min manatı (0,7%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 146,7 

min manatı (17,5%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 50,2 

min manatı (6,0%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 4,5 min manat 

(0,5%-i) sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi, 10,6 min manatı (1,3%-i) təqaüdlər və 

sosial müavinətlərə, 8,4 min manatı (1,0%-i) digər xərclərə, 22,4 min manatı (2,7%-i) 

qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

2015-ci illə müqayisədə hesabat ilində əməkhaqqı 7,6 min manat, əməkhaqqına 

üstəlik 9,5 min manat, ezamiyyə xərcləri 10,4 min manat, kommunal və kommunikasiya 

xidmətləri  üzrə 16,8 min manat, təqaüdlər və sosial müavinətlər 5,6 min manat, digər 

xərclərə 1,7 min manat çox, idarənin saxlanılması  17,1 min manat, nəqliyyat xidmətləri 

haqqının ödənilməsi 0,9 min manat, istehlak mallarının və materiallarının alınması 60,1 

min manat, sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi 2,9 min manat, qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması üzrə 18,1 min manat az icra edilmişdir. 

Mərkəzin saxlanması üçün 2016-cı ildə ümumilikdə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə 

müqayisədə 47,5 min manat az olmuşdur. 

Təhlillə müəyyən edildi ki, inventarın alınmasına xərc edilmiş 14,9 min manata, 

avadanlıqların alınmasına xərc edilmiş 13,4 min manata, digər maşın və avadanlıqların 

alınması üçün 8,4 min manata, digər maşın və avadanlıqlara 4,5 min manat, istehsalda 

istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlərin alınması üçün xərc edilmiş 17,9 min manata 

qarşı 100,0% faktiki xərc  aparılmışdır.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 33,9 min manatı və ya 3,9% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 8,4 min manatı  

əməkhaqqı, 2,4 min manatı əməkhaqqına üstəlik, 0,1 min manatı idarənin saxlanılması, 

7,1 manatı ezamiyyə xərcləri, 0,8 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 

10,9 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 0,8 min manatı 

istehlak mallarının və materiallarının alınması, 0,1 min manatı təqaüd və sosial 
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müavinətlər, 1,2 min manatı digər xərclər, 2,1 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması üzrə olmuşdur.    

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debiror borc olmamış, kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər üzrə öhdəlik altında olmayan 0,6 min 

manat kreditor borc qalığı yaranmışdır.  

 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə Bakı Biznes Tədris 

Mərkəzinin saxlanılması üçün  357,3 min manat həcmində vəsait təsdiq olunmuşdur 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 31,9 min manat azdır.  

İl ərzində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 357,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 

262,5 min manat və ya təyinatın 73,5%-i həcmində kassa xərc aparılmışdır.  

2016-cı ildə ümumilikdə sərf edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 1,7 min manat 

çox olmuşdur. 

Ştatdankənar işçilərin əmkhaqqının ödənilməsi üçün 5,0 min manat, cari təmir 

üzrə 1,8 min manat, su haqqının ödənilməsi üçün 3,0 min manat, kanalizasiya 

xidmətləri haqqının ödənilməsi üçün 0,4 min manat, inventarın alınması üçün 4,5 min 

manat, avadanlığın alınması xərcləri üzrə 4,5 min manat, elmi-tədqiqat 

xidmətlərininhaqqının ödənuilməsinə 3,0 min manat, digər müavinət və transferlərə 0,5 

min manat, digər maşın və avadanlıqların alınmasına 4,5 min manat maliyyələşmə 

açılsa da kassa xərci aparılmamışdır. Hesabat  ilində faktiki xərc 320,0 min manat təşkil 

edir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 94,8 min manat və ya 26,5% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 5,0 min 

manatı  əməkhaqqı, 0,2 min manatı əməkhaqqına üstəlik, 17,5 min manatı idarənin 

saxlanılması, 33,7 manatı  ezamiyyə xərcləri, 1,3 min manatı nəqliyyat xidmətləri 

haqqının ödənilməsi, 13,3 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi, 9,0 min manatı istehlak mallarının və materiallarının alınması, 3,0 min 

manatı sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi, 2,4 min manatı təqaüd və sosial 

müavinətlər, 4,8 min manatı digər xərclər, 4,6 min manatı isə qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması üzrə olmuşdur. 

Mərkəzin saxlanılmasına sərf edilmiş vəsaitin 150,8 min manatı (57,4%-i) 

əməkhaqqı xərclərinə, 34,5 min manatı (13,1%-i) əməkhaqqına üstəliyə, 13,0 min 

manatı (5,0%-i) idarənin saxlanılmasına, 6,8 min manatı (2,6%-i) ezamiyyə xərclərinə, 

6,4 min manatı (2,4%-i) nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsinə, 25,2 min manatı 

(9,6%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 9,0 min manatı 

(3,4%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 1,1 min manatı (0,4%-i) 

təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 10,8 min manatı (4,1%-i) digər xərclərə, 4,9 min 

manatı (2,0%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi  

Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədris Müəssisəsinə  üzrə 2016-cı ildə dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş vəsait 282,0 min manat təşkil etmişdir ki, həmin vəsaitdən 

cəmi 197,1 min manatı istifadə olunmuş, büdcədə nəzərdə tutulan təyinat 69,9% 

səviyyəsində icra edilmişdir. Müəssisəyə  dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 282,0 

min manat təyinata qarşı 281,8 min manat və ya təyinatın 99,9% həcmində 

maliyyələşmə açılmışdır. Kassa xərcləri 197,1 min manat olmaqla açılmış 
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maliyyələşmənin 69,9%-ini təşkil etmiş, faktiki xərclər kassa xərcləri həcmində 

olmuşdur.  

Müəssisəyə 2016-cı ildə açılmış maliyyələşmə 281,8 min manat, kassa xərcləri 

197,1 min manat, istifadə edilməmiş vəsaitin  qalığı (limit qalığı) 84,7 min manat 

məbləğində olmuş və ilin sonunda dövlət büdcəsinə geri qaytarılmışdır. 

Təhlil göstərir ki, açılmış maliyyələşmə üzrə  vəsaitin bir hissəsinin xərclənmədən 

geri qaytarılması bir tərəfdən büdcə vəsaitlərindən qənaətlə (səmərəli) istifadə edilməsi 

ilə əlaqədar olmuşdursa, digər tərəfdən büdcə vəsaitinə tələbatın düzgün müəyyən 

edilməməsi ilə bağlı olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin iqtisadi təsnifatı üzrə ümumi xərclərdən bu bölmə üzrə ştatda 

olan işçilərə 68,6 min manat əmək haqqı, 12,1 min manat mükafat hesablanaraq 

ödənilmiş, DSMF-yə 18,0 min manat vəsait ödənilmişdir. Ümumi xərclərin qalan hissəsi, 

yəni 98,4 min manatı  “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsinin payına 

düşməklə “İdarənin saxlanılması” köməkçi bölməsi, “Nəqliyyat xidmətləri haqqının 

ödənilməsi” köməkçi bölməsi, “Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” 

köməkçi bölməsi və s. üzrə müvafiq məqsədlərə xərc edilmişdir. 

“Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin maliyyələşdirilməsi, təhsil sahəsində islahatlar 

və digər tədbirlər” xərcindən 19785,9 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 

16229,5 min manat və ya 82,0% səviyyəsində icra edilmişdir. Həmin vəsaitin 6837,7 

min manatı və ya 42,1%-i yuxarıda qeyd edilmiş qurumlar tərəfindən, qalan hissəsi isə 

yerli qurumlar tərəfindən icra edilmişdir.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata əsasən təhsil sahəsi üzrə 

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 14882,2 min 

manat təşkil etmişdir ki, bu da nəzərdə tutulmuş 22490,5 min manatın, o cümlədən 

mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə 22205,0 min manatın müvafiq olaraq 66,2%-ə və 67,0%-

ə bərabərdir. Bu xərclər 22490,5 min manat təyinata qarşı 66,2% olmuşdur ki, bu da 

2014-cü ilə nisbətən 325,7 min manat və ya 2,2% çox, 2015-ci ilə nisbətən 1392,5 min 

manat və ya 8,6% azdır. 

Hesablama Palatasına daxil olmuş məlumatlar mərkəzləşdirilmiş xərclərdən 

olmaqla 13210,2 min manatı əhatə etmişdir. Həmin xərclərin 77,5%-i Təhsil Nazirliyinin, 

13,2%-i Səhiyyə Nazirliyinin, 5,5%-i TQDK-nın, 3,7%-i Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinin, 0,1%-i isə Maliyyə Nazirliyinin payına düşmüşdür.    

 

 

Hesabat ilində “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-

ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin ümumi məbləği 91449,6 min manat 

azaldılmışdır. Bu, bölmə üzrə xərclərin 11,0%-ni təşkil etmişdir ki, həmin vəsaitin 

88436,0 min manatı və ya 96,7%-i “Səhiyyə sahəsində islahatlar”, 3012,8 min manatı və 

ya 3,3%-i “Səhiyyə sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
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təmir” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə olmuşdur. Hər iki istiqamət üzrə cəmi 

91449,6 min manat məbləğində vəsait Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq Sərəncamı ilə dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir.  

Bundan əlavə funksional təsnifatın köməkçi bölmələr arasında da dəyişiklik 

edilmişdir. Belə ki, xərclər “Poliklinikalar və ambulatoriyalar” köməkçi bölməsi üzrə 

6036,8 min manat və ya 5,6%, “Xəstəxanalar” köməkçi bölməsi üzrə 14835,1 min 

manat və ya 4,3%, “Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 220,6 

min manat və ya 3,5% “Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi üzrə 

149,1 min manat və ya 3,0% artırılmış, “Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” 

köməkçi bölməi üzrə xərclər 112691,2 min manat və ya 31,0% azaldılmışdır  

“Səhiyyə” bölməsində iqtisadi təsnifat üzrə də bəzi xərclərin məbləği dürüstləşmə 

nəticəsində artırılmış, bəzi xərclərin məbləği isə azaldılmışdır. Belə ki, əməyin ödənişi 

bölməsi üzrə xərclərin məbləği dürüstləşdirmə aparılaraq 3,2%, digər xərclər bölməsi 

üzrə isə xərclərin məbləği 66,5% azaldılmış,  malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması bölməsi üzrə 1,7%, təqaüdlər və sosial müavinətlər bölməsi üzrə 1,0%, qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması bölməsi üzrə 1,6% artırılmışdır. 

Beləliklə, il ərzində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində dövlət büdcəsində 

“Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclər 739363,4 min manat məbləğində tutulmuş, həmin vəsait 

702503,2 min manat və ya 95,0% səviyyəsində icra edilmişdir. Bölmə üzrə xərclər 

2014-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 37191,2 min manat və ya 5,6% çox, 2015-ci illə 

müqayisədə 5690,2 min manat və ya 0,8% az olmuşdur. “Səhiyyə” bölməsi xərclərinin 

dövlət büdcəsi xərclərindəki xüsusi çəkisi 4,0% təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü illə 

müqayisədə 0,4 faiz bəndi çox olmaqla, 2015-ci ilin göstəricisinə bərabərdir.  

Hesabat ilində “Səhiyyə” bölməsi üzrə icra olunmuş 702503,2 min manatın 

107294,3 min manatı və ya 15,3%-i “Poliklinikalar və ambulatoriyalar”, 342362,9 min 

manatı və ya 48,7%-i “Xəstəxanalar”, 6041,5 min manatı və ya 0.9%-i “Səhiyyə 

sahəsində digər xidmətlər”, 4385,5 min manatı və ya 0,6%-i “Səhiyyə sahəsində tətbiqi 

tədqiqatlar”, 242418,9 min manatı və ya 34,5%-i isə “Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər 

xidmətlər” köməkçi bölmələri üzrə olmuşdur. 

Funksional təsnifat üzrə səhiyyə xərclərinin bölgüsündə xəstəxanalarla bağlı 

xərclərin xüsusi çəkisi daha böyük olmuşdur (Cədvəl 59) 
 

Cədvəl 59. 2015-2016-cı illərdə dövlət büdcəsinin “Səhiyyə” bölməsi xərclərinin 
funksional təsnifat üzrə icrası, min manatla 

Sahələrin adları 

2015-ci il 2016-cı il 
2015-ci illə 

müqayisədə  

İcra 
xüsusi 
çəkisi 

Dürüstləşmiş 
təyinat 

İcra 
İcra 
faizi 

xüsusi 
çəkisi 

Məbləğ faiz 

Səhiyyə 708 193,4 
 

739 363,4 702 503,2 95,0 4,0 -5 690,2 -0,8 

Poliklinikalar və 
ambulatoriyalar 

99 435,1 14,0 114 186,7 107 294,3 94,0 15,3 7 859,3 7,9 

Ümumi təyinatlı tibbi 
xidmət 

66 110,8 66,5 75 790,7 71 246,6 94,0 66,4 5 135,8 7,8 
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Xüsusiləşdirilmiş tibbi 
xidmət 

673,6 0,7 825,5 730,8 88,5 0,7 57,3 8,5 

Stomatoloji xidmət 1 036,0 1,0 1 263,7 1 066,9 84,4 1,0 30,9 3,0 

Paratibbi xidmət 31 614,7 31,8 36 306,8 34 250,0 94,3 31,9 2 635,3 8,3 

Xəstəxanalar 325 031,2 45,9 362 507,1 342 362,9 94,4 48,7 17 331,7 5,3 

Ümumi təyinatlı 
xəstəxanalar 

162 915,2 50,1 181 462,1 173 043,1 95,4 50,5 10 128,0 6,2 

Xüsusiləşdirilmiş 
xəstəxanalar 

43 685,2 13,4 50 182,3 45 729,2 91,1 13,4 2 044,1 4,7 

Tibb mərkəzləri 94 934,7 29,2 102 740,6 98 587,1 96,0 28,8 3 652,5 3,8 

Bərpa-müalicə 
sanatoriyaları 

3 198,6 1,0 3 706,4 3 413,7 92,1 1,0 215,0 6,7 

Sanitar epidemioloji xidmət 20 297,5 6,2 24 415,7 21 589,7 88,4 6,3 1 292,2 6,4 

Səhiyyə sahəsində digər 
xidmətlər 

5 889,5 0,8 6 585,0 6 041,5 91,7 0,9 152,1 2,6 

Qanköçürmə 1 101,7 18,7 1 304,9 1 123,3 86,1 18,6 21,7 2,0 

Diaqnostika və profilaktika 
tədbirləri 

0,0 0,0 8,5 8,5 100,0 0,1 8,5 - 

Digər tədbirlər 4 787,8 81,3 5 271,6 4 909,7 93,1 81,3 121,9 2,5 

Səhiyyə sahəsində 
tətbiqi tədqiqatlar 

4 118,4 0,6 5 044,4 4 385,5 86,9 0,6 267,1 6,5 

Səhiyyə sahəsinə aid 
edilən digər xidmətlər 

273 719,2 38,7 251 040,0 242 418,9 96,6 34,5 -31 300,3 -11,4 

 

İqtisadi təsnifata uyğun səhiyyə xərclərində “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə 

xərclərin icrası 383221,4 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 359573,9 min manat 

və ya 93,8% təşkil etmişdir. Bu da 2014-cü illə müqayisədə 28167,9 min manat və ya 

8,5%, 2015-ci illə müqayisədə 28071,2 min manat və ya 8,5% çoxdur (Cədvəl 60). 

“Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə xərclərin icra faizinin aşağı olmasına əsasən 

“əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı üzrə ayrılmış vəsaitin icra 

səviyyəsi, eləcə də səhiyyə müəssisələrində vakant ştatların mövcud olması təsir 

göstərmişdir. Belə ki, icra ilində “əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı 

üzrə xərclərin icrası 11480,3 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 2957,3 min 

manat və ya 25,7 faiz olmuşdur ki, bu məbləğin çox hissəsi Səhiyyə nazirliyinin 

tabeliyində olan tibb müəssisələrinin payına düşür. (Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına 

əsasən nazirliyin tabeliyində olan səhiyyə müəssisələrində 2016-cı ildə 8410 vakant ştat 

olmuşdur). 
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Cədvəl 60. 2015-2016-cı illərdə dövlət büdcəsinin “Səhiyyə” bölməsi xərclərinin iqtisadi 

təsnifat üzrə icrası, min manatla 

Bölmə və köməkçi 

bölmələr 

2015 2016 
2015-ci illə 

müqayisədə fərq 

icra 
Xüsusi 

çəki 

Dürüst. 

təyinat 
İcra 

İcra 

faizi 

Xüsusi 

çəki 
manat % 

"Səhiyyə" bölməsi 708 193,4  739 363,4 702 503,2 95,0  -5 690,2 -0,8 

Əməyin ödənişi 331 502,7 46,8 383 221,4 359 573,9 93,8 51,2 28 071,2 8,5 

Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın 

alınması 

290 034,7 41,0 286 063,0 276 275,5 96,6 39,3 -13 759,2 -4,7 

Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər 
2 344,8 0,3 3 555,8 2 555,1 71,9 0,4 210,3 9,0 

Digər xərclər 62 653,5 8,8 42 275,5 40 272,9 95,3 5,7 -22 380,6 -35,7 

Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması 
21 657,6 3,1 24 247,6 23 825,7 98,3 3,4 2 168,1 10,0 

 

“Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin inzibati təsnifat üzrə bölgüsündə, əvvəlki illərdə 

olduğu kimi,  Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi çəkisi daha yüksək olmuşdur (Cədvəl 61). 
 

Cədvəl 61. 2015-2016-cı illərdə inzibati təsnifat üzrə “Səhiyyə” bölməsinin xərcləri, min 

manatla 

Təşkilat 
2015-ci il 

İcra 

2016-cı il üzrə xüsusi 

çəkisi 

İcra 

faizi 

2015-ci illə 

müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra Məbləğ Faiz 

Səhiyyə Nazirliyi 571 850,4 598 728,7 568 622,6 80,9 95,0 -3 227,8 -0,6 

Onkoloji Elmi Mərkəz 41 638,2 39 252,7 39 123,1 5,6 99,7 -2 515,1 -6,0 

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolları 

QSC 
13 164,1 13 995,1 13 729,5 2,0 98,1 565,4 4,3 

Daxili İşlər Nazirliyi 10 271,8 9 347,7 9 153,6 1,3 97,9 -1 118,2 -10,9 

Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Xüsusi Tibb 

Xidməti 

9 943,1 10 969,7 10 917,0 1,6 99,5 973,9 9,8 

Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar 

xidməti 
8 509,3 7 857,8 7 696,0 1,1 97,9 -813,3 -9,6 

Akademik Zərifə Əliyeva adına 

Milli Oftalmologiya Mərkəzi 
4 005,5 4 784,2 4 415,6 0,6 92,3 410,1 10,2 

Azərbaycan Dövlət Tibb 

Universiteti 
4 989,5 4 970,9 4 970,9 0,7 100,0 -18,6 -0,4 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 509,9 2 617,2 2 404,8 0,3 91,9 -105,0 -4,2 

Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili 

Qoşunlarının Baş İdarəsi 
2 242,6 2 541,8 2 431,0 0,3 95,6 188,4 8,4 

Digər təşkilatlar və tədbirlər 39 068,9 44 297,6 39 039,1 5,6 88,1 -29,8 -0,1 
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2016-cı il büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlarda “Səhiyyə” 

bölməsində Səhiyyə Nazirliyi üzrə göstərilmiş xərclərin bölmədə xüsusi çəkisi 80,9% 

olmaqla 598728, min manata qarşı 568622,6 min manat və ya 95,0% səviyyəsində icra 

edilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 5553,9 min manat və 

ya 1,0% çox, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 3227,8 min manat və ya 

0,6% azdır.  

2016-cı ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 107294,3 min manatı və ya 15,3%-i 

“Poliklinikalar və ambulatoriyalar” köməkci bölməsi üzrə icra olunmuşdur. Bu isə  

2014-cü illə vüqayisədə 3496,1 min manat və ya 3,4%, 2015-ci illə müqayisədə 7859,3 

min manat və ya 7,9% çoxdur.  

Vəsaitin 71246,6 min manatı və ya 66,4%-i “Ümumi təyinatlı tibbi xidmət”, 730,8 

min manatı və ya 0,7%-i “Xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmət”, 1066,9 min manatı və ya 1,0%-

i “Stomotoloji xidmət”, 34250,0 min manatı və ya 31,9%-i “Paratibbi xidmət” paraqrafı 

üzrə xərc edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi üzrə dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 51936,2 min manat təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 243,9 min manat və ya 0,8% azdır. Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 

49023,1 min manatmaliyyələşmə açılmış, 48539,6 min manat və ya təyinatın 93,5%-i 

həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 1980,4 min manat və ya 4,25% çox), 

62549,1 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

 İcra edilmiş vəsaitin 44626,5 min manatı və ya 91,9%-i “Əməyin ödənişi”, 3296,2 

min manatı və ya 6,8%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 315,0 min 

manatı və ya 0,7%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 297,1 min manatı və ya 0,6%-i 

“Digər xərclər”, 4,8 min manatı isə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri üzrə 

xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 93,5% icra olunsa da, əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 

ödəniçləri xərci 0,05%, qaz haqqının ödənilməsi xərci 67,3%, istilik enerjisi haqqının 

ödənilməsi 72,5%, digər təqaüdlər xərci 64,5%, bank xərcləri 87,2% icra olunmuş, 

beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi üzrə nəzərdə tutlan 0,2 min manat və 

poçt xidmətlərinin ödənilməsi üzrə nəzərdə tutulan 0,1 min manat vəsaitdən isə istifadə 

olunmamış,əsas vəsaitlərə 2061,3 min manat köhnəlmə hesablanmışdır. 

  Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 483,4 min manat və ya 1,0% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 174,7 min 

manatı və ya 36,2%-i “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 58,2 min manatı və 

ya 12,1%-i “dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 8,5 min manatı və ya 

1,8%-i ölkədaxili ezamiyyələr paraqrafı, 59,5 min manatı və ya 12,3%-i “digər nəqliyyat 

xidmətləri” paraqrafı, 18,3 min manatı və ya 3,8%-i “su haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 

67,0 min manatı və ya 13,9%-i “istilik enerjisi haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 19,0 min 

manatı və ya 3,9%-i “kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər” 

paraqrafı, 45,1 min manatı və ya 9,3%-i “iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən 

müavinətlər” paraqrafı, 8,3 min manatı və ya 1,7%-i digər müavinətlər və transfertlər 

maddəsi, 5,9 min manatı və ya 1,2%-i sair xərclər paraqrafı, 6,0 min manatı və ya 1,2%-

i “bank xərcləri” paraqrafı, 12,9 min manatı və ya 2,6%-i isə digər xərc paraqrafları üzrə 

olmuşdur. 
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 “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səhiyyə 

müəssisələri üzrə 1944,7 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 0,9 min manat və ya 0,05% çoxdur. Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 

1941,1 min manat maliyyələşmə açılmış, 1921,4 min manat və ya təyinatın 98,8%-i 

həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 123,6 min manat və ya  6,9% çox), 

2201,9 min manat faktiki xərc olmuş, vəsaitin 1655,8 min manatı və ya 86,2%-i “Əməyin 

ödənişi”, 253,6 min manatı və ya 13,2%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması”, 2,8 min manatı və ya 0,1%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 6,2 min 

manatı və ya 0,3%-i “Digər xərclər”, 3,0 min manatı və ya 0,2%-i “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması”  bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 98,8% icra olunsa da, qaz haqqının ödənilməsi ilə bağlı 

xərclər 66,6%, su haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər 65,1%, poçt xidmətlərinin 

haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər 25,0%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə 

verilən müavinət üzrə xərclər 47,5%, sair xərclər 41,3%, bank xərcləri 78,5% icra 

olunmuş, digər müavinət və transfertlər üzrə nəzərdə tutulan vəsaitdən isə istifadə 

olunmamış, əsas vəsaitlərə 265,3 min manat köhnəlmə hesablanmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 19,7 min manat və ya 1,0% vəsait istifadə 

edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır.  

Hesabat ilinin sonuna 51,3 min manat kreditor borc olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli 

ilə müqayisədə 3,0 min manat azdır.  

           Hesabat ilinin əvvəlinə büdcədənkənar vəsaitlərin qalığı 0,3 min manat olmuş, il 

ərzində 14,7 min manat daxil olmuş, 14,5 min manat xərc edilmiş, hesabat dövrünün 

sonuna qalan vəsaitdən 0,3 min manat dövlət büdcəsinə ödənilmiş, ilin sonuna 0,2 min 

manat qalıq qalmışdır. İcra edilmiş vəsaitin 11,8 min manatı və ya 81,4%-i “əməyin 

ödənişi”, 2,5 min manatı və ya 17,2%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 

0,2 min manatı və ya 1,4%-i isə digər xərclər üzrə olmuşdur. Büdcədənkənar vəsaitlər 

üzrə ilin əvvəlinə və sonuna debitor və kreditor borclar olmamışdır. 

 Hesabat ilində “Səhiyyə sahəsində islahatlar” birdəfəlik təyinatlı xərclər  

6285,0 min manata qarşı 5703,0 min manat və ya 90,7% icra olunmuşdur. Bunun 

2245,8 min manatı və ya 39,4%-i Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, 13,4 min 

manatı və ya 0,2%-i Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

tərəfindən,60,4%-i isə rayonlar üzrə vəzifə maaşlarının artırırlması ilə bağlı icra 

olunmuşdur.  

2016-cı ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 342362,9 min manatı və ya 48,7%-i 

“Xəstəxanalar” köməkci bölməsi üzrə icra edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə 

müqayisədə 6267,6 min manat və ya 1,8% az, 17331,7 min manat və ya 5,3% çoxdur. 

Vəsaitin 173043,1 min manatı və ya 50,5%-i “Ümumi təyinatlı xəstəxanalar”, 

45729,2 min manatı və ya 13,4%-i “Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar”, 98587,1 min manatı 

və ya 28,8%-i “Tibb mərkəzləri”, 3413,7 min manatı və ya 1,0%-i “Bərpa-müalicə 

sanatoriyaları”, 21589,7 min manatı və ya 6,3%-i “Sanitar epidemiololi xidmət” paraqrafı 

üzrə xərc edilmişdir. 

           Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi üzrə mərkəzləşmiş xərclərdən 

134370,1 min manat təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 234,9 min 

manat və ya 0,1% çoxdur Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 127061,1 min manat 
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maliyyələşmə açılmış, 124077,0 min manat və ya təyinatın 92,3%-i həcmində kassa 

xərci (2015-ci illə müqayisədə 7545,0 min manat və ya 6,5% çox), 246670,3 min manat 

faktiki xərc olmuşdur.  

İcra edilmiş vəsaitin 95828,7 min manatı və ya 77,2%-i “əməyin ödənişi”, 18073,7 

min manatı və ya 14,6%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 297,1 min 

manatı və ya 0,2%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 9798,7 min manatı və ya 7,9%-i 

“digər xərclər”, 78,8 min manat və ya 0,1%-i isə “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  

bölmələri üzrə xərc edilmiş, əsas vəsaitlərə 35391,5 min manat köhnəlmə 

hesablanmışdır. 

Xərclər ümumilikdə 92,3% icra olunsa da, əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 

ödəniçləri xərci 1,2%, xarici ezamiyyələr xərci 67,4%, qaz haqqının ödənilməsi xərci 

77,6%, beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi xərci 37,1%, poçt xidmətlərinin 

ödənilməsi xərci 47,7%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyəgörə verilən müavinət xərci 

67,6%, digər müavinət və transfertlər xərci 51,1%, istehsalda istifadə olunmayan qeyri 

maddi aktivlərin alınması xərci 72,2% icra olunmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 2984,0 min manat və ya 2,35% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 1251,6 min 

manatı və ya 41,9%-i  “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 312,2 min manatı və 

ya 10,5%-i “dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 61,8 min manatı və ya 

2,1%-i “dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı, 103,7 min manatı və ya 3,5%-i 

“idarənin digər xərcləri” maddəsi, 46,9 min manatı və ya 1,6%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” 

paraqrafı, 28,5 min manatı və ya 0,9%-i “yanacaq və sürtkü materiallarının alınması” 

paraqrafı, 36,2 min manatı və ya 1,2%-i “digər nəqliyyat xidmətləri” paraqrafı, 199,4 min 

manatı və ya 6,7%-i “elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 153,3 min manatı 

və ya 5,1%-i “qaz haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 306,3 min manatı və ya 10,3%-i “su 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 26,1 min manatı və ya 0,9%-i  “istilik enerjisi haqqının 

ödənilməsi” paraqrafı, 33,5 min manatı və ya 1,1%-i “digər kommunal xidmətləri 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 62,4 min manatı və ya 2,1%-i “kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər” paraqrafı, 34,8 min manatı və ya 1,2%-

i “ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi” maddəsi, 90,2 min manatı və ya 

3,0%-i “iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər” paraqrafı üzrə, 

237,1 min manatı və ya 7,9%-i isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

 Hesabat ilinin əvvəlinə büdcədənkənar vəsaitlərin qalığı olmamış, il ərzində 

1662,7 min manat daxil olmuş, 1512,6 min manat xərc edilmiş, hesabat dövrünün 

sonuna qalan 150,2 min manat vəsait dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. İcra edilmiş 

vəsaitin 884,2 min manatı və ya 58,5%-i“əməyin ödənişi”, 548,1 min manatı və ya 

36,2%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 11,6 min manatı və ya 0,8%-i 

“digər xərclər”, 68,7 min manatı və ya 4,5%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  

bölmələri üzrə xərc edilmişdir.  

 Milli Onkologiya Mərkəzi üzrə 38543,3 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur 

ki, həmin məqsəd üçün 38520,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 38454,9 min manat 

və ya təyinatın 99,8%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 2507,9  min 

manat və ya  6,1%  az), 48025,9 min manat faktiki xərc olmuş, vəsaitin 2842,5 min 

manatı və ya 7,4%-i “əməyin ödənişi”, 33033,1 min manatı və ya 85,9%-i “malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 7,0 min manatı və ya 0,02%-i “təqaüdlər və 
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sosial müavinətlər”, 373,6 min manatı və ya 1,0%-i “digər xərclər”, 2192,6 min manatı 

və ya 5,7%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 99,8% icra olunsa da, yanacaq və sürtkü materiallarının 

alınması xərci 68,6%, beynəlxalq telefon danışıq haqqının ödənilməsi xərci 42,4%, poçt 

xidmətlərinin haqqının ödənilməsi xərci 66,1%, digər təqaüdlər xərci 30,4%, iş 

qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət xərci 52,2%, bank xərcləri 67,3%, 

istehsalatda istifadə olunmayan qeyri maddi aktivlərin alınması xərci 61,0%, icra 

olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 65,5 min manat və ya 0,2% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

 Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səhiyyə 

müəssisələri üzrə 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 8289,7 min manat təsdiq olunmuşdur.  

Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 8257,2 min manat maliyyələşmə açılmış və 

təyinatın 97,5%-i həcmində və ya 8086,7 min manat kassa xərci (2015-ci illə 

müqayisədə 341,3 min manat və ya 4,4% çox), 9573,2 min manat faktiki xərc olmuş, 

vəsaitin 6847,9 min manatı və ya 84,7%-i“əməyin ödənişi”, 1180,4 min manatı və ya 

14,6%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 20,9 min manatı və ya 0,3%-i 

“təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 27,6 min manatı və ya 0,3%-i “digər xərclər”, 9,9 min 

manatı və ya 0,1%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 97,6% icra olunsa da, cari təmir xərci 79,4%, elektrik enerjisi 

haqqının ödənilməsi xərci 85,0%, istilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi xərci 

64,6%, kommunal və kommunikasiya ilə bağlı xərclər 46,0%, iş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə verilən müavinətlər xərci 78,4%, digər müavinət və transfertlər 37,2%, sair 

xərclər 59,7%, bank xərcləri 78,7% icra olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 170,5 min manat və ya 2,1% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır.  

Hesabat ilinin sonuna 1490,9 min manat kreditor borc olmuşdur ki, bu da ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 73,4 min manat azdır. Kreditor borcun 505,1 min manatı 

dəftərxana və təsərrüfat xərci, 52,7 min manatı cari təmir, 403,3 min manatı elektrik 

enerjisinin haqqının ödənilməsi, 166,0 min manatı qaz haqqının ödənilməsi, 140,7 min 

manatı su haqqının ödənilməsi, 71,5 min manatı kanalizasiya xidmətləri haqqının 

ödənilməsi, 18,2 min manatı ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi, 84,3 min 

manatı dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması, 32,2 min manatı 

inventarın alınması, 16,9 min manatı isə digər xərclər üzrə olmuşdur.  

Hesabat ilinin əvvəlinə büdcədənkənar vəsaitlərin qalığı olmamış, il ərzində 335,8 

min manat daxil olmuş, 282,7 min manat xərc edilmiş, hesabat dövrünün sonuna qalan 

vəsaitdən 53,1 min manat dövlət büdcəsinə ödənilmiş, ilin sonuna qalıq qalmamışdır. 

İcra edilmiş vəsaitin 161,2 min manatı və ya 57,0%-i“əməyin ödənişi”, 114,6 min manatı 

və ya 40,5%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 2,7 min manatı və ya 

1,0%-i digər xərclər, 4,2 min manatı və ya 1,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

bölmələri üzrə olmuşdur. Hesabat ilində digər nəqliyyat xidmətləri paraqrafı üzrə kassa 

xərci 2,5 min manat icra olunsa da, faktiki xərc icra olunmamışdır. 

Büdcədənkənar vəsaitləri üzrə debitor borc hesabat ilinin sonuna 0,4 min manat 

olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 52,1 min manat azdır. İlin əvvəlində debitor 
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borcun 52,1 min manatı sair xərc paraqrafı üzrə, 0,4 min manatı isə dövlət sosial 

müdafiə fonduna ayırmalar üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 4970,8 min manat vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur ki bu da 2015-ci illə müqayisədə 18,7 min manat və ya 0,4% az olmuşdur. 

Hesabat ilində 4970,8 min manat maliyyələşmə açılmış, 3377,0 min manat və ya 

təyinatın 65,0%-i kassa xərci, 3928,1 min manat faktiki xərc olmuşdur. 2016-cı ilin 

dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatda dövlət büdcəsinin kassa 

icrasında qurum üzrə göstərilmiş vəsaitin məbləği 4970,8 min manat olaraq 

göstərilmişdir ki, bu da qurum tərəfindən təqdim edilmiş icra məbləği ilə müqayisədə 

1593,8 min manat çoxdur.  

Hesabat ilində 1593,8 min manat və  ya 32,1% vəsait istifadə edilməyərək 

depozit və tapşırıqlar hesabına köçürülmüşdür 

Hesabat ilində xərclər 2015-ci illə müqayisədə 1612,5 min manat və ya 34,3% 

azalmışdır. Vəsaitin 1299,2 min manatı və ya 38,5%-i Əməyin ödənişi (ştatda olan 

işcilərin əmək haqqı xərci 1018,4 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə fonduna ayırmalar 

232,6 min manat), 2070,4 min manatı və ya 61,3%-i malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması (kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi 1164,6 min 

manat,dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının alınması 543,3 min manat, 

ərzaq məhsullarının alınması 119,0 min manat),4,0 min manatı və ya 0,1%-i təqaüdlər 

və sosial müavinətlər və 3,4 manatı və ya 0,1 %-i digər xərclər bölməsinin payına düşür. 

  Debitor borc hesabat ilinin əvvəlinə nisbətən 12 dəfə azalaraq ilin sonuna 4,1 

min manat olmuş, kreditor borc isə 9,3 min manat və ya 41,6% azalaraq 13068,6 manat 

olmuşdur. Qeyd edək ki, bu debitor və kreditor borclar bütünlüklə “Sair xərclər” paraqrafı 

üzrə yaranmışdır.Hesabat dövrünün sonuna olan debitor borc açılmış maliyyələşmənin 

0,1%-ni, kreditor borc ilin sonuna istifadə olunmayan vəsaitin 0,7%-ni təşkil etmişdir. 

 Milli Oftolmologiya Mərkəzi üzrə 4260,8 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 237,7 min manat və ya 5,3% azdır. Hesabat ilində 

həmin məqsəd üçün 4260,8 min manat maliyyələşmə açılmış, 3911,9 min manat və ya 

təyinatın 91,8%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 345,0 min manat və ya 

9,7% çox), 5555,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

 İcra edilmiş vəsaitin 1105,5 min manatı və ya 28,3%-i “əməyin ödənişi”, 2104,1 

min manatı və ya 53,8%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 9,4 min 

manatı və ya 0,2%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 26,9 min manatı və ya 0,7%-i 

“digər xərclər”, 665,9 min manatı və ya 17,0%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

maddəsi üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 91,8% icra olunsa da, ştatda olan işcilərin əmək haqqı xərci 

79,9%, digər nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi xərci 63,1%, beynəlxalq telefon 

danışıq haqqının ödənilməsi xərci 30,0%, abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi 

xərci 66,3%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət xərci 72,6%, bank 

xərcləri 21,8% icra olunmuş, əsas vəsaitlərə hesabat ilində 2477,4 min manat köhnəlmə 

hesablanmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 348,9 min manat və ya 8,2% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 226,2 min manatı 

və ya 64,8%-i  “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 50,2 min manatı və ya 

14,4%-i dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 1,2 min manatı və ya 0,3%-i 
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“xarici ezamiyyələr”, 3,3 min manatı və ya 0,9%-i “digər nəqliyyat xidmətləri haqqının 

ödənilməsi” paraqrafı,  14,7min manatı və ya 4,2%-i “elektrik enerjisi haqqının 

ödənilməsi” paraqrafı, 2,2min manatı və ya 0,6%-i “qaz haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 

2,9 min manatı və ya 0,8%-i “su haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 7,1min manatı və ya 

2,0%-i “kanalizasiya xidmətlərinin haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 1,0 min manatı və ya 

0,3%-i “kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı xərclər” paraqrafı, 4,9 min 

manatı və ya 1,4%-i “ərzaq məhsullarının alınması” paraqrafı, 2,9 min manatı və ya 

0,8%-i “avadanlığın alınması”, 6,1 min manatı və ya 1,7%-i “abadlaşdırma xidmətləri 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 1,9 min manatı və ya 0,5%-i “digər təqaüdlər” paraqrafı, 

3,6 min manatı və ya 1,0%-i “işqabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət” 

paraqrafı, 2,0 min manatı və ya 0,6%-i “sair xərclər” paraqrafı, 10,6 min manatı və ya 

3,0%-i “bank xərcləri” paraqrafı,5,0 min manatı və ya 1,4%-i “istehsalda istifadə 

olunmayan qeyri-maddi aktivlər” paraqrafı, qalan 3,1 min manatı və ya 0,9%-i  isə digər 

xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

 Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə 830,3 min manat 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 2,6 min manat və ya 0,3% 

azdır. Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 814,5 min manat maliyyələşmə açılmış, 789,1 

min manat və ya təyinatın 95,0%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 20,2 

min manat və ya 2,6% çox), 807,6 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsaitin 645,1 min manatı və ya 81,7%-i əməyin 

ödənişi  (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 528,0 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar xərci üzrə 116,1 min manat, icbari dövlət sığortası 1,0 min 

manat), 119,9 min manatı və ya 15,2%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması 

bölməsinə (dərman, sarğı ləvazimatları və materialların alınmasına 26,7 min manat, 

inventarların və avadanlıqların alınmasına 36,5 min manat), 0,4 min manatı və ya 0,1%-

itəqaüdlər və sosial müavinətlər, 11,3 min manatı və ya 1,4%-i digər xərclər, 12,3 min 

manatı və ya 1,6%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (digər maşın və avadanlıqların 

alınmasına 10,2 min manat)bölmələri üzrə həyata keçirilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 25,3 min manat və ya 3,1% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 1,3 min manat və 

ya 5,0%-i dəftərxana və təsərrüfat xərcləri paraqrafı üzrə, 1,5 min manat və ya 6,1%-i 

ölkədaxili ezamiyyələr paraqrafı üzrə, 1,1 min manat və ya 4,5%-i elektrik enerjisi 

haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə, 1,4 min manat və ya 5,5%-i su haqqının ödənilməsi 

paraqrafı üzrə, 1,9 min manat və ya 7,4%-i inventarın alınması, 1,8 min manat və ya 

7,3%-i avadanlığın alınması, 1,1 min manat və ya 4,3%-i icarə və muzdlu xidmətlər 

paraqrafı üzrə, 7,7 min manat və ya 30,4%-i digər maşın və avadanlıqların alınması 

maddəsi üzrə 7,5 min manat manat və ya 29,5%-i isə digər xərc maddələri üzrə 

olmuşdur. 

 “Xəstəxanalar” köməkci bölməsi üzrə “Səhiyyə sahəsinə islahatlar” birdəfəlik 

təyinatlı xərclər üzrə 13146,0 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 11422,5 min 

manat və ya 86,9% icra olunmuşdur.  Bunun 1260,4 min manatı və ya 11,0%-i Səhiyyə 

Nazirliyi, 15,3 min manatı və ya 0,1%-i Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti,4,4 min manatı və ya 0,04%-i Milli Oftolmologiya Mərkəzi, 348,8 min manatı 

və ya 3,0%-i Milli Onkologiya Mərkəzi, 46,3 min manatı və ya 0,4%-i Gənlər və İdman 

Nazirliyi tərəfindən icra olunmuş, qalan vəsait isə rayonlara yönəldilmişdir.  
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“Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı xərclər” üzrə 1000,0 

min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 996,7 min manat və ya 99,7% icra 

olunmuşdur.  Bu vəsait tam məbləğdə Milli Onkologiya Mərkəzi tərəfindən xərc 

edilmişdir. 

2016-cı ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə icra olunmuş vəsaitin 6041,5 min manatı və 

ya 0.9%-i “Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə xərc 

edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 22,2 min manat və 0,4%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 152,1 min manat və ya 2,6% çoxdur. 

Vəsaitin 1123,3 min manatı və ya 18,6%-i “Qanköçürmə”, 8,5 min manatı və ya 

0,1%-i “Diaqnostika və profilaktika tədbirləri”, 4909,7 min manatı və ya 81,3%-i “Digər 

tədbirlər” paraqrafı üzrə icra edilmişdir. 

 “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səhiyyə 

müəssisələri üzrə 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 3760,7 min manat təsdiq olunmuşdur 

ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 698,4 min manat və ya 15,7% azdır. Hesabat ilində 

həmin məqsəd üçün 3760,7 min manat maliyyələşmə açılmış və təyinatın 98,9%-i 

həcmində və ya 3721,4 min manat kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 100,6 min 

manat və ya 2,8% çox), 202,6 min manat faktiki xərc olmuş,vəsaitin 144,7 min manatı 

və ya 3,9%-i“əməyin ödənişi”, 1081,7 min manatı və ya 29,1%-i “malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması”, 0,6 min manatı və ya 0,02%-i “təqaüdlər və sosial 

müavinətlər”, 1320,1 min manatı və ya 35,5%-i “digər xərclər”, 1174,3 min manatı və ya 

31,5%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 98,9% icra olunsa da, icbari dövlət sığortası 61,6%, ölkədaxili 

ezamiyyələr xərci 19,8%, internet xidməti haqqının ödənilməsi xərci 21,9%, iş 

qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər xərci 8,9%, digər müavinətlər 

və transfertlər xərci 47,4%, bank xərcləri 3,0% icra olunmuş, kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər üçün nəzərdə tutulan 0,6 min manat və 

sair xərclər üçün nəzərdə tutulan 1,3 min manat vəsaitdən isə istifadə olunmamış, əsas 

vəsaitlərə  39,4 min manat köhnəlmə  hesablanmışdır. 

 Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 39,4 min manat və ya 1,05% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 3,0 min manatı və 

ya 7,6%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” paraqrafı, 0,6 min manatı və ya 1,5%-i “kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər” paraqrafı, 0,6 min manatı və ya 1,5%-i 

“internet xidməti haqqının ödənilməsi” maddəsi, 2,3 min manatı və ya 5,8%-i “inventarın 

alınması” yarımmaddəsi, 1,3 min manatı və ya 3,3%-i “avadanlığın alınması” 

yarımmaddəsi, 0,9 min manatı və ya 2,3%-i “iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə 

verilən müavinətlər” paraqrafı, 0,5 min manatı və ya 1,3%-i “digər müavinətlər və 

transfertlər” paraqrafı, 1,3 min manatı və ya 3,3%-i “sair xərclər” paraqrafı, 4,9 min 

manatı və ya 12,4%-i “sosial-mədəni məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri” paraqrafı, 

12,2 min manatı və ya 31,0%-i “bank xərcləri” paraqrafı, 4,2 min manatı və ya 10,7%-i 

“digər maşın və avadanlıqlar” maddəsi, qalan 7,6 min manatı və ya 19,3%-i isə digər 

xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi üzrə 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin 

“Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 1205,1 min manat təsdiq 

edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 0,7 min manat və ya 0,1% azdır. Hesabat 

ilində həmin məqsəd üçün 1137,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 1110,8 min manat 
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və ya təyinatın 92,2%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 9,1 min manat 

və ya 0,8% çox), 1110,8 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

 İcra edilmiş vəsaitin 985,8 min manatı və ya 88,7%-i“əməyin ödənişi”, 120,6 min 

manatı və ya 10,9%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 1,9 min manatı və 

ya 0,2%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 2,5 min manatı və ya 0,2%-i “digər xərclər” 

bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 92,2% icra olunsa da, dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 

51,7%, qaz haqqının ödənilməsi xərci 32,1%, su haqqının ödənilməsi xərci 69,7%, 

beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi xərci 60,4%, iş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə verilən müavinət xərci 37,6%, bank xərcləri 64,3% icra olunmuş, əməyin 

ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 50,6 min manat, 

idarənin digər xərcləri maddəsi üzrə nəzərdə tutulan 2,7 min manat, xarici ezamiyyələr 

paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 1,8 min manat, digər müavinət və transfertlər maddəsi 

üzrə nəzərdə tutulan 1,0 min manat, sair xərclər paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 3,6 min 

manat vəsaitlərdən isə istifadə edilməmişdir. 

 Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 26,9 min manat və ya 2,4% vəsait istifadə 

edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 4,8 min manatı və ya 

17,8%-i “dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı, 2,7 min manatı və ya 10,1%-i 

“idarənin digər xərcləri” maddəsi, 1,2 min manatı və ya 4,3%-i “mühafizə xərcləri” 

maddəsi, 2,7 min manatı və ya 9,9%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” paraqrafı, 1,7 min manatı 

və ya 6,3%-i “qaz haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 4,8 min manatı və ya 18,0%-i “su 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 2,0 min manatı və ya 7,5%-i “kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər” paraqrafı, 1,3 min manatı və ya 4,9%-i 

“iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər” paraqrafı, 3,6 min manatı 

və ya 13,4%-i “sair xərclər” paraqrafı, 2,1 min manatı və ya 7,8%-i isə digər xərc 

paraqrafları üzrə olmuşdur. 

 “Səhiyyə sahəsində digər xidmətlər” köməkci bölməsi üzrə “Səhiyyə sahəsində 

islahatlar” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər 217,6 min manata qarşı 115,6 min manat 

və ya 53,1% icra olunmuşdur. Bunun 12,5 min manatı və ya 10,8%-i Səhiyyə Nazirliyi, 

6,1 min manatı və ya 5,3%-i Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətitərəfindən icra olunmuş, qalan vəsait vəzifə maaşlarının artımı ilə əlaqədar 

rayonlara yönəldilmişdir.  

 2016-cı ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə vəsaitin 4385,5 min manatı və ya 0,6%-i 

“Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar” köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu 

da 2014-cü illə müqayisədə 386,5 min manat və ya 9,7%, 2015-ci illə müqayisədə 267,1 

min manat və ya 6,5 çoxdur. 

          Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi üzrə 2016-cı ildə 3641,3 min 

manat təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 64,2 min manat və ya 1,8% 

azdır. Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 3328,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 

3130,4 min manat və ya təyinatın 86,0%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə 

müqayisədə 126,0 min manat və ya 4,2% çox), 3133,6 min manat faktiki xərc olmuş, 

icra edilmiş vəsaitin 2814,4 min manatı və ya 89,9%-i“əməyin ödənişi”, 261,0 min 

manatı və ya 8,3%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 27,8 min manatı və 

ya 0,9%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 22,4 min manatı və ya 0,7%-i “digər 
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xərclər”, 4,8 min manatı və ya 0,2%-i “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölmələri 

üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 85,5% icra olunsa da, əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 

ödənişləri xərci 1,0%, xarici ezamiyyələr xərci 46,9%, yanacaq və sürtkü materiallarının 

alınması xərci 62,1%, beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi xərci 45,7%, 

digər təqaüdlər xərci 50,2%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət 

xərci 19,2%, digər müavinətlər və transfertlər xərci 50,6%, sair xərclər 27,0%, bank 

xərcləri 65,7% icra olunmuş, poçt xidmətlərinin ödənilməsi maddəsi üzrə nəzərdə 

tutulan 0,8 min manat vəsaitdən isə istifadə edilməmişdir. 

 Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 197,7 min manat və ya 5,9% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 105,5 min 

manatı və ya 53,4%-i  “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 20,3 min manatı və 

ya 10,3%-i “dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 16,0 min manatı və ya 

8,1%-i “dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı, 3,7 min manatı və ya 1,9%-i 

“mətbəə xərcləri” paraqrafı, 11,1 min manatı və ya 5,6%-i “idarənin digər xərcləri” 

maddəsi, 2,2 min manatı və ya 1,1%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” paraqrafı, 3,4 min manatı 

və ya 1,7%-i “xarici ezamiyyələr” paraqrafı, 4,0 min manatı və ya 2,0%-i “iş qabiliyyətinin 

müvəqqəti itirilməsinə görə verilən müavinətlər” paraqrafı, 17,5 min manatı və ya 8,8%-i 

“sair xərclər” paraqrafı, 2,6 min manatı və ya 1,3%-i “bank xərcləri” paraqrafı, 11,4 min 

manatı və ya 5,8%-i isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

 Milli Onkologiya Mərkəzi üzrə 709,4 min manat təsdiq olunmuşdur ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 5,3 min manat və ya 0,7% azdır. Hesabat ilində həmin məqsəd 

üçün 692,4 min manat maliyyələşmə açılmış və təyinatın 94,2%-i həcmində və ya 668,1 

min manat kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 7,3 min manat və ya 1,1% az), 674,4 

min manat faktiki xərc olmuş, vəsaitin 637,5 min manatı və ya 95,4%-i“əməyin 

ödənişi”, 21,3 min manatı və ya 3,2%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 

3,0 min manatı və ya 0,4%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 6,3 min manatı və ya 

0,9%-i “digər xərclər” bölməsi üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 94,2% icra olunsa da, internet xidmətləri haqqının ödənilməsi 

xərci 33,3%, digər təqaüdlər xərci 31,0%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən 

müavinət xərci 14,5% icra olunmuş,  ölkədaxili ezamiyyə üçün nəzərdə tutulmuş 7,2 min 

manat, xarici ezamiyyələr üçün nəzərdə tutulmuş 0,8 min manat, tələbələrə verilən 

təqaüdlər üçün nəzərdə tutulmuş 6,0 min manat, digər müavinət və transferlər üçün 

nəzərdə tutulmuş 0,5 min manat vəsait istifadəsiz qalmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 24,2 min manat və ya 3,5% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır ki, bunun da 11,6 min manatı və ya 47,9%-i  “ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 2,8 min manatı və ya 11,6%-i dövlət sosial müdafiə 

fonduna ayırmalar” paraqrafı, 4,0 min manatı və ya 16,6%-i “ölkədaxili ezamiyyələr” 

paraqrafı, 0,8 min manatı və ya 3,3%-i “xarici ezamiyyələr” paraqrafı, 2,5 min manatı və 

ya 10,3%-i “internet xidmətləri haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 1,7 min manatı və ya 

7,0%-i “iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə müavinətlər” paraqrafı, qalan 0,8 min 

manatı və ya 3,3%-i  isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

Milli Oftolmologiya Mərkəzi üzrə 523,4 min manat təsdiq olunmuşdur ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 3,8 min manat və ya 0,7% azdır. Hesabat ilində həmin məqsəd 

üçün 523,4 min manat maliyyələşmə açılmış və təyinatın 96,2%-i həcmində və ya 503,7 
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min manat kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 65,1 min manat və ya 14,8% çox), 

497,0 min manat faktiki xərc olmuş, vəsaitin 420,1 min manatı və ya 83,4%-i“əməyin 

ödənişi”, 74,3 min manatı və ya 14,8%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 

5,3 min manatı və ya 1,1%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 4,1 min manatı və ya 

0,8%-i “digər xərclər” maddəsi üzrə xərc edilmişdir. 

 Xərclər ümumilikdə 96,2% icra olunsa da, xarici ezamiyyə xərci 84,4%, internet 

xidmətləri haqqının ödənilməsi xərci 68,1%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə 

verilən müavinət xərci 47,6% icra olunmuş,  su haqqının ödənilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş 5,0 min manat, ölkədaxili telefon danışıq haqqının ödənilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş 2,0 min manat, beynəlxalq telefon danışıq haqqının ödənilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuş 1,2 min manat vəsait istifadəsiz qalmış,əsas vəsaitlərə 2,2 min manat 

köhnəlmə hesablanmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 19,6 min manat və ya 3,9% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır.  

 Milli Oftolmologiya Mərkəzinin büdcə vəsaitləri üzrə hesabat ilinin sonuna 

40519,0 manat debitor borcu olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli ilə müayisədə 17835,0 manat 

və ya 78,6% çoxdur. Debitor borcun 1327,0 manatı əməyin ödənişi (ilin əvvəli ilə eyni), 

1033,0 manatı elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi (ilin əvvəli ilə müqayisədə 438,0 

manat çox), 659,0 manatı qaz haqqının ödənilməsi (ilin əvvəli ilə müqayisədə 551,0 

manat çox), 37500,0 manatı sair xərclər (ilin əvvəli ilə müqayisədə 16868,0 manat çox) 

üzrə yaranmışdır. 

 Qaz haqqının ödənilməsi xərci üzrə icra 96,2% olmaqla orta icra göstəricisini 

4,4% üstələmiş və debitor borc ilin əvvəli ilə mqayisədə 6,1 dəfə artmışdır.  

 Milli Oftolmologiya Mərkəzinin büdcə vəsaitləri üzrə kreditor borcu dəyişməz 

qalaraq ilin sonuna 168,5 min olmuşdur. Kreditor borcun 90,6 min manatının və ya 

53,8%-inin elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi, 17,2 min manatının və ya 10,2%-inin su 

haqqının ödənilməsi, 50,8 min manatının və ya 30,1%-inin kanalizasiya xidmətləri 

haqqının ödənilməsi, 8,2 min manatının və ya 4,9%-inin digər kommunal xidmətləri 

haqqının ödənilməsi xərci üzrə yaranmasına baxmayaraq, maliyyələşmə 

məbləğinin“elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi” paraqrafı14,7min manatı və ya 4,2%-

i,“su haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə 2,9min manatı və ya 0,8%-i, “kanalizasiya 

xidmətlərinin haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə7,1 min manatı və ya 2,0%-i büdcəyə 

silinmiş, kreditor borcun azaldılması təmin edilməmişdir. 

 Milli Oftolmologiya Mərkəzinin xüsusi vəsaitləri üzrə ilin əvvəlinə qalığı olmamış, il 

ərzində 6540,0 manat vəsait daxil olmuş, 3870,3 manat vəsait xərc edilmiş (sair xərclər 

üzrə 3858,8 manat, bank xərcləri üzrə 11,5 manat), ilin sonuna qalan 2669,7 manat 

vəsait büdcəyə silinmişdir. 

 Xüsusi vəsaitlər üzrə debitor-kreditor borcları dəyişməz qalaraq ilin sonuna ştatda 

olan işçilərin əmək haqqı üzrə 53,0 manat debitor, DSMF üzrə 27187,0 manat kreditor 

borc olmuşdur. 

  “Səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar” köməkci bölməsi üzrə “Səhiyyə 

sahəsində islahatlar” birdəfəlik  təyinatlı xərclər 170,3 min manata qarşı 83,2 min 

manat və ya 48,9% icra olunmuşdur. Bunun 1,4 min manatı və ya 1,7%-i Səhiyyə 

Nazirliyinin, 18,0 min manatı və ya 21,7%-i Milli Oftolmologiya Mərkəzinin, 63,8 min 

manat və ya 76,7%-i Milli Onklologiya Mərkəzinin payına düşür.  
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2016-cı ildə “Səhiyyə” bölməsi üzrə icra olunmuş vəsaitin 242418,9 min manatı 

və ya 34,5%-i “Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə 

xərc edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 39553,9 min manat və ya 19,5% çox, 

31300,3 min manat və ya 11,4% azdır.  

 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi üzrə mərkəzləşmiş xərclərdən 

193816,0 min manat təsdiq edilmişdir. ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 20243,7 min 

manat və ya 9,4% azdır. Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 191834,6 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 189113,0 min manat və ya təyinatın 97,6%-i həcmində kassa 

xərci (2015-ci illə müqayisədə 11560,9 min manat və ya 5,8% az), 207663,7 min manat 

faktiki xərc olmuş, vəsaitin 9458,4 min manatı və ya 5,0%-i“əməyin ödənişi”, 159293,5 

min manatı və ya 84,2%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 1094,7 min 

manatı və ya 0,6%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 5907,9 min manatı və ya 3,1%-i 

“digər xərclər”, 13358,5 min manatı və ya 7,1%-i isə “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  

bölmələri üzrə xərc edilmiş, əsas vəsasitlərə 9299,2 min manat köhnəlmə 

hesablanmışdır. 

 Xərclər ümumilikdə 97,6% icra olunsa da, əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 

ödəniçləri xərci 7,4%, xarici ezamiyyələr xərci 13,9%, beynəlxalq telefon danışıq 

haqlarının ödənilməsixərci 36,2%, poçt xidmətlərinin ödənilməsi xərci 29,5%, 

avadanlığın alınması xərci 69,3%, digər alışlar və xidmətlər xərci 72,9%, bank xərcləri 

13,6% icra olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 2721,6 min manat və ya 1,4% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 44,8 min 

manatı və ya 1,6%-i  “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 10,3 min manatı və ya 

0,0,4%-i “dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 30,2 min manatı və ya 

1,1%-i “idarənin digər xərcləri” maddəsi, 810,1 min manatı və ya 29,8%-i “dərman, sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınması” paraqrafı, 304,7 min manatı və ya 11,2%-i 

“inventarın alınması” yarımmaddəsi, 719,1 min manatı və ya 26,4%-i “avadanlığın 

alınması” yarımmaddəsi, 51,6 min manatı və ya 1,9%-i “digər alışlar və xidmətlər” 

yarımmaddəsi, 29,7 min manatı və ya 1,1%-i “digər müavinətlər və transfertlər” 

maddəsi, 317,2 min manatı və ya 11,6%-i “sair xərclər” paraqrafı, 70,5 min manatı və ya 

2,6%-i “bank xərcləri” paraqrafı, 212,1 min manatı və ya 7,8%-i “digər maşın və 

avadanlıqların alınması” maddəsi, 45,6 min manatı və ya 1,7%-i “istehsalda istifadə 

olunmayan qeyri maddi aktivlərin alınması” paraqrafı üzrə, 75,7 min manatı və ya 2,8%-i 

isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur. 

 Hesabat ilinin sonuna debitor borcu 9109,6 min manat olmuşdur ki,bu da ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 4319,6 min manat çoxdur. İlin sonuna olan debitor borcun 19,7 

min manatı ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı, 93,6 min manatı dövlət sosial 

müdafiə fonduna ayırmalar paraqrafı, 77,1 min manatı dəftərxana və təsərrüfat xərcləri 

paraqrafı, 75,3 min manatı yanacaq və sürtkü materiallarının alınması paraqrafı, 28,2 

min manatı istilik enerjisi haqqının ödənilməsi paraqrafı,13,4 min manatı ölkədaxili 

telefon danışıq haqlarının ödənilməsi maddəsi, 8763,5 min manatı dərman,sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınması paraqrafı, 12,6 min manatı digər müavinət və 

transfertlər, 26,2 min manatı isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur.  

Debitor borclar ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə 3,3 min manat, 

xarici ezamiyyələr paraqrafı üzrə 5,6 min manat, yanacaq və sürtkü materiallarının 
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alınması paraqrafı üzrə 17,4 min manat, qaz haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə 0,9 min 

manat, istilik enerjisi haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə 8,3 min manat, dərman,sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınması paraqrafı üzrə 6095,8 min manat artmış, dövlət 

sosial müdafiə fonduna ayırmalar paraqrafı üzrə 0,9 min manat, su haqqının ödənilməsi 

paraqrafı üzrə 1,2 min manat, digər kommunal xidmətlərinin haqqının ödənilməsi 

paraqrafı üzrə 10,3 min manat, ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi maddəsi 

üzrə 0,6 min manat, digər müavinətlər və transfertlər maddəsi üzrə 33,0 min manat, sair 

xərclər üzrə 10,0 min manat, digər tikililərin inşası yarımmaddəsi üzrə 1755,7 min manat 

azalmışdır. 

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə cari ildə yaranmış 3,3 min manat 

və qaz haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə 0,9 min manat debitor borclar üzləşmə 

aktında öz əksini tapmamış, xarici ezamiyyələr, yanacaq və sürtkü materiallarının 

alınması, istilik enerjisi haqqının ödənilməsi, dərman,sarğı ləvazimatları və 

materiallarının alınması paraqrafları üzrə yeni yaranmış debitor borclar üzləşmə 

aktlarında öz əksini tapmışdır. 

 Büdcə vəsaitləri üzrə kreditor borc hesabat ilinin sonuna 24960,7 min 

manatolmuşdur ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 1511,8 min manat çoxdur. Kreditor 

borcun 75,8 min manatı ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı, 276,3 min manatı 

dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar paraqrafı, 355,9 min manatı dəftərxana və 

təsərrüfat xərcləri paraqrafı, 208,6 min manatı idarənin xərcləri maddəsi, 84,1 min 

manatı yanacaq və sürtkü materiallarının alınması paraqrafı, 3390,2 min manatı digər 

nəqliyyat xidmətləri paraqrafı, 7413,6 min manatı elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi 

paraqrafı, 532,3 min manatı qaz haqqının ödənilməsi paraqrafı, 2291,5 min manatı su 

haqqının ödənilməsi paraqrafı, 328,1 min manatı istilik enerjisi haqqının ödənilməsi 

paraqrafı, 1693,1 min manatı kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi paraqrafı, 

410,0 min manatı digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi paraqrafı, 71,5 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər paraqrafı, 6174,6 

min manatı dərman,sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması paraqrafı, 331,6 min 

manatı ərzaq məhsullarının alınması paraqrafı, 303,4 min manatı inventarın alınması 

yarımmaddəsi, 347,5 min manatı avadanlığın alınması yarımmaddəsi, 119,3 min manatı 

digər alışlar və xidmətlər yarımmaddəsi, 103,8 min manatı icarə və muzdlu xidmətlər 

paraqrafı, 70,0 min manatı sair xərclər paraqrafı, 84,4 min manatı sisial-mədəni və 

məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri maddəsi, 189,7 min manatı digər maşın və 

avadanlıqların alınması maddəsi üzrə 105,4 min manatı isə digər xərc paraqrafları üzrə 

olmuşdur.  

           Kreditor borclar dəftərxana və təsərrüfat xərcləri paraqrafı üzrə 21,4 min manat, 

idarənin xərcləri maddəsi maddəsi üzrə 41,0 min manat, yanacaq və sürtkü 

materiallarının alınması paraqrafı üzrə 51,8 min manat, elektrik enerjisi haqqının 

ödənilməsi paraqrafı üzrə 17,9 min manat, istilik enerjisi haqqının ödənilməsi paraqrafı 

üzrə 6,1 min manat, kanalizasiya xidmətlərinin haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə 564,6 

min manat, kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin haqqının ödənilməsi paraqrafı 

üzrə 47,8 min manat, inventarın alınması yarımmaddəsi üzrə 296,2 min manat, 

avadanlığın alınması yarımmaddəsi üzrə 339,0 min manat, sair xərclər paraqrafı üzrə 

32,7 min manat digər maşın və avadanlıqların alınması maddəsi üzrə 189,0 min manat 

artmış, su haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə 102,0 min manat azalmışdır. 
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           Kanalizasiya xidmətlərinin haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə 2016-cı ildə 

yaranmış 564,6 min manat kreditor borc illik təyinatdan artıq olmuşdur. 

2016-cı ilin əvvəlinə büdcədənkənar vəsaitlərin qalığı 1070,4 min manat olmuş, il 

ərzində 10803,1 min manat plana qarşı,10613,6 min manat vəsait daxil olmuş, 5713,4 

min manat kassa xərci, 11761,3  min manat faktiki xərci olmuşdur. İlin sonunda30,7 min 

manat vəsait büdcəyə köçürülmüş, hesabda 5940,0 min manat qalıq qalmış, vəsaitin 

171,0 min manat və ya 3,0%-i əməyin ödənişi, 1305,5 min manatı və ya 22,8%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması, 31,8 min manatı və ya 0,6%-i təqaüdlər 

və sosial müavinətlər, 3817,7 min manatı və ya 66,8%-idövlət idarəetmə sektoruna 

ödənilən qrantlar, 386,3 min manatı və ya 6,8%-idigər xərclər bölmələri üzrə olmuşdur . 

 Hesabat ilinin sonuna debitor borc 977,7 min manat olmuşdur ki,bu da ilin əvvəli 

ilə müqayisədə 396,5 min manat azdır. İlin sonuna olan debitor borcun 9,5 min manatı 

dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar paraqrafı, 49,6 min manatı dərman,sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınması paraqrafı, 916,6 min manatı sair xərclər, 2,0 

min manatı isə digər xərc paraqrafları üzrə olmuşdur.  

          Debitor borclar dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması paraqrafı 

üzrə 32,5 min manat, sair xərclər paraqrafı üzrə 364,0 min manat azalmışdır. 

 Hesabat ilinin əvvəlinə büdcədənkənar vəsaitlərin qalığı olmamış, il ərzində 303,0 

min manat daxil olmuş, 287,2 min manat xərc edilmiş, hesabat dövrünün sonuna qalan 

15,8 min manat vəsait dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. İcra edilmiş vəsaitin 212,3 min 

manatı və ya 73,9%-i“əməyin ödənişi”, 74,1 min manatı və ya 25,8%-i “malların (işlərin 

və xidmətlərin) satın alınması”, 0,8 min manatı və ya 0,3%-i “digər xərclər” bölmələri 

üzrə xərc edilmişdir.  

 Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borc 130,7% artaraq 17024,9 

min manat olmuşdur. Debitor borcun 115,6 min manatı əməyin ödənişi, 77,1 min manatı 

idarənin saxlanması xərcləri, 8,5 min manatı manatı ezamiyyə xərcləri, 76,1 min manatı 

nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 55,8 min manatı kommunal və 

mommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 8763,5 min manatı dərman, sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınması, 2,6 min manatı istehlak mallarının və 

materiallarının alınması, 12,6 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər, 3155,8 min 

manatı digər xərclər, 4757,3 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması xərcləri üzrə 

olmuşdur. 

Kreditor borc 4,5% azalaraq 27672,7 min manat olmuşdur ki, bunun da 352,8 min 

manatı əməyin ödənişi, 1147,2 min idarənin saxlanması xərcləri, 17,3 min manatı 

ezamiyyə xərcləri, 3477,3 min manatı nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi, 14154,7 

min manatı kommunal və mommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 6259,4 min manatı  

dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması, 1150,3 min manatı istehlak 

mallarının və materiallarının alınması, 9,0 min manat təqaüdlər və sosial müavinətlər, 

782,8 min manatı digər xərclər, 321,8 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması  

xərcləri üzrə olmuşdur. 

 “Səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə “Səhiyyə 

sahəsində islahatlar” birdəfəlik təyinatlı xərclər 15109,7 min manata qarşı 14821,6 

min manat və ya 98,1% icra olunmuşdur. Bunun 4136,7 min manatı və ya 27,9%-i 

Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, qalan hissəsi isə digər qurumlar və rayonlar tərəfindən xərc 

edilmişdir.   
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2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabat əsasən səhiyyə sahəsi üzrə 

dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 4137,9 min 

manat təşkil etmişdir. Bu, nəzərdə tutulmuş 6120,0 min manatla müqayisədə 67,6% 

səviyyəsində icra deməkdir. 2016-cı il üçün icra edilmiş vəsait 2014-cü ilin göstəricisi ilə 

müqayisədə 960,8 min manat və ya 30,2%, 2015-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 334,1 

min manat və ya 8,8% çoxdur. Büdcə vəsaitlərinin icrası ilə bağlı qurumlar tərəfindən 

Hesablama Palatasına  təqdim edilmiş məlumatlar ümumilikdə 2004,1 min manat 

məbləğində səhiyyə sahəsi üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərclərini əhatə etmişdir. Həmin vəsaitin 85,2% Səhiyyə Nazirliyinin, 

14,8%-i Azərbaycan Dəmiryolu ASC-nin payına düşmüşdür.  

 

 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin icra 

göstəricilərinin təhlili Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

tərəfindən həyata keçirilən uğurlu daxili siyasətdə əhalinin sosial müdafiəsi, aztəminatlı 

və sosial cəhətdən həssas təbəqənin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı 

məsələlərin prioritet olduğunu bir daha göstərmişdir. Belə ki, dünyada iqtisadi böhranın 

daha da dərinləşməsinə, dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşmasına  

baxmayaraq, 2016-cı ildə  əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində 

nəzərdə tutulmuş bütün sosial proqramların icrası təmin edilmiş, pensiyaçıların sosial 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə yaşa görə əmək pensiyalarının baza hissəsi, 

bütün növ sosial müavinət və təqaüdlərin, büdcədən maliyyələşən təşkilatların işçilərinin 

aylıq əmək haqqı, məcburi köçkünlərə ödənilən yemək xərclərinin məbləği, işsizliyə 

görə müavinətlərin minimum məbləği,  Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və ərazi 

bütövlüyü uğrunda mübarizədə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş 

şəxslərin və onların ailə üzvlərinə, habelə ölkənin elm, təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat, 

dövlət idarəçiliyi və digər sahələrdə böyük əməyi olan şəxslərə verilən Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin təqaüdünün məbləği artırılmışdır. 

2016-cı il üçün dövlət büdcəsinin “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi 

üzrə “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-

ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 mart tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə  

ilkin olaraq 2698760,2 min manat məbləğində təyinat təsdiq edilmiş, il ərzində 

dəyişikliklər aparılaraq  təyinat 50049,6 min manat və ya 1,9% azaldılmış və 2648710,6 

min manat səviyyəsində müəyyən edilmişdir. Azalma "Sosial müdafiə, pensiya və digər 

sosial təminat xərcləri" üzrə həyata keçirilmiş, həmin məbləğ Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna 

yönəldilmişdir.  

İcra prosesində bölmədə aparılmış azalma məbləğinin 48785,6 min manatı 

“Sosial müdafiə” köməkçi bölməsi, 1264,0 min manatı isə "Sosial təminat” köməkçi 

bölməsi üzrə həyata keçirlmişdir. Beləliklə,  köməkçi bölmələr üzrə ilkin 2663423,7 min 

manat və 35336,5 min manat məbləğində müəyyən edilmiş təyinat məbləği müvafiq 

olaraq  1,8% və 3,6% azaldılmış, nəticədə “Sosial müdafiə” köməkçi bölməsi üzrə 
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dürüstləşmiş təyinat 2614638,1 min manat, “Sosial təminat” köməkçi bölməsi üzrə isə 

34072,5 min manat məbləğində müəyyən edilmişdir. 

2016-cı ilin sonuna bölmə üzrə xərclər 2645241,8 min manat və ya 99,9% icra 

olunmuşdur. “Sosial müdafiə” və “Sosial təminat” köməkçi bölmələri üzrə icra və icra 

səviyyələri isə müvafiq olaraq, 2612788,9 min manat və ya 99,9% və 32452,8 min 

manat və ya 95,2% təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində bölmə üzrə icra edilmiş vəsaitin məbləği 2014-cü ilin müvafiq 

göstəricisi ilə müqayisədə  674072,8 min manat və ya 34,2%, 2015-ci illə müqayisədə 

isə 788030,6 min manat və ya 42,4% artmışdır.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlara görə 2016-cı ildə 

bölmə üzrə xərclər dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinin 14,9%-ini təşkil etmişdir ki, bu 

da əvvəlki 2014-cü və 2015-ci illərin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə 4,4 və 4,5 faiz 

bəndi çoxdur. Sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinin, dövlət büdcəsinin əsaslı 

vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla ÜDM-ə faiz nisbəti 

4,4% təşkil etmişdir.  
Hesabat ilinin sonuna təhlillə əhatə olunmuş təşkilatlar üzrə debitor borc  əvvəlki 

illə müqayisədə 40,1% azalaraq 1490,6 min manat olmuşdur.  

Debitor borcun 151,7 min manatı və ya 10,2%-i Azərbaycan Respublikası Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, 47,5 min manatı və ya 3,2%-i Azərbaycan 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Təminat Xidmətinin, 1291,4 min manatı və ya 86,6% Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və 

Reabilitasiya Xidmətinin payına düşür. 

01.01.2017-ci il tarixə kreditor borclar hesabat ilinin əvvəli ilə müqayisədə 53,1% 

artaraq 788,0 min manat olmuşdur.  

Bu artım əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi (15,6 dəfə) və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti (4,2 dəfə) üzrə 

olmuşdur. 

Hesabat ilinin sonuna təşkilatlar üzrə 788,0 min manat kreditor borcun 351,9 min 

manatı və ya 44,7 %-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin, 87,6 min manatı və ya 11,1%-i 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin, 348,2 min manatı və ya 

44,2%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, 

0,3 min manatı və ya 0,04%-i Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin payına düşür. 

“Sosial müdafiə” köməkçi bölməsi üzrə 2612788,9 min manat və ya bölmə 

üzrə cəmi xərclərin 98,8%-i qədər vəsait icra edilmişdir. Həmin vəsait  funksional 

təsnifatın  “Əmək qabiliyyətinin itirilməsi” (köməkçi bölmədə xüsusi çəkisi – 0,12%), 

“Qocalıq” (0,007%), “Qəyyumluq” (0,013%), “Ailə və uşaqların sosial müdafiəsi” (9,16%) 

və “Digər sosial müdafiə tədbirləri” (90,7%) paraqrafları üzrə xərclənmişdir.  

Təşkilati təsnifat üzrə isə köməkçi bölmənin vəsaitləri Azərbaycan Respublikası 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti 

(köməkçi bölmədə xüsusi çəkisi – 20,1%), Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və 
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Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi (0,1%),  Azərbaycan Respublikası Qaçqınların 

və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi (8,6%), Azərbaycan Respublikası 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

transfertlər (47,6%), həmçinin “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” 

(23,6%) və “Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilati işlər” 

istiqamətləri üzrə istifadə edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti (DSTX) üzrə 2016-cı ildə aztəminatlı ailələrə 

ünvanlı dövlət sosial yardımının, şəhid ailələrinin uşaqlarına və əmək qabiliyyətinin 

itirilməsinə görə verilən müavinətlərin və digər sosial ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə funksional bölmənin “Sosial müdafiə” köməkçi 

bölməsinə 524563,0 min manat xərc təsdiq edilmişdir. 

İl ərzində "Sosial müdafiə və sosial təminat" bölməsinin iqtisadi təsnifatın bəzi 

xərc maddələri arasında yerdəyişmələr aparılmaqla “Sosial təminat” köməkçi bölməsinin 

müvafiq xərc maddələrindən 1039,7 min manat məbləğində vəsait azaldılaraq “Sosial 

müdafiə” köməkçi bölməsinin müvafiq xərc maddələrinə əlavə olunmuşdur. Nəticədə, 

“Sosial müdafiə” köməkçi bölməsində DSTX üzrə dürüstləşdirilmiş təyinat 525602,8 min 

manat müəyyən edilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

strukturunun optimallaşdırılması və  Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli 

Fərmanına dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-

cı il 24 iyun tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna birləşdirilməsi səbəbindən 2016-cı ilin dövlət büdcəsində Dövlət 

Sosial Təminat Xidmətinə “Sosial müdafiə və təminat” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin icrası 2016-cı ilin iyul ayından Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilmişdir. 

İl ərzində təyinata qarşı 96,98% maliyyələşmə açılmaqla icra 525132,4 min 

manat məbləğində və ya 99,9% səviyyəsində olmuşdur. Həmin xərclər 2014-cü və 

2015-ci ilin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə, müvafiq olaraq, 11,2% və 3,1% çoxdur. 

Hesabat məlumatlarına görə 2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 3195,0 min manatı 

və ya 0,6%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə olmuşdur ki, 

bu xərc də “Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı üzrə, 519675,5 min manatı və ya 

99,0%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə, 2261,9 min manatı və ya 0,4%-

i “Digər xərclər” bölməsi üzrə  xərc edilmişdir.  
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“Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” ÜSY üzrə plastik ödəniş kartlarına xidmət 

haqqının ödənilməsinə yönəldilir. Bu sahə üzrə hesabat ilində xərclər 2014-cü ilin 

müvafiq icra göstəricisindən 0,9% çox, 2015-ci ilin göstəricisindən isə 3,7% az 

olmuşdur. Buna səbəb kimi 2015-ci ildən başlayaraq plastik kartlara xidmət haqlarının 

qismən aşağı salınması bildirilmişdir.  

Təqaüdlər və sosial müavinətlərlə bağlı xərclərdən 179106,3 min manat yaşa, 

əlilliyə, ailə başçısını itirməyə və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə, 27490,4 

min manat kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə, 9641,7 min 

manat aztəminatlı ailələrin uşaqlarına, 19,1 min manat dövlət qulluqçularına, 16,6 min 

manat isə şəhid ailələrinin uşaqlarına verilən aylıq müavinətlərin, 80069,3 min manat 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinin, 8387,0 min manat uşağın 

doğulmasına görə birdəfəlik müavinətlərin, 206200,0 min manat ünvanlı dövlət sosial 

yardımlarının, 8745,2 min manat isə digər müavinət və transfert xərclərinin 

ödənilməsinə yönəldilmişdir.  

Digər müavinət və transfert xərclərinin 5951,1 min manatı istehsalat qəzası və ya 

peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş şəxslərə verilən aylıq müavinətlərə və 

kompensasiyalara, həmçinin penitensiar müəssisələrdən azad edilmiş şəxslərə verilən 

birdəfəlik müavinətlərə və Çernobıl AES-də zərər çəkən şəxslərə müalicə üçün verilən 

illik müavinətlərə, 2545,4 min manatı Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş “2016-cı ildə 

əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi və reabilitasiyası 

Proqramı”na əsasən müəyyən edilmiş tədbirlərin təşkilinə, 248,7 min manatı isə yetim 

və valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların qəyyumlarına verilən aylıq 

müavinətlərin ödənilməsinə istifadə edilmişdir. 

“Digər xərclər” bölməsi üzrə vəsait tam məbləğdə bank xərclərindən ibarət olmuş, 

icra edilmiş 2261,9 min manat məbləğində vəsait 2014-2015-ci illərlə müqayisədə 

müvafiq olaraq  9,3% və 7,9% çoxdur.  

DSTX üzrə açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq 

qalmış 348,6 min manat və ya 0,1% vəsait dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. Dövlət 

büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 122,9 min manatı və ya 0,4%-i “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə, 194,4 min manatı və ya 0,6%-i “Təqaüdlər və 

sosial müavinətlər” bölməsi üzrə, 31,2 min manatı və ya 0,1% “Digər xərclər” bölməsi 

üzrə olmuşdur. 

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyində qeydiyyatda olmadan 01.01.2017-ci il tarixə 

“Digər təqaüdlər” xərc maddəsi üzrə 10,4 min manat, “Aztəminatlı ailələrə verilən 

müavinətlər” xərc maddəsi üzrə 1,0 min manat, “Kommunal güzəştlər” xərc maddəsi 

üzrə 0,4 min manat, “Dövlət sosial yardımı” xərc maddəsi üzrə 9,7 min manat, “Digər 

müavinət və transfertlər” xərc maddəsi üzrə 17,4 min manat, “Uşağın döğulması ilə 

bağlı verilən müavinətlər” paraqrafı üzrə 1,6 min manat, “Bank xərci” paraqrafı üzrə 5,0 

min manat  debitor borc yaradılmışdır. 

01.01.2017-ci il tarixə DSTX tərəfindən dövlət qeydiyyatında olmayan 15,9 min 

manat, o cümlədən “Kommunal güzəştlər” maddəsi üzrə 0,6 min manat, “Digər 

müavinət və transfertlər” maddəsi üzrə 1,7 min manat, “Digər təqaüdlər” maddəsi üzrə 

4,2 min manat, “Şəhid olanların uşaqlarına ödənilən müavinətlər” maddəsi üzrə 0,2 min 

manat, “Aztəminatlı ailələrə verilən müavinətlər” paraqrafı üzrə 1,5 min manat, “Dövlət 
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sosial yardımı” maddəsi üzrə 7,1 min manat və “Bank xərci” paraqrafı üzrə 0,6 min 

manat manat kreditor borc yaradılmışdır.  

Hesabat ilində köməkçi bölmədə “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat 

xərcləri” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərc istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitlərdən 

DSTX-ya təqaüdlər və sosial müavinətlər üzrə ümumilikdə 38855,4 min manat ayrılaraq 

xərc edilmişdir. Həmin vəsaitin 16450,0 min manatı yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirməyə 

və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə, 2908,8 min manatı kommunal, nəqliyyat 

və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə, 536,9 min manatı aztəminatlı ailələrin 

uşaqlarına, 4,9 min manatı isə şəhid ailələrinin uşaqlarına verilən aylıq müavinətlərə, 

6958,3 min manatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdlərinə, 926,5 min 

manatı uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinətlərə, 10863,6 min manatı ünvanlı 

dövlət sosial yardımlarına, 206,4 min manatı digər müavinət və transfert xərclərinə (o 

cümlədən, 69,7 min manatı qəyyumlara verilən, 136,7 min manatı isə istehsalat qəzası 

və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş şəxslərə verilən aylıq müavinətlər 

və kompensasiyalar, həmçinin penitensiar müəssisələrdən azad edilmiş şəxslərə verilən 

birdəfəlik müavinətlər və Çernobıl AES-də zərər çəkən şəxslərə müalicə üçün verilən 

illik müavinətlərə)  yönəldilmişdir. 

 Eyni zamanda, “Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər 

təşkilati işlər” istiqaməti üzrə əlavə olaraq “Sair xərclər” paraqrafından DSTX-ya 670,0 

min manat maliyyələşmə açılmış, 667,9 min manat xərc olunmuşdur. Həmin vəsaitin 

170,0  min manatı Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin 20 illik 

yubileyinin qeyd edilməsi, 500,0 min manatı isə 2016-cı il Rio-de Janeyro Yay 

Paralimpiya Oyunlarına idmançıların hazırlığının və nümayəndə heyətinin iştirakının 

təmin edilməsi məqsədi ilə ayrılmışdır.  

 Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ünvanlı dövlət 

yardımına ehtiyacı olan aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 

haqqında”  2016-cı il 25 yanvar tarixli 1722 nömrəli Sərəncamının icrası olaraq dövlət 

büdcəsinin “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsindən ünvanlı dövlət sosial yardımının 

maliyyələşdirilməsi üçün “Sair xərclər” paraqrafından Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 20000,0 min manat vəsait ayrılmış və 

xərc edilmişdir. 

 Beləliklə, bütün istiqamətlər üzrə hesabat ilində təqaüdlər və sosial müavinətlərin 

ödənilməsinə 579198,9 min manat vəsait xərclənmişdir ki, bu da 2014-cü  və 2015-ci 

illərin müvafiq göstəricilərindən 24,0% və 15,0% çoxdur. Qeyd edilənlər aztəminatlı 

ailələrin sosial müdafiəsinin ilbəil gücləndirilməsinin dövlətin başlıca prioritet 

istiqamətlərindən biri olduğunu bir daha təsdiq edir.  

 2016-cı ildə ümumilikdə ünvanlı dövlət sosial yardımına (ÜSY) 237063,6 min 

manat, vəsait  xərclənmişdir ki, bu da 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə 19,7% və 

20,4% çoxdur. 2016-cı ilin fevral ayından ÜSY təyin olunması Vahid Elektron Müraciət 

və Təyinat Alt Sistemi (VEMTAS) vasitəsi ilə elektron qaydada həyata keçirilir. Nazirliyin 

hesabat məlumatlarına əsasən 2016-cı ildə 163,3 min ailə və ya 684,2 min ailə üzvü 

ÜSY ilə təmin olunmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 58,3 min ailə və ya 55,5% 

çoxdur. 2016-cı ildə bir ailəyə düşən ÜSY orta məbləği 150,68 manat (ailə üzvünə 37,39 

manat) təşkil etmişdir. Bu göstərici 2015-ci il üzrə 145,81 manat olmuşdur. Hesabat 
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ilində VEMTAS vasitəsi ilə təyin olunaraq ödənişə göndərilmiş işlərin sayı isə 29928 

olmuşdur. 

Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki, 2016-cı il üçün dövlət büdcəsinin layihəsinə 

Hesablama Palatasının rəyində ÜSY təyin edilməsi üçün ehtiyac meyarının 105,0 

manat həcmində saxlanılması ÜSY üzrə 2015-ci il üçün proqnozlaşdırılmış vəsaitin 

2016-cı ildə də eyni səviyyədə saxlanılmasına təsir edən əsas amil kimi göstərilmişdir. 

Buna baxmayaraq, hesabat ili ərzində ehtiyac meyarının məbləği dəyişmədiyi halda 

ÜSY ödənişi üzrə ilkin təyinat məbləği 40104,7 min manat və ya 20,4% artırılmış və tam 

icra edilmişdir. 

Hesablama Palatası tərəfindən Nazirliyin yerli qurumlarında həyata keçirilmiş 

nəzarət tədbirləri zamanı ailənin gəlirlərinin tam nəzərə alınmadığı, ailəyə ÜSY 

təyinatından imtina edilməsinə və ya ödənişin dayandırılmasına əsas verən şərtlərin 

tam araşdırılmadığı hallarına rast gəlinmişdir. Bununla bağlı, qanunvericilikdə 

göstərildiyi kimi, ÜSY təyinatının ailənin maddi-məişət şəraitinin yerində müayinəsinin 

nəticələrindən asılı olaraq aparılmasının, habelə elektron qaydada ÜSY təyinatı 

aparılarkən ailənin gəlirinin düzgün hesablanması məqsədi ilə bütün müvafiq qurumların 

məlumat bazalarından istifadə edilməsinin və yardımların ödənişinin dayandırılması 

üçün bütün əsasların nəzərə alınmasının zəruri olduğunu qeyd etmək olar.  

Hesabat ilində yaşa, əlilliyə, ailə başçısını itirməyə və sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğuna görə müavinətlərə icra edilmiş 195556,3 min manat vəsait 2014-cü və 

2015-ci ilin müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə müvafiq olaraq, 24,6% və 14,0% 

çoxdur. Bu artım 2016-cı ilin fevral ayından həmin növ müavinətlərin aylıq məbləğinin 

10%-lik artımı və kontingentin sayında mövcud artımlarla bağlı olmuşdur. Belə ki, 

“Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiyalar və təqaüdlər haqqında statistik hesabat” 

məlumatlarına əsasən 2016-cı ilin əvvəlinə həmin kontingentin sayı 261241 nəfər 

olmuşdursa, ilin sonuna bu göstərici 8,3% artaraq 283017 nəfər təşkil etmişdir. 2016-cı 

il üçün dövlət büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində də 2016-cı il üçün 

həmin növ müavinətlər üzrə proqnozlaşdırılan məbləğin müavinət alan şəxslərin 

sayında baş verən təbii artımla əlaqədar əvvəlki ilin proqnozuna nisbətən 5,0% artıq 

nəzərə tutulduğu qeyd edilmişdir.  

2016-cı ildə kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə 

verilən müavinətlərə 30399,2 min manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu məbləğin son iki illə 

müqayisədə 23,0% və 7,9% artımı müavinətin məbləğinin 11,1% artırılması ilə yanaşı 

müvafiq kontingentin sayında baş vermiş 0,9% azalma ilə izah edilə bilər. Belə ki, 

müavinətin məbləği 2016-cı ilin fevral ayından 45,0 manatdan 50,0 manata çatdırılmış, 

kontingentin sayı isə 54686 nəfərdən 54195 nəfərədək azalmışdır. Müavinət alanların 

sayında azalma isə onların pensiya hüququnun yaranması ilə bağlı  müavinətin 

ödənişinin dayandırılması ilə əlaqədardır.  

 Hesabat ilində birdəfəlik təyinatlı xərclərdən yönəldilmiş vəsaitlər də nəzərə 

alınmaqla aztəminatlı ailələrin uşaqlarına verilən müavinətlərə 10178,6 min manat, 

şəhid ailələrinin uşaqlarına verilən aylıq müavinətlərə 21,5 min manat, dövlət 

qulluqçularına verilən ömürlük müavinətlərə 19,1 min manat, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin təqaüdlərinə 87027,6 min manat, uşağın doğulmasına görə birdəfəlik 

müavinətlərə 9313,5 min manat, qəyyumlara verilən müavinətlərə 318,4 min manat, 

istehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş şəxslərə verilən 
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aylıq müavinətlər və kompensasiyalar, həmçinin penitensiar müəssisələrdən azad 

edilmiş şəxslərə verilən birdəfəlik müavinətlər və Çernobıl AES-də zərər çəkən şəxslərə 

müalicə üçün verilən illik müavinətlərə 6087,8 min manat məbləğində vəsait icra 

edilmişdir.  

Aztəminatlı ailələrin uşaqlarına verilən müavinətlərə xərclənən vəsaitin məbləği 

2014-cü ilə nisbətən 17,2% artsa da, 2015-ci illə müqayisədə 6,5% azalmışdır. Bu 

kateqoriyaya daxil olan müharibə əlillərinin, I və II qrup Çernobıl əlillərinin, müddətli 

xidmət hərbi qulluqçularının, aztəminatlı ailələrin 1 yaşınadək uşaqlarının və 5-dən çox 

uşağı olan qadınların uşaqlarının ümumilikdə sayı isə 2016-cı ilin əvvəlinə nisbətən 

sonunda 10,2% azalmış, müavinətin məbləği isə bir sıra kateqoriyalar üçün 10% 

artmışdır. Kontingentin sayında ən çox azalma (51,9%) isə aztəminatlı ailələrin 1 

yaşınadək uşaqlarının sayında olmuşdur ki,  onlara verilən müavinətin məbləği digər 

kateqoriyalara nisbətən daha çoxdur. Bu da xərclərin əvvəlki ilə nisbətən azalmasını 

şərtləndirmişdir.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsi layihəsinə Hesablama Palatasının rəyində də 

aztəminatlı ailələrin uşaqlarına verilən müavinətlər üzrə vəsaitin 2015-ci ilin proqnoz və 

gözlənilən icra göstəricilərindən az nəzərdə tutulduğu göstərilmiş və bu azalmanın 

səbəbi kimi bəzi kateqoriyadan olan aztəminatlı ailələrin uşaqlarının müavinət hüququ 

verən yaş həddinin bitməsi ilə izah edilmişdir.  

 Uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinətin məbləği 2016-cı ilin fevral 

ayından 10% artırılmış, bu istiqamətdə xərclər isə 2015-ci ilə nisbətən 5,8% artmışdır. 

Statitik məlumatlara görə 2015-ci ildə 100261 uşağın, 2016-cı ildə isə 99228 uşağın 

doğulmasına görə müavinət ödənilmişdir.  

 Digər müavinət və transfertlər üzrə müavinət ödənilən kontingentə istehsalat 

qəzası, əmək xəsarəti və ya peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş şəxslər,  

həmçinin penitensiar müəssisələrdən azad edilmiş  və  Çernobıl AES-də zərər çəkən 

şəxslər aiddir. Statistik məlumatlara görə istehsalat qəzası və peşə xəstəliyi nəticəsində 

sağlamlığı pozulmuş şəxslərin sayı 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə 34 nəfər və ya 

3,9%, əmək xəsarəti nəticəsində zərəçəkən kimi aylıq kompensasiya alanların sayı isə 

13 nəfər və ya 2,8%  azalmışdır. Hesablama Palatasının 2016-cı ilin dövlət büdcəsi 

layihəsinə rəyində də əmək zədəsinə görə ödənc alan şəxslərin əmək zədəsini aldıqları 

bir çox müəssisələrin özəlləşdirilməsinin başa çatdırılması səbəbindən müavinətlərin 

verilməsinin dayandırılması ilə əlaqədar həmin növ müavinət alan şəxslərin sayında 

azalmaların gözlənildiyi qeyd olunmuşdur. 

 Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkərək hər il müalicə üçün müavinət verilən 

şəxslərin sayı isə həmin dövrdə 32 nəfər azalaraq 01.01.2017-ci il tarixə 4577 nəfər 

təşkil etmişdir. 2016-cı ilin fevral ayından yalnız istehsalat qəzası və peşə xəstəliyi 

nəticəsində sağlamlığı pozulmuş şəxslərə verilən müavinətlərin məbləği 10% 

artırılmışdır. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş və sosial 

adaptasiyaya ehtiyacı olan şəxslərin sayının isə əvvəlki illə müqayisədə hesabat ilində 

40,3% artaraq 5823 nəfərdən 8170 nəfərədək yüksəlməsi digər müavinət və transfertlər 

üzrə xərclərin 2015-ci ildəki 5157,2 min manatdan 6087,8 min manatadək (18,0%) 

artmasına səbəb olmuşdur.  

 Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilmiş nəzarət tədbirləri yaşa, ailə 

başçını itirməyə, əlilliyə, eləcə də kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə sosial 
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müavinət alan bir çox şəxslərə  əmək pensiyası təyin olunduqdan sonra sosial müavinət 

ödənişlərinin dayandırılmadığını, nəticədə artıq büdcə vəsaitlərinin xərcləndiyini 

göstərmişdir ki, bu da yerli orqanlar tərəfindən pensiya və müavinətlərin təyinatının  

sosial müavinət alan şəxslərin adlı siyahıları ilə əmək pensiyaçılarının baza 

məlumatlarının üzləşdirilməsinin nəticələrinə görə həyata keçirilməsinin zəruri olduğunu 

qeyd etməyə əsas verir. 

 Azərbaycan Respublikası qarşısında xüsusi xidmətlər göstərmiş şəxslərə təyin 

olunan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdləri üzrə 2016-cı ildə xərclər 

2014-cü illə müqayisədə 40,2%, 2015-ci illə müqayisədə isə 10,5% çox olmuşdur. Artım 

əsasən təqaüdlərin aylıq məbləğinin orta hesabla 10 faiz artırılması və təqaüd alan 

şəxslərin sayının 2016-cı ilin əvvəlinə qeydə alınmış 54623 nəfərdən 57822 nəfərədək 

(6,0%) artması ilə bağlı olmuşdur. Qeyd edək ki, 2016-cı ilin büdcə proqnozunda 

təqaüdlər üzrə vəsait 2015-ci ilin proqnozuna nisbətən 5,0% artımla təsdiq edilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsi (QMKİDK) üzrə “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə qaçqınlar və məcburi 

köçkünlərə verilən müavinətlər və kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi məqsədilə 

funksional bölmənin “Sosial müdafiə” köməkçi bölməsinə 224390,9 min manat (2015-ci 

il ilə müqayisədə 100,0 min manat az) xərc təsdiq edilmişdir. 

 İl ərzində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində müəyyən edilmiş 224390,9  min 

manatlıq təyinata qarşı 99,8% maliyyələşmə açılmaqla icra 223608,5 min manat 

məbləğində və ya 99,7% olmuş, bu da 2015-ci ilin icrası ilə müqayisədə 4895,3 min 

manat və ya 2,2% çox olmuşdur. Faktiki xərclər 223767,8 min manat təşkil etmişdir. 

Xərclərin 101102,6 min manatı və ya 45,2%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması” bölməsi üzrə, 120683,7 min manatı və ya 54,0% “Təqaüdlər və sosial 

münavinətlər” bölməsi üzrə, 1122,1 min manatı və ya 0,5%-i  “Digər xərclər” bölməsi 

üzrə, 700,0 min manatı və ya 0,3%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə 

xərc edilmişdir.  

Hesabat ilində QMKİDK tərəfindən “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması” üzrə sərf edilmiş 101102,6 min manat vəsaitin icra səviyyəsi 99,3% olmuşdur. 

Həmin xərc 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən  0,6% az, 2015-ci il üzrə müvafiq 

xərcdən isə 2,2% çox olmuşdur. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, "Dəftərxana və təsərrüfat 

xərcləri" üzrə məcburi köçkünlərə yemək xərci müavinətlərin ödənilməsi üçün  plastik 

kartlara xidmət haqqı kimi 2016-cı ildə 820,0 min manat vəsait ödənilmiş, "Mətbəə 

xərcləri" üzrə 90,0 min manat məbləğində vəsait məcburi köçkünlər üçün vəsiqələrin, 

ərizə formalarının, kirayə müqaviləsi blankı və xidməti kitabların hazırlanmasına istifadə 

edilmişdir. 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” üzrə xərclərin əsas hissəsi, yəni 

97574,6 min manatı və ya 96,5%-i məcburi köçkünlərin kommunal xərclərinin 

ödənilməsi məqsədilə istifadə edilmişdir.  
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2015-ci illə müqayisədə “İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi” paraqrafı 

üzrə icra edilmiş 1930,7 min manata qarşı 2016-cı ildə 1053,2 min manat və ya 45,4% 

az,  “Ölkədaxili telefon danışıq haqlarının ödənilməsi” paraqrafı üzrə isə 1060,0 min 

manata qarşı 613,2 min manat və ya 42,2% az xərclər həyata keçirilmişdir.  

“İstilik enerjisi (yanacaq) haqqının ödənilməsi” maddəsi üzrə xərclərin azalması 

təbii qazla təmin olunmayan yerlərdə məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinə payız-qış 

mövsümündə soba yanacağının verilməsinin QMKİDK tərəfindən 2015-ci ilin fevral 

ayından, məcburi köçkünlərin telefon rabitəsi xidmətinə görə ödənişlərin az olması isə 

həmin ilin 2-ci yarısından dayandırılması ilə bağlı olmuşdur.  

2016-cı ildə QMKİDK tərəfindən istehlak mallarının və materialların alınmasına 

938,0 min manat vəsait xərc edilmişdir ki, bu da 2014-cü və 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricilərindən 3,1% və 6,2% azdır. Bu vəsaitin 900,0 min manatı Komitənin nəzdində 

yaradılmış və məcburi köçkünlərin çalışdığı tikiş-toxuculuq müəssisələrində istehsal 

olunan yataq örtükləri və geyim əşyalarının alınmasına, 38,0 min manatı isə “Digər 

alışlar və xidmətlər” maddəsi üzrə dövri mətbuata abunə, müxtəlif kitabların alınması, 

materialların tərcüməsi və digər müvafiq işlərə xərclənmişdir.  

QMKİDK üzrə xərclərdə ən böyük xüsusi çəkiyə malik olan “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” bölməsi xərclər 120683,7 min manat məbləğində tam icra olunaraq 

məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün müavinətlərin ödənilməsinə yönəldilmişdir.  

Hesabat ilində sair xərclərə 634,0 min manat vəsait xərc edilmişdir ki, bu da 

2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 19,6%, 2015-ci nisbətən isə 9,4% az olmuşdur. Bu 

xərclər ölkə ərazisində yerləşən ictimai binalarda (yataqxana, sanatoriya və s.) 

məskunlaşmış məcburi köçkünlərin saxlanılması və onlara xidmət göstərilməsinin, 

Komitənin orqanı olan “Vətən səsi” qəzetinin, habelə qaçqın və məcburi köçkünlərlə 

bağlı nəşrlərin və digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə sərf edilmişdir.  

2016-cı ildə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsinin “Digər maşın və 

avadanlıqlar” xərc maddəsi üzrə əvvəlki illərdə olduğu kimi 700,0 min manat vəsait 

ayrılmışdır. Qeyd olunan vəsaitlər məcburi köçkünlərin zəruri ehtiyaclarının təmin 

olunması məqsədi ilə elektrik avadanlıqlarının və mal-materiallarının alınmasına xərc 

edilmişdir.  

Ümumilikdə hesabat ilində QMKİDK-ə açılmış maliyyələşmədən istifadə 

edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 365,6 min manat və ya 0,2 % vəsait dövlət 

büdcəsinə qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin əsas hissəsi, yəni 292,0 

min manatı və ya 79,9%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə 

olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasınınn 2016-cı il 22 iyul 

tarixli Q-16 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə 

Təsnifatına uyğun olaraq büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı üzrə ayrılmış 

vəsaitlərin istifadəsinin dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üçün Hesablar 

Planının müvafiq hesablarında və subhesablarında əks etdirilməsi Qaydası”na 

əsasən büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının "Digər maşın və avadanlıqlar" maddəsi 

üzrə aparılmış əməliyyatlar nəticəsində alınan əsas vəsaitlər uzunmüddətli aktivlərin 

ilkin dəyərinin artırılmasına yönəldilməlidir.  Lakin qeyd edilən qərarın tələblərinə əməl 

edilməyərək  hesabat ilində 70,0 min manat vəsait tam olaraq faktiki xərcə silinmişdir. 

 



 
 

253 

 

Komitədə aparılmış audit tədbirinin nəticəsi olaraq Hesablama Palatasının 

Kollegiyası tərəfindən məcburi köçkünlərin siyahılarında adların təkrarlanması 

nəticəsində artıq ödənilmiş 89,8 min manat soba yanacağı məbləğinin dövlət büdcəsinə 

bərpası və istilik enerjisi xidmətləri üzrə artıq ödənilmiş 169,4 min manat məbləğin 

debitor borc kimi nəzərə alınması ilə bağlı qərar qəbul edilmiş, lakin Komitənin 2016-cı 

ilin xərclər smetasının icrası barədə təqdim edilmiş hesabatlardan göründüyü kimi 

01.01.2017-ci il tarixə 89,8 min manat soba yanacağının dəyəri dövlət büdcəsinə bərpa 

edilmədiyi halda  kreditor borc kimi, 169,4 min manat məbləğin isə debitor borc kimi 

uçota alınması təmin edilməmişdir. 

Xəzinə öhdəliyi götürülmədən 01 yanvar 2016-cı il tarixə məcburi köçkünlərə 

yemək xərci üçün müavinətlərin ödənilməsi üzrə alınmış plastik kartlara görə 

“Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı üzrə 76,0 min manat məbləğində kreditor 

borcun yaranmasına yol verilmiş, hesabat dövründə müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə 

əməl edilməmiş, əvvəlki illərdə dövlət öhdəliyinə qəbul edilməyən kreditor borcun 

ödənilməsinə yol verilmiş və nəticədə 31.12.2016-cı il tarixə kreditor borclar üzrə qalıq 

qalmamışdır. 

“Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” istiqaməti üzrə nəzərdə 

tutulmuş vəsaitlərdən məcburi köçkünlərə müavinətlərin verilməsi üçün funksional 

təsnifatın “Sosial müdafiə” köməkçi bölməsinin “Digər sosial müdafiə tədbirləri” 

paraqrafına 8076,2 min manat vəsait ayrılmışdır. Həmin vəsaitdən 7595,5 min manat və 

ya 94,0% icra olunmuşdur. İcra olunmuş vəsaitin 7564,9 min manatı “Qaçqınlara və 

məcburi köçkünlərə verilən müavinətlər” paraqrafı, 30,6 min manatı isə “Bank xərcləri” 

paraqrafı üzrə olmaqla məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün müavinətlərin verilməsi 

üzrə xərc edilmişdir. 

Beləliklə, 2016-cı ildə məcburi köçkünlərə müavinətlərin verilməsi üzrə xərc 

ümumilikdə 128248,6 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 8,8% 

çoxdur. Bu artım əsasən 2016-cı ilin fevral ayından həmin müavinətin adambaşına aylıq 

məbləğinin 18,15 manatdan 10% artırılaraq 19,96 manata çatdırılması ilə bağlı 

olmuşdur. Digər tərəfdən isə müavinət alan məcburi köçkünlərin adlı siyahısının 2015-ci 

ilin may ayından “Elektron hökumət” portalında yerləşdirilməsi və bununla da, həmin 

siyahıda təkrarlanmaların qarşısının alınması səbəbindən müavinət alan kontingentin 

sayı azalmışdır. Belə ki, 2015-ci ildə məcburi köçkünlərdən 541287 nəfərə, 2016-cı ildə 

isə 539582 nəfərə (0,3% az) müavinət ödənilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi (AQUPDK) üzrə 2016-cı ildə 1752,4 min manat məbləğində vəsait nəzərdə 

tutulmuş, 100,0% maliyyələşmə açılmaqla həmin vəsait  1675,0 min manat məbləğində 

və ya 95,6% icra edilmişdir. Hesabat ilində faktiki xərclər 1786,2 min manat təşkil 

etmişdir. 

2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə icra göstəricisi müvafiq olaraq, 9,2% və 

26,7% çoxdur. 

Xərclərin 283,9 min manatı və ya 16,9%-i iqtisadi təsnifatın “Əməyin ödənişi” xərc 

bölməsi üzrə, 281,0 min manatı və ya 16,8%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) alınması” 

xərc bölməsi üzrə, 1063,1 min manatı və ya 63,5%-i “Digər xərclər” xərc bölməsi üzrə, 

46,6 min manatı və ya 2,8%-i isə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” xərc bölməsi üzrə 

istifadə edilmişdir.  
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AQUPDK-nın nəzdində fəaliyyət göstərən 11 Uşaq və Ailələrə Dəstək 

Mərkəzlərinin işçilərinin əməyinin ödənilməsinə çəkilən 281,0 min manat məbləğində 

xərc 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 2,3% çox olsa da, ötən illə müqayisədə 2,0% 

azdır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2016-cı ildə də bu xərclər üzrə icra səviyyəsi aşağı 

olmuşdur  (87,7%).    

Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə vəsaitlər də həmin 

Mərkəzlərin fəaliyyətinin tənzimləndirilməsinə yönəldilərək 281,0 min manat xərc 

edilmiş, icra səviyyəsi 93,2% olmuşdur. 2014-cü  və 2015-ci illərlə müqayisədə həmin 

xərclər müvafiq olaraq 9,4 faiz və 32,1 faiz artmışdır. Artım əsasən hesabat ilində 

kommunal xərclər üzrə tariflərin artırılması və bir sıra Mərkəzlərdə kommunikasiya 

xətlərinin dəyişdirilməsi zərurəti ilə əlaqədar olmuşdur.  

 “Digər xərclər” paraqrafı üzrə AGUPDK tərəfindən 2016-cı ildə 1073,4 min 

manat təyinat məbləğinə qarşı 1063,1 min manat xərclənmiş, icra 99,0% təşkil etmişdir. 

Həmin vəsaitin 143,4 min manatı qeyd olunan Mərkəzlər üzrə, 919,7 min manatı isə 

Komitənin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq şəhər və rayonlarda müxtəlif tədbirlərə 

xərclənmişdir. Bu istiqamətdə xərclər 2014-cü ilin və 2015-ci ilin uyğun göstəriciləri ilə 

müqayisədə 12,5% və 36,2% çox olmuşdur. Təqdim edilmiş məlumatlara görə 2015-ci 

ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 282,7 min manat məbləğində artım, əsasən 

“Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət 

Planı”nda nəzərdə tutulmuş aidiyyəti tədbirlərin təşkili, həmçinin Şüvəlan Uşaq və 

Ailələrə Dəstək Mərkəzinin əsaslı təmirinə vəsait ödənilməsi ilə bağlı olmuşdur.  

Qeyri-maddi aktivlərin alınmasına 2016-cı ildə təsdiq edilmiş 50,0 min manat 

təyinata qarşı 46,6 min manat icra edilmiş, icra səviyyəsi 93,1% təşkil etmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 77,4 min manat və ya 4,4 % vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 39,8 min manatı 

və ya 51,4%-i “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə, 1,2 min manatı və ya 1,6%-i “İdarənin 

saxlanılması” köməkçi bölməsi üzrə, 1,0 min manatı və ya 1,3%-i “Ezamiyyə xərcləri” 

köməkçi bölməsi üzrə, 0,4 min manatı və ya 0,5%-i “Nəqliyyat xidmətləri haqqının 

ödənilməsi” köməkçi bölməsi üzrə, 16,7 min manatı və ya 21,6%-i “Kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” köməkçi bölməsi üzrə, 1,2 min manatı və ya 

1,5%-i “İstehlak mallarının və materiallarının alınması” köməkçi bölməsi üzrə, 3,3 min 

manatı və ya 4,2%-i “Təqaüdlər və sosial münavinətlər” bölməsi üzrə, 10,4 min manatı 

və ya 13,4%-i “Digər xərclər” bölməsi üzrə və 3,4 min manatı və ya 4,5%-i “Qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur. 

 Köməkçi bölmədə ən çox xüsusi çəkiyə (47,1%) Azərbaycan Respublikası 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

(DSMF) üzrə transfertlər malik olmuş, bu istiqamətdə icra 1246000,0 min manat təşkil 

etmiş və ilin sonuna 100% icra olunmuşdur. Həmin vəsait 2014-cü və 2015-ci illərin icra 

göstəricilərindən müvafiq olaraq 9,1% və 13,3% çoxdur. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 16 yanvar tarixli 1704 nömrəli Sərəncamı ilə əmək 

pensiyalarının baza hissəsi 10% artırılaraq 110,0 manata çatdırılmışdır. Statistik 

məlumatlara əsasən hesabat ilinin əvvəlinə  əmək pensiyaçılarının sayı 1299946 nəfər 

olmuş, orta aylıq pensiya məbləği 177,54 manat, sonuna isə  1315229 nəfər (1,1% çox) 

və 192,2 manat (8,3% çox) təşkil etmişdir.  
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“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanun layihəsinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Rəyində də 

göstərildiyi kimi transfertin artımı pensiyanın baza hissəsinin artırılması və 

pensiyaçıların sayında gözlənilən təbii artımla bağlı əlaqələndirilməlidir. 

Bununla yanaşı, Hesablama Palatası tərəfindən Fondun şəhər və rayon 

şöbələrində aparılmış nəzarət tədbirləri sığortaedənlər üzrə gəlir potensialının mövcud 

olduğu, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının hesablanması və yığılmasında, habelə 

pensiya və müavinətlərin təyinatı və ödənişində nöqsanlara yol verildiyi müəyyən 

edilmişdir. 

 “Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilati işlər” 

üzrə 2014-cü və 2015-ci illərdə vəsait nəzərdə tutulmamış, hesabat ilində təsdiq edilmiş 

670,0 min manat təyinata qarşı icra 667,9 min manat olmuşdur. Yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, həmin vəsait Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti tərəfindən xərclənmişdir. 

  “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” üzrə 2016-cı ildə 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-

ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 mart tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə  

ilkin olaraq 666717,3 min manat məbləğində təyinat təsdiq edilmiş, il ərzində 

dürüstləşmiş təyinat 616222,0 min manat  məbləğində müəyyən olunmuş, icra 615705,2 

min manat və ya 99,9% təşkil etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş 2016-cı 

ildə dövlət büdcəsinin icrasına dair məlumatlara əsasən xərclərin 23,0 min manatı 

“Əməyin ödənişi”, 2,1 min manatı “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 

72098,8 min manatı “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 543581,2 min manatı isə “Digər 

xərclər” paraqrafları üzrə həyata keçirilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin “Sosial müdafiə və sosial təminat” bölməsi üzrə 

maliyyələşdirilən təşkilatlar tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş maliyyə 

hesabatlarının təhlili nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, “Sosial müdafiə, pensiya və 

digər sosial təminat xərcləri” istiqaməti üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitlərdən təsdiq 

edilmiş təyinat və icra göstəriciləri, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti üzrə 

39010,9 min manat və 38996,4 min manat,  Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və 

Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi üzrə 31,4 min manat və 25,3 min manat, 

Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi üzrə 8076,2 min manat və 7595,5 min manat təşkil edilmişdir.  

Birdəfəlik təyinatlı “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” üzrə 

236700,0 min manat məbləğində vəsait və ya həmin xərclərin 38,4%-i Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə Dövlət 

zəmanəti ilə allınmış borcların Təminat Fondu vasitəsilə icra edilmişdir. Həmçinin 

Nazirlər Kabinetinin 26 dekabr tarixli Sərəncamı ilə Nizamnamə kapitalının artırılması 

məqsədilə 159000,0 min manat məbləğində vəsait “Azərışıq” ASC-yə, 172000,0 min 
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manat Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə ayrılmış, qalan vəsait isə rayonlar üzrə vəzifə 

maaşının artırılması ilə əlaqədar icra edilmişdir.           

 “Sosial təminat” köməkçi bölməsi üzrə 32452,8 min manat və ya bölmə üzrə 

xərclərin 1,2%-i səviyyəsində vəsait icra edilmişdir. Həmin vəsait  funksional təsnifat 

üzrə “İşsizlik” (köməkçi bölmədə xüsusi çəkisi – 5,1%), “Digər sosial təminat tədbirləri” 

(18,8%), “Əlillər ilə bağlı sosial təminat tədbirləri” (74,0%) və “Əmək və əhalinin sosial 

müdafiəsi tədbirləri” (2,1%) paraqrafları üzrə xərclənmişdir. 

“Sosial təminat” köməkçi bölməsi üzrə təyinat 34072,5 min manat müəyyən 

olunmuş, hesabat ilində 32452,8 min manat vəsait icra edilmişdir ki, bu da dürüstləşmiş 

təyinatın 95,2%-i həcmindədir. 

Təşkilati təsnifat üzrə isə köməkçi bölmənin vəsaitləri Azərbaycan Respublikası 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (köməkçi bölmə üzrə vəsaitlərin 6,2%-i), 

həmin Nazirlik yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti (37,9%), 

Nazirlik yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti (37,7%), Dövlət Məşğulluq Xidməti 

(5,1%), Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin 

təminatı xərcləri (0,9%), həmçinin “Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və 

əsaslı təmir” (11,7%) və “Sosial müdafiə, pensiya və digər sosil təminat xərcləri (0,5%) 

istiqamətləri üzrə istifadə edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 

təsdiq edilmiş 2019,0 min manat təyinata qarşı icra 1999,5 min manat olmuşdur. 

 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanının 1.6.2.1-cı bəndinə əsasən həmin xərclər yerli 

xərclərə aid edilmişdir. 

 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti üzrə “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə funksional bölmənin 

“Sosial təminat” köməkçi bölməsinə 13671,2 min manat xərc təsdiq edilmişdir. İl ərzində 

bu köməkçi bölmənin müvafiq xərc maddələrindən 1039,7 min manat məbləğində vəsait 

azaldılaraq “Sosial müdafiə” köməkçi bölməsinin müvafiq xərc maddələrinə əlavə 

olunmuşdur. Nəticədə, “Sosial təminat” köməkçi bölməsində DSTX üzrə 

dürüstləşdirilmiş təyinat 12631,5 min manat müəyyən edilmişdir. 

İl ərzində təyinata qarşı 99,8% maliyyələşmə açılmaqla icra 12265,3 min manat 

məbləğində və ya 97,1% olmuşdur. Faktiki xərclər 12135,9 min manat təşkil etmişdir.  

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 967,0 min manatı və ya 7,9%-i “Əməyin ödənişi 

bölməsi” üzrə, 4014,6 min manatı və ya 32,7%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 
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alınması” bölməsi üzrə, 1608,4 min manatı və ya 13,1% “Subsidiyalar və cari 

transfertlər” bölməsi üzrə, 5505,1 min manatı və ya 44,9% “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” bölməsi üzrə, 84,1 min manatı və ya 0,7%-i “Digər xərclər” bölməsi üzrə, 

86,0 min manatı və ya 0,7% “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə xərc 

edilmişdir.  

2016-cı ildə Nazirliyin bəzi funksiyalarının Nazirlik yanında Dövlət Sosial Təminat 

Xidmətinə verilməsi ilə əlaqədar cari ilin hesabat məlumatlarını 2015-ci ilin məlumatları 

ilə müqayisə etmək mümkün olmamışdır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən Xidmət tərəfindən köməkçi bölmə üzrə icra 

edilmiş vəsaitlərin 8587,4 min manatı və ya 70,0 faizi mərkəzləşdirilmiş qaydada, qalan 

hissəsi isə Xidmətin tabeliyində olan sosial xidmət müəssisələri, İnsan alveri 

qurbanlarına yardım mərkəzi, Paralimpiya İdman Kompleksi - cəmi 8 tabeli təşkilat 

tərəfindən xərclənmişdir. 

 “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” paraqrafı üzrə icra edilmiş 5505,1 min manat 

vəsaitin 2000,0 min manatı müharibə əlilləri üçün minik avtomobillərinin alınmasına, 

3503,5 min manatı əlillərin sanatoriya-kurort putyovkaları (yollayışlar) ilə təmin 

edilməsinə mərkəzləşdirilmiş qaydada xərclənmişdir.  

2015-ci və 2016-cı illər üzrə  dövlət büdcəsinin layihəsinə Hesablama Palatasının 

rəylərində minik avtomobillərinin alınmasına müvafiq olaraq, 3000,0 min manat və 

2000,0 min manat vəsaitin proqnozlaşdırılması qeyd edilmişdir. Həmin rəylərin 

hazırlandığı dövrdə  Naxçıvan Avtomobil Zavodunun istehsalı olan “Naz-LİFAN” markalı 

minik avtomobilinin vahidinin qiyməti 7,5 min manat təşkil etmiş, 2015-ci ildə 400 

avtomobil alınaraq müharibə əlillərinə pulsuz paylanmışdır. Məlumata görə 2016-cı ildə 

vahidinin qiyməti 14,3 min manat olmaqla 140 avtomobil alınmış və imtiyazlı şəxslərə 

verilmişdir.  

Hesabat ilində müxtəlif kateqoriyadan olan imtiyazlı şəxslərə 5707 ədəd 

sanatoriya-kurort putyovkaları paylanmışdır.  

“Kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər” paraqrafı üzrə 

xərclənmiş 1388,4 min manat vəsait Nazirliklə yerli qurumları birləşdirən elektron 

şəbəkəyə xidmət haqqı kimi Xidmət tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada ödənilmişdir. 

Xidmətin yerli orqanlarında istifadə edilən blankların hazırlanması üçün 59,7 min 

manat məbləğində xərc Xidmət tərəfindən mərkəzləşmiş qaydada icra edilmişdir. 

“Subsidiyalar və cari transfertlər” xərc bölməsi üzrə 1608,4 min manat 

məbləğində vəsait Qeyri-Hökumət Təşkilatları (QHT) tərəfindən sosial-reabilitasiya 

xidmətlərinin göstərilməsi üzrə sosial sifariş əsasında layihələrin həyata keçirilməsinə 

mərkəzləşmiş qaydada xərc edilmişdir. Hesabat məlumatlarına görə 25 QHT tərəfindən 

37 layihə üzrə sosial sifarişlər icra olunmuş və bu layihələr 2046 nəfər ehtiyacı olan 

uşağı əhatə etmişdir. 2015-ci ildə həyata keçirilmiş analoji sosial layihələrin sayı 29, 

əhatə edilmiş uşaqların sayı isə 1500 nəfər olmuş və 1664,7 min manat vəsait 

xərclənmişdir. Başqa sözlə, 2015-ci ildə orta hesabla bir layihəyə 57,4 min manat, 

hesabat ilində isə 43,5 min manat və ya 24,2% az vəsait xərclənmişdir.  

DSTX üzrə 3677,9 min manat vəsait isə Xidmətin tabeliyində olan 8 təşkilata 

köçürülərək, onların saxlanmasına xərc edilmişdir. Belə ki, “Əməyin ödənişi” bölməsi 

üzrə 967,0 min manat, “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə 

2566,5 min manat, “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə 1,6 min manat, 
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“Digər xərclər” bölməsi üzrə 56,8 min manat, “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

bölməsi üzrə 86,0 min manat tabeli təşkilatlar tərəfindən icra olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 338,5 min 

manat və ya 2,7% vəsait dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan 

vəsaitin 22,7 min manatı və ya 6,7%-i “Əməyin ödənişi bölməsi” üzrə, 216,6 min manatı 

və ya 64,0%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə, 91,6 min 

manatı və ya 27,0%-i “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi üzrə, 1,7 min manatı və 

ya 0,5%-i “Təqaüdlər və sosial münavinətlər” bölməsi üzrə, 2,0 min manatı və ya 0,6% 

“Digər xərclər” bölməsi üzrə, 4,0 min manatı və ya 1,2% “Qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması” bölməsi üzrə olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti (DTSERX) üzrə 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 13189,1 min manat xərc təsdiq edilmişdir. 

DTSERX 2015-ci ildə Nazirliyin mövcud ştat vahidləri daxilində aparılmış struktur 

dəyişiklikləri nəticəsində yaradılmış, Xidmətin aparatından və tabeçiliyində olan 38 

Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyaları, 13 Əlillərin Bərpa Mərkəzləri, Bakı Protez Ortopedik 

Mərkəzi və onun Gəncə Filialından ibarətdir. Xidmətə büdcədən birbaşa vəsaitlər isə 

2016-cı ildən ayrılır.  

2015-ci ildə funksional təsnifatın “Əlillərlə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlarla bağlı sosial təminat tədbirləri” paraqrafı üzrə xərclər tam, “Əmək və əhalinin 

sosial müdafiəsi tədbirləri” paraqrafı üzrə xərclər isə qismən Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən icra edildiyindən 

DTSERX üzrə cari ilin hesabat məlumatlarını 2015-ci ilin məlumatları ilə müqayisə 

etmək mümkün olmamışdır. 

Hesabat ili ərzində 13189,1 min manatlıq təyinata qarşı 96,8% maliyyələşmə 

açılmaqla icra 12308,0 min manat məbləğində və ya 93,3% olmuşdur. Faktiki xərclər 

9901,4 min manat təşkil etmişdir ki, bundan 649,8 min manatı əsas vəsaitlərə tətbiq 

edilmiş amortizasiya xərci olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 2217,4 min manatı və ya 18,0%-i “Əməyin 

ödənişi” bölməsi üzrə, 2920,2 min manatı və ya 23,7%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınması” bölməsi üzrə, (o cümlədən, “İstehlak mallarının və materiallarının 

alınması” köməkçi bölməsi üzrə 1810,7 min manatı və ya ümumi xərcin 14,7%-i), 

5803,7 min manatı və ya 47,2% “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi üzrə, 32,1 

min manatı və ya 0,3%-i “Digər xərclər” bölməsi üzrə, 1334,6 min manatı və ya 10,8%-i 

“Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə xərc edilmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 455,2 min 

manat və ya 3,6% vəsait dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan 

vəsaitin əsas hissəsi, yəni 155,0 min manatı və ya 34,0% əməyin ödənişi üzrə və  283,6 

min manatı və ya 62,3%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə 
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olmuşdur. Bu vəsait əsasən təbii qaz, su haqqının ödənilməsi və ərzaq məhsulların 

alınması üzrə, müvafiq olaraq 39,2 min manat, 40,3 min manat və 111,1 min manat və 

ya bölmə üzrə xərcin 13,8%, 14,2,% və 39,2%-i həcmində olmuşdur.  Bölmə üzrə 

qaytarılan xərcin qalan 16,6 min manatı və ya 3,7%-i isə digər xərclərdən ibarət 

olmuşdur. 

“Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə dövlət büdcəsinə qaytarılan 155,0 min manat 

vəsait əsas etibarı ilə “Ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı (112,3 min manat və 

ya bölmə üzrə xərclərin 72,5%-i) üzrə olmuşdur. 

 “Xarici ezamiyyətlər” paraqrafı üzrə 45,0 min manat, “Qaz haqqının ödənilməsi” 

paraqrafı üzrə 113,2 min manat, “Su haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə 174,5 min 

manat, “İstilik enerjisi  haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə 29,0 min manat, “Bank 

xərcləri” paraqrafı üzrə 41,0 min manat məbləğində xərclər nəzərdə tutulduğu halda, 

müvafiq olaraq, 5,7 min manat və ya təyinat üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 12,6 faizi, 

8,4 min manat və ya 60,4 faizi, 112,4 min manat və ya 64,4 faizi, 7,1 min manat və ya 

24,5 faizi, 7,1 min manat və ya 17,3 faizi həcmində icra olmuşdur. 

“Ərzaq məhsullarının alınması” paraqrafı üzrə təsdiq edilmiş 890,0 min manat 

təyinata qarşı 221,0 min manat az, yəni 669,3 min manat və ya 75,2% icra olunmuşdur.  

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2015-ci ildə “Əlillərlə və sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlarla bağlı sosial təminat tədbirləri” paraqrafı üzrə xərclər Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən icra 

edildiyindən, həmin dövrdə yaranmış və 01.01.2016-cı il tarixə debitor borclar üzrə, 

cəmi 556,1 min manatın 554,6 min manatı, kreditor borclar üzrə 20,7 min manat Nazirlik 

tərəfindən DTSERX-ə əvəzsiz olaraq verilmiş, hesabat ilin sonuna debitor və kreditor 

borcları, müvafiq olaraq 1516,4 min manat və 87,6 min manat təşkil etmişdir. 

 “Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi geyimlərin alınması” paraqrafı 

və “Digər müavinət və transfertlər” maddəsi üzrə ilin əvvəlinə debitor borc olmamış, il 

ərzində qabaqcadan ödəniş hesabına müvafiq olaraq 28,0 min manat və 1247,1 min 

manat debitor borclar yaradılmışdır ki, bu borclar da ilin sonuna qalıq kimi qalmışdır. 

Təqdim edilmiş məlumatlara və maliyyə hesabatlarına görə birdəfəlik təyinatlı 

xərclərdən əlavə olunmuş 56,7 min manat nəzərə alınmaqla DTSERX üzrə  icra edilmiş 

vəsaitin 11694,0 min manatı və ya 94,6%-ii Xidmətin tabeliyində olan 14 bərpa 

mərkəzləri, 670,7 min manatı və ya 5,4 faizi isə  Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyaları  

(TSEK) tərəfindən xərc edilmişdir. 

Bərpa mərkəzləri tərəfindən xərc edilmiş vəsaitin 1807,0 min manatı əməyin 

ödənişinə, 2772,8 min manatı malların satın alınmasına, 5801,6 min manatı digər 

təqaüdlər, müavinətlər və transfertlərə, 29,3 min manatı digər xərclərə, 1283,1 min 

manatı isə qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir. 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” paraqrafı üzrə xərclər əsasən  

idarənin saxlanmasına (525,5 min manat), kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsinə (435,7 min manat), ərzaq məhsullarının alınmasına  (669,3 min manat), 

dərman, sarğı ləvazimatlarının və materiallarının alınmasına (260,6 min manat), 

yumşaq inventar, yataq ləvazimatı və xüsusi geyimlərin alınmasına (215,6 min manat) 

və digər istehlak mal və materiallarının alınmasına (577,2 min manat) sərf edilmişdir. 

“Təqaüdlər və sosial müavinətlər” paraqrafı üzrə icra edilmiş 5797,6 min manat 

vəsaitin 4557,1 min manatı Xidmətin tabeliyində olan Protez Ortopedik Bərpa 
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Mərkəzində və onun Gəncə Filialında əlillər üçün protez-ortopedik məhsullarının 

(protez, ortez, korset, ortopedik ayaqqabı) və digər reabilitasiya məmulatlarının 

istehsalının təmin edilməsi, 1191,4 min manatı əlil arabalarının, 49,1 min manatı isə 

eşitmə aparatlarının alınması məqsədləri üçün xərclənmişdir. Məlumata görə hesabat 

ilində 15296 nəfər əlilliyi olan şəxsə 32764 sayda protez ortopedik məmulat və 

reabilitasiya vasitələri, o cümlədən 1124 nəfərə əlil arabası, 665 nəfər əlilə eşitmə 

aparatı, 2434 ədəd yuxarı və aşağı ətraf protez və ortezləri, 4846 cüt ortopedik 

ayaqqabı, 23695 sayda müxtəlif reabilitasiya vasitələri təqdim edilmişdir.  

2015-ci ildə isə 5727 nəfərin protez-ortopedik məhsullarla təmin olunmasına 

4550,0 min manat, 1124 əlil arabalarının alınmasına 1191,4 min manat vəsait 

xərclənmiş, 49,1 min manat vəsait icra edilərək 665 eşitmə aparatları alınmışdır. 

Göründüyü kimi, hesabat ilində 2015-ci ilə nisbətən eşitmə aparatları daha ucuz 

alınmış,  əlil arabalarının vahidinin qiyməti isə demək olar ki, eyni olmuşdur.  

“Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” paraqrafı üzrə 1283,2 min manat vəsaitin 

988,1 min manatı Xidmətin tabeliyində olan Uşaq Bərpa Mərkəzinə əsaslı təmirdən 

sonra müasir tibbi avadanlıqların alınmasına, 295,1 min manatı isə əlilliyin elektron 

qaydada təyin edilməsi üzrə və protez məmulatlarına tələbatın və əlillərin həmin 

məmulatlarla təminatının uçotunun aparılması üzrə xüsusi proqram təminatlarnın 

hazırlanmasına xərc edilmişdir. 

 TSEK-lər tərəfindən xərc edilmiş 670,7 min manat vəsaitin 464,6 min manatı və 

ya 69,3%-i əməyin ödənişinə, 149,8 min manatı və ya 22,0%-i malların satın 

alınmasına, 51,5 min manatı və ya 7,7%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin (əsasən TSEK-lər 

üçün kompüter avadanlıqlarının) alınmasına yönəldilmişdir.  

 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Məşğulluq Xidmətinə  (DMX) üzrə  “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə  funksional təsnifatın 

“İşsizlik” paraqrafı üzrə 1655,3 min manat xərc təsdiq edilmişdir. 

Hesabat ili ərzində dürüstləşdirilmiş 1655,3 min manatlıq təyinata qarşı 100,0% 

maliyyələşmə açılmaqla icra 1642,0 min manat məbləğində və ya 99,2% olmuşdur. 

Faktiki xərclər 1597,2 min manat təşkil etmişdir. DMX tərəfindən icra edilmiş məbləğ 

2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq  6,6% və 0,9% çox olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin əsas hissəsi, yəni 1638,7 min manatı və ya 

99,8%-i iş axtaranların və işsizlərin peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və ixtisaslarının 

artırılması, haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili, habelə, işsizlərin sosial müdafiəsi ilə 

bağlı digər aktiv tədbirlərin təşkili üzrə xərclərin ödənilməsinə, 3,4 min manatı və ya 

0,2%-i “Digər xərclər” bölməsi üzrə xərc edilmişdir.  

Hesabat məlumatlarına əsasən 2016-cı il ərzində Xidmət tərəfindən 3352 nəfər 

əmək bazarının tələblərinə uyğun  32 peşə üzrə  hazırlıq kurslarına cəlb edilmiş, 1147 

nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə göndərilmişdir. 
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Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 13,1 min 

manat və ya 0,8% (2015-ci ildə 18,9 min manat və ya 1,1%) vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır ki, bu vəsait də “İşsizlərin hazırlığı və ixtisasının artırılması ilə bağlı 

transfertlər” maddəsi üzrə olmuşdur. 

“Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin 

təminatı xərcləri" üzrə təsdiq edilmiş 287,5 min manat təyinata qarşı icra 284,0 min 

manat  və ya 99,8% təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, hesabat ilində icra məbləği 2014-cü 

ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 65,5% çox, 2015-ci ilə nəzərən isə 1,0 azdır.  

“Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin 

təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa əsasən 

Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə fəaliyyətdə olan Prezidentin aylıq 

vəzifə maaşının 50%-i məbləğində aylıq pensiya, vəfat etmiş keçmiş Prezidentinin ailə 

üzvünə isə həmin aylıq pensiya məbləğinin 50%-i məbləğində müavinət ödənilir. 

Bundan əlavə keçmiş Prezidentə nəqliyyat vasitəsi, sürücü, təhlükəsizlik heyəti 

təminatları və fəaliyyətdə olan Prezidentin aylıq vəzifə maaşının 20%-i məbləğində 

təmsilçilik xərcləri də nəzərdə tutulmuşdur.  

Hesabat ilində vəfat etmiş keçmiş Prezidentin ailə üzvünə Azərbaycan 

Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən “Digər müavinət və 

transfertlər” xərc maddəsindən ümumilikdə 45,0 min manat müavinət, keçmiş 

Prezidentə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsi tərəfindən “Digər təqaüdlər” 

xərc maddəsindən ümumilikdə 90,0 min manat pensiya ödənilmiş, digər təminatlarla 

bağlı Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən “Sair xərclər” maddəsindən 

ümumilikdə 147,9 min manat, “Bank xərcləri” maddəsindən isə 1,1 min manat vəsait 

xərc edilmişdir. 

 “Sosial müdafiə və sosial təminat sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərc istiqamətində 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 mart tarixli 814 nömrəli Fərmanının 1.6.2.7-ci 

bəndinə görə hesabat ilində 3842,3 min manat vəsait təsdiq edilmiş, il ərzində 3800,0 

min manat məbləğində icra edilmiş, icra səviyyəsi 98,9% təşkil etmişdir.  Hesabat ilində 

xərc edilmiş vəsait “Sair xərclər” paraqrafı üzrə nəzərdə tutulmuş və Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamı ilə Dövlət zəmanəti ilə alınmış 

borcların Təminat Fonduna yönəldilərək icra olunmuşdur. 

“Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilati işlər” 

istiqaməti üzrə köməkçi bölmədə 672,1 min manat məbləğində ilkin təyinat il ərzaində 

azaldılaraq 2,1 min manat həcmində təsdiq edilsə də icra olunmamışdır. 

“Sosial müdafiə, pensiya və digər sosial təminat xərcləri” istiqamətində 

köməkçi bölmə üzrə təsdiq olunmuş 445,7 min manat təyinata qarşı icra 154,0 min 

manat təşkil etmiş, icra səviyyəsi 34,5% olmuşdur. 
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Xərclərin 151,3 min manatı “Əməyin ödənişi”, 2,4 min manatı “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması”, 0,3 min manatı isə “Digər xərclər” paraqrafları üzrə həyata 

keçirilmişdir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi “Sosial müdafiə, pensiya, digər sosial tədbirlər” 

istiqaməti üzrə əlavə olaraq Maliyyə Nazirliyinin 2016-cı il 01 iyul tarixli İ-93 nömrəli əmri 

ilə 45,9 min manat,  2016-cı il 01 iyul tarixli İ-93 nömrəli əmri ilə isə  161,1 min manat, 

ümumilikdə 207,0 min manat vəsait ayrılmış, 45,9 min manat məbləğində vəsait icra 

olunmamış, 161,1 min manatdan isə 56,7 min manat xərc edilmişdir. Birdəfəlik təyinatlı 

bu xərclər üzrə qalan vəsait rayonlar tərəfindən vəzifə maaşlarının artırılması və 

mühafizə xərcləri ilə bağlı icra olunmuşdur.  

    

 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 02 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 

fəaliyyət” bölməsi üzrə 738632,9 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuş, il ərzində 

dəyişikliklər edilərək həmin məbləğ 38205,5 min manat və ya 5,2% azaldılmışdır. 

Hesabat ilində bölmə xərclərinin azaldılmış məbləği tam olaraq “Digər kateqoriyalara aid 

edilməyən fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə olmuşdur. Belə ki, həmin köməkçi bölmə 

üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin məbləği 56324,1 min manat və ya 59,4% azaldılmış,  

“Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə 7352,0 min manat 

və ya 5,3%, “Radio, televiziya və nəşriyyat” köməkçi bölməsi üzrə 110,3 min manat və 

ya 0,2%, “Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm” köməkçi bölməsi üzrə 10656,4 

min manat və ya 2,4% artırılmışdır.  

Qeyd edək ki, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə azaldılmış məbləğ 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamı ilə dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fonduna yönəldilmişdir.   

Beləliklə, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi 700427,4 min manat 

məbləğində təyinata qarşı icra 687390,9 min manat və ya 98,1% təşkil etmişdir. Bu da, 

2014-cü illə müqayisədə 393344,9 min manat və ya 133,8%, 2015-ci illə müqayisədə 

isə 415031,6 min manat və ya 152,4% çoxdur. Bu bölmə üzrə xərclərin dövlət büdcəsi 

xərclərində xüsusi çəkisi 3,9% təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisinə 

nisbətən 2,3 faiz bəndi, 2015-ci ilin müvafiq göstəricilərinə nisbətən 2,4 faiz bəndi 

çoxdur (Cədvəl 62). 

Bölmə xərclərinin 137147,7 min manatı və ya 20,0%-i "Mədəniyyət və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət", 67261,1 min manatı və ya 9,8%-i "Radio, televiziya və nəşriyyat", 

447282,2 min manatı və ya 65,1%-i "Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm" və 

35699,4 min manatı və ya 5,2%-i "Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi 
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bölmələri üzrə icra olunmuşdur. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2016-cı ildə “Mədəniyyət, 

incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 

fəaliyyət” bölməsi üzrə Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər 

təşkilati işlərlə bağlı 403200,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun da 

nəticəsində 2014-2015-ci illərlə müqayisədə bölmə xərclərində və dövlət büdcəsində 

xüsusi çəkisində kəskin artım baş vermişdir. 
 

Cədvəl 62. Funksional təsnifatının köməkçi bölmələri üzrə “Mədəniyyət, incəsənət, 
informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” 
xərclərinin icra səviyyəsi, min manatla 

 

Sahələrin adları 

2015-ci il 2016-cı il 
2015-ci illə 
müqayisədə fərq 

İcra 
İcranın 
xüsusi 
çəkisi 

Dürüst-
ləşmiş 
təyinat 

İcra 
İcra 
faizi 

İcranın 
xüsusi 
çəkisi 

Məbləğ Faiz 

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

272 359,3 1,5 700 427,4 687 390,9 98,1 3,9 415 031,6 152,4 

Mədəniyyət və incəsənət 
sahəsində fəaliyyət 

129 757,2 47,6 145 080,7 137 147,7 94,5 20,0 7 390,5 5,7 

Kitabxanalar 31 726,7 24,5 35 309,0 33 438,0 94,7 24,4 1 711,3 5,4 

Muzey və sərgilər 16 828,2 13,0 20 328,0 18 031,1 88,7 13,1 1 202,9 7,1 

Saraylar və mədəniyyət evləri, 
klublar və başqa tədbirlər 

27 253,2 21,0 29 635,6 28 125,4 94,9 20,5 872,2 3,2 

Teatr, filarmoniya, musiqi 
kollektivləri, ansambllar və 
incəsənət üzrə sair tədbirlər 

26 820,7 20,7 30 844,5 30 139,4 97,7 22,0 3 318,7 12,4 

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

27 128,5 20,9 28 963,6 27 413,9 94,6 20,0 285,4 1,1 

Radio, televiziya və nəşriyyat 66 602,0 24,5 67 729,2 67 261,1 99,3 9,8 659,1 1,0 

Radio və televiziya 55 193,7 82,9 54 928,0 54 798,8 99,8 81,5 -394,8 -0,7 

Nəşriyyatlar 11 408,4 17,1 12 801,2 12 462,3 97,4 18,5 1 053,9 9,2 

Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti 
və turizm 

36 105,2 13,3 449 046,3 447 282,7 99,6 65,1 411 177,5 
12,4 
dəfə 

Bədən tərbiyəsi və idmanın 
təşkili 

13 307,4 36,9 430 068,4 429 041,1 99,8 95,9 415 733,8 
32,3 
dəfə 

Gənclər siyasəti 8 358,1 23,1 11 500,4 11 142,2 96,9 2,5 2 784,1 33,3 

Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti 
və turizm üzrə digər tədbirlər 

14 439,8 40,0 7 477,5 7 099,4 94,9 1,6 -7 340,4 -50,8 

Digər kateqoriyalara aid 
edilməyən fəaliyyət 

39 894,8 14,6 38 571,3 35 699,4 92,6 5,2 -4 195,5 -10,5 

Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər 260,2 0,7 311,8 306,6 98,3 0,9 46,4 17,8 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

199,4 0,5 209,9 187,6 89,4 96,6 -11,8 -5,9 

Sair tədbirlər 39 435,3 98,8 38 049,6 35 205,2 92,5 98,6 -4 230,1 -10,7 

 



 
 

264 

 

Hesabat ilində bölmə üzrə cəmi 13036,5 min manat, o cümlədən, “Mədəniyyət və 

incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə 7933,0 min manat (bölmə üzrə 

xərclərdə xüsusi çəkisi 60,9%), “Radio, televiziya və nəşriyyat” köməkçi bölməsi üzrə 

468,1 min manat (bölmə üzrə xərclərdə xüsusi çəkisi 3,6%), “Bədən tərbiyəsi, gənclər 

siyasəti və turizm” köməkçi bölməsi üzrə 1763,5 min manat (bölmə üzrə xərclərdə 

xüsusi çəkisi 13,5%), “Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi bölməsi 

üzrə 2871,9 min manat(bölmə üzrə xərclərdə xüsusi çəkisi 22,0%) vəsaitin istifadəsi 

təmin edilməmişdir. 

İqtisadi təsnifat üzrə aparılmış dürüstləşmələr nəticəsində bəzi xərclərin məbləği 

artırılmış, bəzi xərclərin məbləği isə azaldılmışdır. Belə ki, dürüstləşmə aparılaraq 

xərclərin məbləği ilkin məbləğlə müqayisədə İqtisadi təsnifatın əməyin ödənişi üzrə 

5,5%, malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı xərclərin məbləği 0,4%, 

təaüdlər və sosial müavinətlər ödənilməsi üzrə 2,0%, digər xərclər üzrə 10,4%, 

azaldılmış, subsidiyalar və cari transfertlərlə bağlı xərclər 1,1%, qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması üzrə xərclər 0,04% artırılmışdır. 

İqtisadi təsnifatın “Əməyin ödənişi” bölməsi üzrə xərclərin icrası 64285,4 min 

manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 61475,2 min manat və ya 95,6% olmuşdur ki, bu 

da 2014-cü illə müqayisədə 3366,5 min manat və ya 5,8% çox, 2015-ci illə müqayisədə 

isə 4996,8 min manat və ya 8,8% çoxdur, “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması” xərclərinin icrası 43794,0 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 39875,5 

min manat və ya 91,1% (2014-cü illə müqayisədə 1673,9 min manat və ya 4,0% az, 

2015-ci illə müqayisədə isə 2459,1 min manat və ya 6,6% çox), “Subsidiyalar və cari 

transfertlər” xərclərinin icrası 98205,1 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 

97104,7 min manat və ya 98,9% (2014-cü illə müqayisədə 6296,3 min manat və ya 

6,9%, 2015-ci illə müqayisədə isə 1894,7 min manat və ya 2,0% çox),“Digər xərclər”in 

icrası 304984,7 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 300904,5 min manat və ya 

98,7% (2014-cü illə müqayisədə 203725,2 min manat və ya 209,%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 224998,4 min manat və ya 296,4% çox), “Qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması” xərclərinin icrası 187863,1 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 

187194,5 min manat və ya 99,6% (2014-cü illə müqayisədə 181573,9 min manat və ya 

32,3 dəfə, 2015-ci illə müqayisədə isə 180657,3 min manat və ya 27,6% çox), “Qrantlar 

və digər ödənişlər” bölməsinin icrası 9,0 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 8,8 

min manat və ya 97,7% (2014-cü illə müqayisədə 4,6 min manat və ya 108,6%, 2015-ci 

illə müqayisədə isə 1,5 min manat və ya 20,2% çox), “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” 

bölməsi üzrə 1286,2 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra 827,8 min manat və 

ya 64,4% (2014-cü illə müqayisədə 52,5 min manat və ya 6,8%, 2015-ci illə müqayisədə 

isə 23,9 min manat və ya 3,0% çox) olmuşdur. 

İqtisadi təsnifat üzrə bölmə xərclərində “Digər xərclər” bölməsi (bölmə üzrə 

xüsusi çəkisi 43,8%) və “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi (bölmə üzrə xüsusi 

çəkisi 14,1%) üzrə xərclər üstünlük təşkil etmişdir ki, bu da beynəlxalq idman 

tədbirlərinin keçirilməsinə hazırlıqla əlaqədar vəsait nəzərdə tutulması hesabına 

olmuşdur.  

“Digər xərclər” bölməsi üzrə vəsaitin 20424,5 min manatı və ya 6,8%-i 

“Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət”, 2431,0 min manatı və ya 0,8%-i “Radio, 

televiziya və nəşriyyat”, 262460,9 min manatı və ya 87,2%-i “Bədən tərbiyəsi, gənclər 
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siyasəti və turizm”, 15588,1 min manatı və 5,2%-i “Digər kateqoriyalara aid edilməyən 

fəaliyyət” köməkçi bölmələri, “Subsidiyalar və cari transfertlər” bölməsi üzrə vəsaitin 

22576,9 min manatı və ya 23,3%-i Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət”, 

59602,0 min manatı və ya 61,4%-i “Radio, televiziya və nəşriyyat”, 14925,7 min manatı 

və 15,4%-i “Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət” köməkçi bölmələri üzrə xərc 

edilmişdir. 

2016-cı ildə “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş xərclərin 

29 baş kredit sərəncamçısı üzrə icra səviyyəsi və bölmə üzrə xərclərdə xüsusi çəkisi 

müxtəlif olmuşdur (Cədvəl 63). 
 

Cədvəl 63. 2015-2016-cı illərdə inzibati təsnifat üzrə “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 
bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsinin 
xərcləri, min manatla 

Təşkilat 
2015-ci il 

İcra 

2016-cı il üzrə 
Bölmədə 

xüsusi 

çəkisi 

İcra faizi 

2015-ci illə 

müqayisədə fərq 

Proqnoz İcra Məbləğ Faiz 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 122 618,3 132 656,1 126 512,7 18,4 95,4 3 894,4 3,2 

AzərbaycanTeleviziya və Radio 
Verilişləri QapalıSəhmdar Cəmiyyəti 

37 634,1 37 720,3 37 632,1 5,5 99,8 -2,0 0,0 

Gənclər vəİdman Nazirliyi 21 485,8 27 492,1 26 443,4 3,8 96,2 4 957,6 23,1 

Azərbaycan İctimai Televiziya və 

Radio Yayımı Şirkəti 
16 518,9 16 552,8 16 514,6 2,4 99,8 -4,3 0,0 

Azərbaycan Dövlət İnformasiya 

Agentliyi (AzərTAc) 
6 238,7 7 785,2 7 460,0 1,1 95,8 1 221,3 19,6 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Qeyri-hökumət 
Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurası 

6 272,2 6 619,2 6 186,0 0,9 93,5 -86,2 -1,4 

Prezident yanında Dövlət Gənclər 
Fondu 

4 779,0 4 779,0 4 779,0 0,7 100,0 0,0 0,0 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxanası 4 304,4 4 865,6 4 700,1 0,7 96,6 395,7 9,2 

İçərişəhər Dövlət Tarix-
MemarlıqQoruğu İdarəsi publik 
hüquqi şəxs 

4 476,9 5 025,8 4 641,5 0,7 92,4 164,6 3,7 

Azərbaycan Respublikasında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə 
Dövlət Dəstəyi Fondu 

4 002,1 4 012,8 4 002,1 0,6 99,7 0,0 0,0 

Heydər Əliyev Mərkəzi 3 504,7 3 511,2 3 504,3 0,5 99,8 -0,4 0,0 

Qeyri Dövlət təşkilatlarına verilən 
maliyyə yardımı 

2 474,2 3 438,3 3 079,4 0,4 89,6 605,2 24,5 

Digər təşkilatlar və tədbirlər 38 050,0 445 969,1 441 935,8 64,3 99,1 403 885,8 1 061,5 
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 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-

ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanına əsasən dövlət büdcəsinin “Mədəniyyət, 

incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 

fəaliyyət” bölməsi üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclər 664194,9 min manat və yerli xərclər 

74437,9 min manat nəzərdə tutulmuşdur.  

2016-cı ildə bölmə üzrə vəsaitin 137147,7 min manatı və ya 94,5%-i 

“Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsi üzrə xərc 

edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 6956,4 min manat və ya 5,3%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 7390,5 min manat və ya 5,7% çoxdur. 

Vəsaitin 33438,0 min manatı və ya 24,4%-i “Kitabxanalar”, 18031,1 min manatı 

və ya 88,7%-i “Muzeylər və sərgilər”, 28125,4 min manatı və ya 20,5%-i “Saraylar və 

Mədəniyyət evləri, klublar və başqa tədbirlər”, 30139,5 min manatı və ya 22,0%-i “Teatr, 

filarmoniya, musiqi kollektivləri, ansamllar və incəsənət üzrə sair tədbirlər” , 27413,9 min 

manatı və ya 20,0%-i “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə islahatlar” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə dövlət 

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 57387,1 min manat vəsait təsdiq edilmişdir ki, 

bu da 2015-ci illə müqayisədə 2511,1 min manat və ya 4,2% az olmuşdur. Hesabat 

ilində 56612,6 min manat maliyyələşmə açılmış, 55145,0 min manat və ya ayrılmış 

vəsaitin 96,1%-i həcmində kassa xərci, 53315,3 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 4334,4 min manat 8,5% çox olmuş və 

xərc edilmiş vəsaitin 3897,3 min manatı və ya 7,1%-i əməyin ödənişi (ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı xərcləri üzrə 2897,6 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalar üzrə isə 700,8 min manat), 13613,6 min manatı və ya 24,7%-i malların (işlərin 

və xidmətlərin) satın alınması (digər alışlar və xidmətlərə 8316,7 min manat), 19768,3 

min manatı və ya 35,8%-i subsidiyalar və cari transfertlər (bütünlüklə məhsula görə 

ödənişlərə), 611,9 min manat və ya 1,1%-i təqaüdlər və sosial müavinət (digər təqaüdlər 

598,4 min manat), 14591,2 min manat və ya 26,5%-i digər xərclər (sair xərclərə 12413,9 

min manat, sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmirinə 1809,0 min 

manat ) və 2662,7 min manat və ya 4,8%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (digər 

maşın və avadanlıqların alınması 2196,0 min manat) bölmələri üzrə həyata keçirilmiş, 

əsas vəsaitlərə 5219,0 min manat köhnəlmə hesablanmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 1467,6 min manat və ya 2,6% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 139,7 min 

manatı və ya 9,5%-i əməyin ödənişi, 731,5 min manatı və ya 49,8%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması (kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi 

köməkçi bölməsi üzrə 224,5 min manat), 8,7 min manatı və ya 0,6%-i subsidiyalar və 

cari transfertlər, 7,4 min manatı və ya 0,5%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər, 329,7 min 

manatı və ya 22,5%-i digər xərclər və 250,6 min manatı və ya 17,1%-i qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması bölmələri üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi üzrə 420,1 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 41,3 min manat və ya 7,5% 

azdır. Hesabat ilində həmin məqsəd üçün 419,1 min manatmaliyyələşmə açılmış, 409,4 
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min manat və ya təyinatın 97,7%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 11,1 

min manat və ya 3,2% çox), 393,4 min manat faktiki xərc olmuş, İcra edilmiş vəsaitin 

230, min manatı və ya 56,2%-i “Əməyin ödənişi”, 118,2 min manatı və ya 28,9%-i 

“Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 0,2 min manatı “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər”, 44,6 min manatı və ya 10,9%-i “Digər xərclər”, 11,2 min manatı və ya 

2,7%-i isə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

Xərclər ümumilikdə 97,7% icra olunsa da, ölkədaxili ezamiyyələr xərci 67,3%, 

internet xidməti haqqının ödənilməsi xərci 45,3%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə 

görə verilən müavinətlər xərci 14,7%, bank xərcləri 49,9% icra olunmuş, əsas vəsaitlərə 

7,0 min manat köhnəlmə hesablanmışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 9,6 min manat və ya 2,3% vəsait istifadə 

edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır.  

Büdcə vəsaitlərindən hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna debitor borcları olmamış, 

kreditor borcları isə 236,5 manat olmuşdur. Kreditor borcun 34,1 manatı ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı, 165,9 manatı su haqqının ödənilməsi, 36,5 manatı kanalizasiya 

xidmətlərinin haqqının ödənilməsi xərcləri üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi  tərəfindən 339,5 min 

manat məbləğində vəsait icra edilmişdir. Nazirliyin tabeliyində olan muzey və 

kitabxanaların saxlanılması üzrə 147,9 min manat həcmində vəsait təsdiq olunmuşdur. 

Hesabat ilində 145,1 min manat maliyyələşmə açılmış, 142,1 min manat və ya təyinatın 

96,1%-i həcmində kassa xərci və 137,3 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 3,0 min manat və ya 2,1% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 0,9 min manatı 

ölkədaxili ezamiyyə, 0,2 min manatı kommunal və kommunikasiya xidmətləri, 0,1 min 

manatı istehlak mallarının və materiallarının  alınması, 0,2 min manatı digər xərclər,  1,6 

min manatı  qeyri-maliyyə aktivləri  xərc  maddələri  üzrə olmuşdur.     

  2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 87,3 min manatı (61,4%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 27,1 min manatı (19,1%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

0,6 min manatı (0,4%-i) təqaüd və sosial müavinətlərə, 21,4 min manatı (15,1%-i) digər 

xərclərə , 5,7 min manatı (4,0%-i)  qeyri-maliyyə aktivlərinin  alınmasına yönəldilmişdir. 

Nazirliyə muzeylərin saxlanılması məqsədilə 216,6 min manat həcmində  təsdiq 

olunmuşdur. Hesabat ilində 209,8 min manat maliyyələşmə açılmış, 197,4 min manat və 

ya təyinatın 91,1%-i həcmində kassa xərci və 199,9 min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 12,4 min manat və ya 5,9% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 8,6 min manatı 

əmək haqqı, 1,9 min manatı əmək haqqına üstəlik, 1,3 min manat Malların (iş və 

xidmətlərin) satın alınması, 0,2 min manatı  təqaüdlər və sosial müavinətlər, 0,3 min 

manatı digər xərc, 0,1 qeyri-maliyyə aktivləri  xərc  maddələri  üzrə olmuşdur.     

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 121,4 min manatı (61,5%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 60,7 min manatı (30,7%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

0,1 min manatı (0,4%-i) təqaüd və sosial müavinətlərə, 11,9 min manatı (6,0%-i) digər 

xərclərə, 3,3 min manatı (1,7%-i)  qeyri-maliyyə aktivlərinin  alınmasına yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət 

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi üzrə 5025,8 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, 

bu da 2015-ci illə müqayisədə 326,5 min manat və ya 6,1%-i az. İl ərzində, 4921,4 min 
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manat maliyyələşmə açılmış, 4641,5 min manat və ya təyinatın 92,4%-i həcmində 

kassa xərci 4798,4 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsait 2015-ci ilə nisbətən 164,7 min manat və ya 3,7% 

çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitdən 1024,6 min manatı və ya 22,1%-i “Əməyin ödənişi”, 

1901,3 manatı və ya 41,0%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 13,5 min 

manatı və ya 0,3%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 1599,7 min manatı və ya 34,5%-

i “Digər xərclər” və 102,4 min manatı və ya 2,2%-i isə “Qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması” bölməsi üzrə xərc edilmişdir. 

Xərclər ümumilikdə kəsirlə icra olunsa da, yanacaq və sürtkü materiallarının 

alınması, poçt xidmətlərinin ödənilməsi, və abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi 

xərci 100,0% icra olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən 279,9 min manat və ya 5,7% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır ki, bunun da 26,3 min manatı və ya 9,4%-i əməyin 

ödənişi (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 20,0 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmaları üzrə 5,1 min manat), 107,1 min manatı və ya 38,3%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması (idarənin saxlanılması üzrə 35,2 min 

manat, ezamiyyə xərcləri üzrə 11,5 min manat, kommunal və kommunikasiya 

xidmətlərinin ödənilməsi üzrə 35,2 min manat, istehlak mallarının və materiallarının 

alınması üzrə 13,7 min manat, sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi üzrə11,2 min 

manat), 4,9 min manatı və ya 1,7%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər (iş qabiliyyətini 

müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər üzrə 4,6 min manatı) 72,9 min manatı və ya 

26,1%-i digər xərclər (sair xərclər üzrə 49,4 min manat, Sosial-mədəni və məişət 

təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri üzrə 8,5 min manat, bank xərcləri üzrə 9,9 min manat) 

və 68,8 min manat və ya 24,6%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması (digər maşın və 

avadanlıqlar üzrə 67,4 min manat, istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər 

üzrə 1,5 min manat) bölmələri üzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin sonuna kreditor borc olmamış, debitor borc ilin əvvəli ilə 

müqayisədə 3102,0 manat artaraq 5579,0 manat olmuşdur ki, bunun da 3691,0 manatı 

xarici ezamiyyələr, 1888,0 manatı yanacaq və sürtkü materiallarının alınması xərciüzrə 

yaranmışdır. 

Büdcədənkənar fəaliyyəti üzrə gəlirlər muzeylər tərəfindən müəssisə, idarə və 

ayrı-ayrı şəxslərlə göstərilən xidmətlərdən, muzeylərə giriş biletlərinin satışından, 

ekskursiya və digər xidmətlərdən daxilolmalar hesabına formalaşmışdır. 

İlin əvvəlinə büdcədənkənar hesabda vəsait qalığı olmamış, il ərzində 1950,0 min 

manat təyinata qarsı 1696,7 min manat (təyinatın 87,0%-i) vəsait daxil olmuş, 

1673,0min manat və ya daxilolmanın 98,6%-i həcmində kassa xərci olmuş, ilin sonuna 

istifadə olunmamış 23,7 min manat vəsait büdcəyə silinmiş, 1564,7 min manat faktiki 

xərci olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitin 475,7 min manatı və ya 28,4%-i Ştatdankənar işçilərin 

əmək haqqı, 541,0 min manatı və ya 32,3%-i Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 

ödənişləri, 223,5 min manatı və ya 13.4%-i Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 

ayırmalar,94,1 min manatı və ya 5,0%-i İdarənin saxlanılması,10,3 min manatı və ya 

0,6%-i kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi,156,2 min manatı və ya 

9.3%-i istehlak mallarının və materiallarının alınması (o cümlədən, digər alışlar və 

xidmətlərə 144,3 min manat),2,0 min manatı və ya 0,1%-i abadlaşdırma xidmətləri 
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haqqının ödənilməsi,1,7 min manatı və ya 0,1%-i təqaüdlər və sosial müavinətlər,162,0 

min manatı və ya 9,7%-i digər xərclər (o cümlədən, sair xərclərə160,0 min manat),6,5 

min manatı və ya 0,4%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması xərclərin ödənilməsinə 

yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üzrə 717,7 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 11,7 min manat və ya 1,6% az 

olmuşdur. Hesabat ilində 646,9 min manat maliyyələşmə açılmış, 637,7 min manat və 

ya dürüstləşmiş təyinatın 88,9%-i həcmində kassa xərci, 680,8 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 34,8 min manat və ya 

5,8% çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 306.7 min manatı və ya 48,1%-i əməyin ödənişi 

(ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 251,4 min manat, Dövlət Sosial Müdafiə 

Fonduna ayırmalar üzrə isə 55,2min manat), 120,6 min manatı və ya 18,9%-i malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 1,1 min manat və ya 0,2%-i təqaüdlər və sosial 

müavinət, 199,1 min manat və ya 31,2%-i digər xərclər (sair xərclərə 193,9 min 

manat)və 10,1 min manat və ya 1,6%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması bölmələri üzrə 

həyata keçirilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 9,2 min manat və ya 1,4% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 4,3 min manatı və 

ya 46,7%-i əməyin ödənişi, 3,9 min manatı və ya 42,4%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması, 0,1 min manat və ya 1,1%-i təqaüdlər və sosial müavinət, 

0,8 min manat və ya 8,7%-i digər xərclər bölmələriüzrə olmuş, əsas vəsaitlərə 49,1 min 

manat köhnəlmə hesablanılmışdır. 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası üzrə 4865,6 min manat 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 

349,8 min manat və ya 6,7% azdır. 4865,6 min manat maliyyələşmə açılmış, 4700,1 

min manat və ya təyinatın 96,6%-i həcmində kassa xərci (2015-ci ilin müvafiq göstəricisi 

ilə müqayisədə 395,7 min manat və ya 9,2% çox) və 2479,7 min manatfaktiki xərc 

olmuşdur. 

Ayrılan vəsaitin 1657,2 min manatı və ya 35,3%-i “əməyin ödənişi”, 2032,2 min 

manatı və ya 43,2%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 26,7 min manatı 

və ya 0,6%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 591,1 min manatı və ya 12,6 %-i “digər 

xərclər”, 392,8 min manatı və ya 8,4%-i isə “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi 

üzrə xərcedilmişdir. 

Xərclər ümumilikdə 96,5% icra olunsa da, su haqqının ödənilməsi xərci 36,6%, 

beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi xərci 50,4%, bank xərcləri 29,2%, 

digər maşın və avadanlıqların alınması xərci 67,5%, təqaüdlər və sosial müavinətlər 

xərci 69,3% icra olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 165,5 min manat və ya 3,4% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 117,1 min 

manatı “digər maşın və avadanlıqlar”, 11,1 min manatı “bank xərcləri”, 10,8 min manatı 

“su haqqının ödənilməsi”, 6,9 min manatı “iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə 

verilən müavinət”, 6,8 min manatı “digər alışlar və xidmətlər”, 3,1 min manatı “mühafizə 

xərcləri”, 2,5 min manatı “digər təqaüdlər”, 2,5 min manatı “digər müavinət və 
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transfertlər”, 1,9 min manatı “kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi”,2,7 min 

manatı isə digər xərclər üzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borc olmamış, kreditor borc 

8,6 min manat olmuşdur ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,0 min manat və ya 87,0% 

çoxdur.Hesabat ilində su haqqının ödənilməsi 0,9 min manat, digər alışlar və xidmətlər 

üzrə 5,4 min manat kreditor borcun yaranmasına baxmayaraq su haqqının ödənilməsi 

xərci üzrə açılmış maliyyələşmənin 63,5%-i (10,8 min manat), digər alışlar və xidmətlər 

üzrə açılmış maliyyələşmənin 2,9%-i (6,8 min manat) istifadə edilməyərək dövlət 

büdcəsinə qaytarılmışdır. 

2016-cı ildə Kitabxananın büdcədənkənar vəsaitlər üzrə daxilolmaları 20,0 min 

manata qarşı 12,4 min manat və ya 62,0% (7,6 manat az), xərcləri isə 20,0 min manata 

qarşı 4,1 min manat və ya 20,5% (15,9 min manat az) icra olunmuşdur.Ayrılan 

vəsaitlərdən 3,1 min manat “əməyin ödənişi” 0,9 min manat isə “malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması” bölməsi üzrə xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Komitəsinin Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasına 396,1 min manat 

həcmində vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 4,6 min manat azdır. 

İl ərzində təyinata qarşı 394,5 min manat məbləğində maliyyələşmə açılmış, 388,5 min 

manat və ya təyinatın 98,1%-i həcmində kassa xərci olmuşdur.  

Hesabat ilində yanacaq və sürtkü materiallarının alınması xərci üzrə 0,99 min 

manat, digər nəqliyyat xərcləri üzrə 0,63 min manat, digər təqaüdlər üzrə 0,32 min 

manat, digər müavinət və transferlər üzrə 0,5 min manat təyinat təsdiq edilsədə xərc 

aparılmamış, su haqqının ödənilməsi üzrə xərclər 10,7%, kanalizasiya xidmətləri 

haqqının ödənilməsi üzrə xərclərin 29,7%, internet xidməti haqqının ödənilməsi üzrə 

xərclərin 36,0%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinətlər üzrə 

xərclərin 17,0% icra olunmuşdur.  

Sərf edilmiş vəsaitlər üzrə, o cümlədən inventarın alınmasına 6,3 min manata 

qarşı 2,3 min manat avadanlıqların alınmasına 2,9 min manata qarşı 5,4 min manat, 

digər alışlar və xidmətlər üzrə 13,5 min manata qarşı 6,4 min manat, digər maşın və 

avadanlıqların alınmasına 3,6 min manata qarşı 1,4 min manat, istehsalda istifadə 

olunmayan qeyri-maddi aktivlərin alınmasına 8,0 min manat xərcə qarşı 100,0% faktiki 

xərc  olmuşdurş  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 6,0 min manatı və ya 1,5% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 1,5 min manatı 

elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi, 0,9 min manat su haqqının ödənilməsi, 0,1 min 

manatı istilik enerjisi haqqının ödənilməsi, 0,2 min manatı kanalizasiya xidmətləri 

haqqının ödənilməsi, 0,2 min manatı digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi, 

0,4 min manat telefon danışıq haqlarının, 0,3 min manat poçt-rabitə xidmətləri, 0,3 min 

manatı digər təqaüdlər, 0,9 min manatı iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən 

müavinətlər, 0,5 min manatı digər müavinət və transferlər, 0,1 min manatı icarə və 

muzdlu xidmətlər, 0,2 min manatı əsaslı xərclər, 0,3 min manatı bank xərcləri üzrə 

olmuşdur. 

Kitabxananın  saxlanılması üzrə sərf edilmiş vəsaitin 272,0 min manatı (70,0%-i) 

əmək haqqı xərclərinə, 60,4 min manatı (15,5%-i) əmək haqqına üstəliyə, 5,4 min 

manatı (1,4%-i) idarənin saxlanılmasına, 0,7 min manatı (0,2%-i) ezamiyyə xərclərinə, 
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6,6 min manatı (1,7%-i) kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsinə, 22,6 

min manatı (5,8%-i) istehlak mallarının və materiallarının alınmasına, 0,2 min manatı 

(0,1%-i) təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 8,8 min manatı (2,3%-i) digər xərclərə və 11,6 

min manatı (3,0%-i) qeyri-maliyyə aktivlərinə yönəldilmişdir.  

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi üzrə 1003,2 min manat təsdiq edilmiş (2015-ci illə 

eyni), təyinata qarşı 1003,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 554,3 min manat və ya 

təyinatın 55,3%-i həcmində kassa xərci və 554,3 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 3481,0 manatı (37,0%-i) ştatdankənar işçilərin 

əmək haqqı, 4200 manatı (44,7%-i) əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri, 1690 

manatı(18,3%-i) Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar xərc maddələri üzrə icra 

olunmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 448,9 min manat və ya 44,7% vəsait 

istifadə edilməyərək geriqaytarılmışdır. Bütün xərclər sair müxtəlif xərclər maddəsindən 

icra olunmuşdur. 

Büdcə vəsaitləri üzrə təşkilatın ilin əvvəlinə və sonuna debitor borcu 

olmamış,kreditor borcu isə ilin əvvəlinə və sonuna 22,9 min manat olmuşdur. Xəzinə 

üzləşmə aktı ilə debitor və kreditor borcları barədə məlumatın müqayisəsi göstərir ki, 

kreditor borc məbləği əvvəlki illərdən yarandığı üçün xəzinədarlıq tərəfindən uçotda əks 

olunmamışdır. 

Hesabat ilində büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin əvvəlinə qalıq olmamışdır. Cari 

ildə təsdiq olunmuş smeta 25,0 min manat, gəliri31,0 min manat, kassa xərci9,4 min 

manat,faktiki xərci 9,4 minmanat olmuşdur.İlin sonunaqalan 21,6 minmanat vəsait 

dövlət büdcəsinə ödənilmişdir. 

Təşkilatın büdcədənkənar vəsaitlər üzrə debitor və kreditor borcları olmamışdır. 

Mərkəzin büdcədənkənar vəsaitləri,bilet satışından,icarə haqqındandaxilolmalar 

hesabına formalaşır. 

70200,0 manat sponsor yardımı daxil olmuş 14168,9 manat kassa xərci, 14168,9 

manat faktiki xərc aparılmış, ilin sonuna 56031,0 manat vəsait qalığı depozit və 

tapşırıqlar hesabında saxlanılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar 

İdarəsinə Dövlət Bayrağı Muzeyinin saxlanması üçün 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 379,9 min manat məbləğində vəsait təsdiq olunmuş,  

təyinata qarşı 379,0 min manat maliyyələşmə açılmış, 161,7 min manat və ya təyinatın 

42,6%-i həcmində kassa  xərci və 151,9 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 217,3 min manat və ya 57,4% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır.      

Geri qaytarılan vəsaitin 30,1 min manatı (13,9%) əməyin ödənişi bölməsi üzrə, 

185,1 min manatı (85,2%) malların (iş və xidmətlərin) satın alınması bölməsi üzrə, 1,5 

min manatı (0,7%) digər xərclər bölməsi üzrə, 0,6 min manatı (0,2%) isə müxtəlif xərclər 

üzrə olmuşdur. 

2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 47,5 min manatı (29,4%-i) əməyin ödənişi 

xərclərinə, 78,4 min manatı (48,5%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 

26,7 min manat (16,5%) digər xərclərə, 9,1 min manatı (5,6%-i) qeyri-maliyyə 

aktivlərinin, o cümlədən 9,0 min manatı digər maşın və avadanlıqlar xərc maddəsinə 

yönəldilmişdir. 
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İdarənin debitor və kreditor borcları barədə məlumata əsasən müvafiq bölmədən 

hesabat dövründə debitor borcu olmamış, dövrün sonuna isə 191,6 min manat 

məbləğində, o cümlədən 5,1 min manat idarənin saxlanılması xərcləri üzrə, 12,9 min 

manatı kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi xərcləri üzrə, 173,6 min 

manatı isə istehlak mallarının və materiallarının alınması xərcləri üzrə kreditor borcun 

olduğu qeyd edilmişdir. Lakin hesabata əsasən müvafiq bölmə üzrə məlumatda qeyd 

edilən kreditor borc məbləğləri öz əksini tapmadı. 

 “Mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət” köməkçi bölməsində nəzərdə 

tutulmuş “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə islahatlar” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərə 

6240,3 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 5376,2 min manat və ya 86,2% icra 

olunmuşdur.  Bu vəsait Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 1174,5 min manat və ya 

blok üzrə ümumi xərcin 21,8%-i həcmində, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanası üzrə 112,3 min manat və ya 2,1%, "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq 

Qoruğu İdarəsi publik hüquqi şəxs üzrə 86,6 min manat və ya 1,6%, Təhsil Nazirliyi üzrə 

41,8 min manat və ya 0,8%, Səhiyyə Nazirliyi üzrə 5,2 min manat və ya ümumi xərcin 

0,1% həcmində vəsait icra edilmiş, birdəfəlik təyinatlı xərclərdən qalan vəsait isə vəzifə 

maaşlarının artımı ilə əlaqədar olaraq rayonlara yönəldilmişdir. 

“Maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi” ilə bağlı xərclər 1109,0 min 

manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 1101,2 min manat və ya 99,3% icra olunmuşdur.  

Həmin vəsait bütünlüklə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən xərc edilmişdir.  

2016-cı ildə bölmə üzrə xərclərin 67261,1 min manatı və ya 9,8%-i "Radio, 

televiziya və nəşriyyat" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə 

müqayisədə 1244,5 min manat və ya 1,9%, 2015-ci illə müqayisədə 659,1 min manat və 

ya 1,0% çoxdur. 

Vəsaitin 54798,8 min manatı və ya 81,5%-i “Radio və televiziya”, 12462,3 min 

manatı və ya 18,5%-i, “Nəşriyyatlar” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti üzrə 

16552,8 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində 16552,8min manat 

maliyyələşmə açılmış, 16514,6 min manat və ya təyinatın 99,8%-i həcmində kassa 

xərci, 15878,1 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 4,3 min manat az 

olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 7086,4 min manatı və ya 42,9%-i əməyin ödənişi 

bölməsinə, 4340,7 min manatı və ya 26,3%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasına 1090,6 min manat və ya 6,6%-i qrantlar və ödənişlər bölməsinə, 3593,2 min 

manat və ya 21,8%-i digər xərclər bölməsinə və 399,0 min manatı və ya 2,4%-i qeyri-

maliyyə aktivlərin alınması bölməsinəyönəldilmişdir. 

Hesabat ilində 38,2 min manat vəsait istifadə edilməyərək büdcəyə 

qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 30,2min manatı və ya 79,1%-i “bank 

xərcləri” paraqrafı, 8,0 min manatı və ya 20,9%-i “məhsula görə ödənişlər”xərc 

maddəsiüzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin sonuna olan debitor borcları ilin əvvəli ilə müqayisədə 92,4 min 

manat və ya 1,6 dəfə artaraq 151,6 min manat təşkil etmişdir ki, bu da təyinatın 0,9%-i 

həcmində olmuşdur.  
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Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə hesabat ilinin əvvəlinə 562,2 min manat vəsait 

qalığı olmuş, hesabat ilində 89,5 min manat vəsait daxil olmuş, 341,5 min manat kassa 

xərci aparmış, ilin sonuna 310,2 min manat vəsait qalığı qalmışdır. Qeyd edək ki, xərc 

edilmiş vəsait bütünlüklə “sair xərclər” paraqrafı üzrə həyata keçirilmişdir. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə hesabat ilinin əvvəlinə yanacaq və sürtkü 

materialların alınması paraqrafı üzrə 59,2 min manatdebitor borc olmuş, il ərzində 

yanacaq və sürtkü materialları paraqrafı üzrə 17,6 min manat və sosial-mədəni və 

məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri maddəsi üzrə 74,8 min manat olmaqla 

ümumilikdə 92,4min manat debitor borc yaranmış və ilin sonuna debitor borc 151,6 min 

manat olmuşdur. 

 “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

üzrə 37720,3 min manat vəsaitə qarşı 37720,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 

37632,1 min manat və ya təyinatın 99,8%-i həcmində kassa xərci olmuş, faktiki xərc 

44181,7 min manat təşkil etmişdir. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 2,1 min manat az olmuş 

və xərc edilmiş vəsaitin 14092,4 min manatı və ya 37,4%-i əməyin ödənişi,11427,3 min 

manatı və ya 30.4%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması(mühafizə xərcləri 

1024,6 min manat, ezamiyyə xərcləri 1102,4 min manat, istehlak mallarının və 

materiallarının alınmasına 8113,8 min manat), 65,5 min manatı və ya 0,2%-i təqaüdlər 

və sosial müavinətlər və 12046,9 manatı və ya 32,0%-i digər xərclərin (sair xərclər 

11818,5 min manat)ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

2016-cı ildə açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 88,2 min manat və ya 0,2% 

vəsait istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Geri qaytarılmış vəsaitin 8,4 min 

manatı və ya 9,6%-i “Məhsula görə ödənişlər” yarımmaddəsi üzrə, 79,7 min manatı və 

ya 90,4%-i “Bank xərcləri” paraqrafı üzrə olmuşdur. Hesabat ilində “Bank xərcləri” 

paraqrafında istifadə edilməyən vəsait həmin maddə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 

66,3%-i həcmində olmuşdur. 

Hesabat ilinin əvvəlinə 39,3 min manat debitor borcu olmuş, hesabat ilində 2,9 

dəfə azalaraq 13,4 min manat təşkil etmişdir. İlin sonuna olan debitor borcun 1,3 min 

manatı 2011-ci ildə işçilərə artıq ödənilmiş əmək haqqına görə, 12,1 min manatı isə 

yanacaq və sürtkü materiallarının alınması xərci üzrə yaranmışdır. 

Kreditor borcu hesabat ilinin əvvəlinə 559,4 min manat olmuş hesabat ilində 38,9 

min manat və ya 7,0% azalaraq ilinin sonuna 520,5 min manat olmuşdur. İlin sonuna 

olan kreditor borcun 363,1 min manatı və ya 69,8%-i qonorar, 157,4 min manatı və ya 

30,2%-i qonorardan tutulmalara görə yaranmış borc təşkil etmiş və həmin borclar dövlət 

öhdəliyinə qəbul edilməyən kreditor borclardır. 

İlin əvvəlinə depozit və tapşırıqlar hesabında 12,6 min manat vəsait qalığı olmuş, 

il ərzində 3,1 min manat (2015-ci ildə 896,3 min manat) vəsait daxil olmuş, 1,5 min 

manat kassa xərci olmuş, ilin sonuna xərclənməyən 14,2 min manat vəsait büdcəyə 

qaytarılmış, 1,5 min manat faktiki xərci olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 

Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu üzrə 4012,8 min manat vəsait nəzərdə 

tutulmuş (əvvəlki illə müqayisədə 50 min manat və ya 1,2% az), hesabat ilində 4012,8 

min manat maliyyələşmə açılmış, 4002,1 min manat və ya təyinatın 99,7%-i həcmində 

kassa və faktiki xərc olmuşdur. 
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Hesabat ilində xərc edilmiş vəsaitəvvəlki illə müqayisədə 49,8 min manat az 

olmaqla subsidiyalar və cari transfertlər (o cümlədən, maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər 

paraqrafı üzrə 3999,9 min manat və bank xərcləri paraqrafı üzrə isə 2,1 min manat) 

bölməsi üzrə icra olunmuşdur. 

Hesabat ilinin axırına 10,7 min manat və ya açılmış maliyyələşmənin 0,3%-i 

həcmində (o cümlədən, maliyyə təşkilatları paraqrafı üzrə 0,1 min manat və bank 

xərcləri paraqrafı üzrə 10,7 min manat) vəsait qalığı büdcəyə qaytarılmışdır. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin əvvəlinə vəsait qalığı olmamış, hesabat ilində 

3,3 min manat vəsait daxil olmuş və 2,9 min manat kassa xərci aparılmış, ilin sonuna 

0,4 min manat vəsait qalığı büdcəyə qaytarılmışdır. Xərc edilmiş vəsait dəftərxana və 

təsərrüfat xərcləri paraqrafı üzrə 0,4 min manat, avadanlıqların alınması yarımmaddəsi 

üzrə 1,9 min manat və digər alışlar və xidmətlər yarımmaddəsi üzrə isə 0,6 min manat 

icra olunmuşdur. 

 “Mir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin Azərbaycan Milli Nümayəndəliyi 

üzrə 521,7 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində 521,7 min manat 

maliyyələşmə açılmış, 519,5 min manat və ya təyinatın 99,5%-i həcmində kassa xərci, 

519,5 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

2015-ci illə müqayisədə hesabat ilində icra edilmiş vəsaitin məbləği 0,6 min 

manat və ya 0,1%az olmuş, vəsaitin 518,4 min manatı və ya 99,8%-i məhsula görə 

ödənişlərmaddəsi və 1,0 min manatı və ya 0,2%-i bank xərcləri paraqrafı üzrə icra 

edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 2,2 min manat və ya 0,4% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət İnformasiya Agentliyi üzrə 7785,2 min 

manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 7785,2 min manat maliyyələşmə açılmış, 7460,0 min 

manat və ya təyinatın 95,8%-i həcmində kassa və 8184,9 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 1221,3 manat çox 

olmaqla 3238,4 min manatı (43,4%-i) əməyin ödənişi xərclərinə, 984,7 min manatı 

(13,2%-i) malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 27,6 min manatı (0,4%-i) 

təqaüd və sosial müavinətlərə, 235,2 min manatı (31,5%-i) digər xərclərə, 857,0 min 

manatı (11,5%) “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına, o cümlədən 267,0 min manatı 

digər maşın və avadanlıqların alınmasına, 590,0 min manatı “İstehsalda istifadə 

olunmayanqeyri-maddi aktivlərin alınmasınayönəldilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 325,2 min manat və ya 4,2% həcmində 

vəsait istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 36,6 

min manatı “Ştatda olan işçilərin əmək haqqı”, 3,0 min manat; “Ştatdankənar işçilərin 

əmək haqqı”, 1,4 min manatı “Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişi” 1,9 min manatı 

“İcbari dövlət sığortası”, 9,1 min manatı “Ölkədaxili ezamiyyə”, 0,7 min manatı “Elektrik 

enerjisi haqqının ödənilməsi”, 2,0 min manatı “Su haqqının ödənilməsi”, 0,7 min manatı 

“Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi”, 3,0 min manatı “Kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi”, 3,9 min manatı “Ölkədaxili telefon 

danışıq haqlarının ödənilməsi”, 10,8 min manat “Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının 

ödənilməsi”, 6,6 min manatı “İnternet xidməti haqqının ödənilməsi”, 15,0 min manatı 

“Digər alışlar və xidmətlər” 1,1 min manatı “Digər təqaüdlər”, 13,3 min manatı “İş 
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qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət”, 2,0 min manatı “İcarə və muzdlu 

xidmətlər”, 199,6 min manatı “Sair xərclər”, 13,2 minmanatı “Bank xərcləri”, 1,2 min 

manatı isə digər xərc maddələri üzrə olmuşdur. 

2016-cı ildə Agentliyə Dünya Xəbər Agentliklərinin V Konqresi OANA-nın XVI 

Baş Assambleyası və İnformşuranın XXII iclasının keçirilməsi məqsədi ilə “Sair xərclər” 

maddəsi üzrə 200,0 min manat vəsait ayrılmış, 200,0 min manat kassa xərci və həmin 

məbləğdə faktiki xərc olmuşdur. 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə islahatlar” xərci 110,3 min manat olmaqla 100,0% icra 

olunmuşdur.  Həmin vəsait rayonlar üzrə vəzifə maaşlarının artımı ilə əlaqədar icra 

edilmişdir.  

2016-cı ildə bölmə üzrə xərclərin 447282,7 min manatı və ya 65,1%-i "Bədən 

tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu da 

2014-cü illə müqayisədə 401803,4 min manat və ya 8,8 dəfə, 2015-ci illə müqayisədə 

411177,5 min manat və ya 11,4 dəfə çoxdur. 

Vəsaitin 429041,1 min manatı və ya 95,9%-i “Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili”, 

11142,2 min manatı və ya 2,5%-i “Gənclər siyasəti”, 7099,4 min manatı və ya 1,6%-i 

“Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm üzrə digər tədbirlər” paraqrafı üzrə xərc 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə xərclər 

7451,4 min manat təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 94,9 min manat və 

ya 1,2% az olmuş, hesabat ilində 7363,9,5 min manat maliyyələşmə açılmış, 7081,2 

min manat və ya dürüstləşmiş təyinatın 95,0%-i həcmində kassa xərci, 7039,8 min 

manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 735,3 min manat və ya 

11,6% çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 202,1 min manatı və ya 2,8%-i əməyin ödənişi 

bölməsinə (ştatda olan işçilərin əmək haqqı xərci üzrə 165,4 min manat, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayırmalar üzrə isə 36,4 min manat), 694,5 min manatı və ya 9,8%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması bölməsinə, 6168,7 min manat və ya 

87,1%-idigər xərclər, 16,0 min manat və ya 0,2%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

bölməsi üzrə həyata keçirilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 282,7 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 3,6 min manatı 

əməyin ödənişi bölməsi, 173,3 min manatı malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması bölməsi, 105,0 min manatı digər xərclər və 0,8 min manatı qeyri-maddi 

aktivlərin alınması üzrə olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə mərkəzləşmiş 

xərclərdən 21459,6 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə 

müqayisədə 11837,7 min manat və ya 35,6% az olmuşdur. Hesabat ilində 21402,2 

maliyyələşmə açılmış, 20708,1 min manat və ya təyinatın 96,5%-i həcmində kassa 

xərci, 15096,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 4806,6 min manat və 

ya 30,2%-i çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 345,3 min manatı və ya 1,7%-i əməyin 

ödənişi xərclərinə, 20331,3 min manatı və ya 98,2%-i sair xərclərə, 31,4 min manatı və 

ya 0,1%-i bank xərclərinəyönəldilmişdir. 
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Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 694,1 min manat və ya 3,2% vəsait 

istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 29,1 min 

manatı əmək haqqı, 6,6 min manatı əmək haqqına üstəlik köməkçi bölməsi üzrə, 623,0 

min manatı sair xərclər paraqrafı və 35,4 min manatı bank xərcləri paraqrafı üzrə 

olmuşdur. 

Hesabat ilinin əvvəlinə olan 1801,9 min manat debitor borcu hesabat ilində 3,4 

dəfə artaraq 6197,6 min manat olmuşdur. Debitor borc bütünlüklə sair xərclər paraqrafı 

üzrə yaranmışdır ki, bu da hesabat ilində sair xərclər paraqrafı üzrə maliyyələşmənin 

56,3%-i həcmində olmuşdur. 

Kreditor borc hesabatilinin əvvəlinə 112,4 min manat olmuş, hesabat ilində 11,0 

min manat və ya 9,8% artaraq 123,4 min manat təşkil etmişdir. Kreditor borc bütünlüklə 

sair xərclər paraqrafı üzrə yaranmışdır. 

Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilati işlər 

üzrə hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə dövlət 

büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərində "Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və 

turizm"köməkçi bölməsi üzrəBeynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər 

təşkilati işlərə 403200,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, hesabat ilində 403042,6 

min manat maliyyələşmə açılmış, 402868,1 min manat və ya təyinatın 99,9%-i 

həcmində kassa xərci, 402231,8 min manat faktiki xərc olmuşdur. Hesabat ilində bu 

istiqamətdə icra edilmiş vəsait  köməkçi bölmə üzrə xərclərin 90,1%-ni təşkil edir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 174,5 min manat vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsait bütünlüklə sair 

xərclər paraqrafıüzrə olmuşdur. 

Hesabat ilində sərf edilmiş vəsaitin 222,1 mln. manatı və ya 55,2%-i sair xərclərə, 

180,8 mln. manatı və ya 44,8%-i digər maşın və avadanlıqların alınmasına 

yönəldilmişdir. 

Beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilati işlərəayrılmış 

vəsaitdən ilin sonuna 636,3 min manat debitor borc yaranmışdır. 

Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə 

"Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə maddi texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmiri" lə bağlı 

xərclərdən 40496,0 min manat vəsait ayrılmış, 40496,0 min manat və ya təyinatın 

100,0%-i həcmində kassa xərci, 40496,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. Vəsaitin 

10462,5 min manatı sair xərclər, 33,5 min manatı isə bank xərcləri paraqrafı üzrə xərc 

edilmişdir. 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə maddi texniki təminatın möhkəmləndirilməsi 

və əsaslı təmiri” ilə bağlı xərclər 10496,0 min manat olmaqla 100,0% icra olunmuşdur.  

Həmin vəsait Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Olimpiya idman Kompleksləri və 

yeni istifadəyə verilmiş idman obyektlərinin saxlanilması məqsədilə maliyyə yardımının 

ayrılması, həmçinin Şahmat Olimpiadası və FİDE Konqresinin Bakıda keçirilməsi ilə 

bağlı yaranmış borcların ödənilməsi məqsədilə icra edilmişdir. 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə islahatlar”  üzrə 160,4 min manata qarşı 148,7 min manat və 

ya 92,7% icra olunmuşdur. Bu vəsaitin icrasına dair Hesablama Palatasına təqdim 
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olunmuş hesabatlara əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə 20,6 min manat 

təyinata qarşı 18,0 min manat və ya blok üzrə ümumi xərcin 12,1%-i həcmində vəsait 

xərc edilmiş, birdəfəlik ətyinatlı bu xərclərədn qalan hissə vəzifə maaşlarının artımı ilə 

əlaqədar olaraq rayonlar tərəfindən icra olunmuşdur.  

2016-cı ildə bölmə üzrə xərclərin 35699,4 min manatı və ya 5,2%-i "Digər 

kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi bölməsi üzrə xərc edilmişdir ki, bu 

da 2014-cü illə müqayisədə 16659,4 min manat və ya 31,8%, 2015-ci illə müqayisədə 

4195,5 min manat və ya 10,5% azdır. 

Vəsaitin 306,6 min manatı və ya 0,9%-i “Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər”, 

35205,2 min manatı və ya 98,6%-i “sair tədbirlər”, 187,6 min manatı və ya 0,5%-i “Dini 

tədbirlər” paraqrafı üzrə xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi üzrə mərkəzləşmiş 

xərclər üzrə 963,1 min manat vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

5,0 min manat və ya 0,5% çox olmuş, hesabat ilində 963,1 min manat maliyyələşmə 

açılmış, 957,7 min manat və ya ayrılmış vəsaitin 99,4 %-i həcmində kassa və faktiki 

xərc olmuşdur.  

Xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 2,2 min manat 0,2% çox olmuş və 

xərc edilmiş vəsaitin 962,5 min manatı və ya 100%-i digər xərclər bölməsi (sair xərclər 

üzrə 959,8 min manat və bank xərcləri üzrə 2,7 min manat) üzrə həyata keçirilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 5,4 min manat vəsait istifadə edilməyərək 

geri qaytarılmışdır ki, bu da bütövlükdə digər xərclər bölməsi üzrə olmuşdur. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin əvvəlinə qalığı 0,5 min manat olmuş, il ərzində 

647,0 min manat təyinata qarsı 504,7 min manat (icra 78,0%) vəsait daxil olmuş, 466,0 

min manat və ya daxilolmanın 92,3,%-i həcmində kassa xərci olmuş, ilin sonuna 39,3 

min manat vəsait qalığı büdcəyə qaytarılmış, 465,9 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Vəsaitin 312,9 min manatı və ya 55,9%-i əməyin ödənişi (əməyin ödənişi ilə bağlı 

sair pul ödənişləri 135,8 min manat), 130,5 min manatı və ya 18,5%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması (idarənin saxlanılması xərclərinə 93,3 min manat), 18,6 min 

manat və ya 25,9%-i digər xərclər (sair xərclərə 17,8 min manat) bölmələri üzrəxərc 

edilmişdir. 

Debitor borc ilin əvvəlinə 6321,0 min manat olmuş, hesabat ilində 1030,8 min 

manat və 16,3% artaraq 7351,8 min manat təşkil etmişdir. Hesabat ilində xarici 

ezamiyyələr paraqrafı üzrədebitor borc 8,1 min manat azalaraq 12,5 min manat, sair 

xərclər paraqrafı üzrə 310,5 min manat azalaraq 2709,6 min manat olmuş, nəqliyyat 

vasitələrinin alınması maddəsi üzrə isə ilin əvvəlinə olan 180,3 min manat məbləğində 

borc bağlanaraq ilin sonuna borc qalmamışdır. Bəzi xərc üzrə isə debitor borclar artmış, 

belə ki hesabat ilində digər alışlar və xidmətlər yarımmaddəsi üzrə 204,2 min manat 

artaraq ilin sonuna 1606,3 min manat, məhsula görə ödənişlər maddəsi üzrə 288,6 min 

manat artaraq 400,3,sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri maddəsi 

üzrə 1036,4 min manat artaraq 1586,4 min manat təşkil etmişdir. Cari təmir maddəsi 

üzrə 84,1 min manat, digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi paraqrafı üzrə 

950,9 min manat məbləğində debitor borc əvvəlki illərdən gələn borc olmaqla hesabat 

ilində dəyişilməz olaraq qalmışdır. 

Kreditor borc hesabatilinin əvvəlinə 201,7 min manat olmuş, hesabat ilində 163,8 

min manat azalaraq 37,9 min manat olmuşdur. Kreditor borcun 3,3 min manatı 
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dəftərxana və təsərrüfat xərcləri paraqrafı üzrə, 10,8 min manatı kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi köməkçi bölməsi üzrə əvvəlki illərdə yaranmış 

borc təşkil etmişdir. Həmçinin, məhsula görə ödənişlər maddəsi üzrə kreditor borc 170,9 

min manat azalaraq ilin sonuna 10,5 min manat, sair xərclər paraqrafı üzrə isə 6,6 min 

manat artaraq 10,3 min manat olmuşdur.Eyni zamanda, Dövlət Sosial Sığorta Fonduna 

ayırmalar paraqrafı üzrə ilin sonuna 2,1 min manatkreditor borc olmuşdur. 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə islahatlar” üzrə xərclərdən xərcindən digər xərclər köməkçi 

bölməsinə 5,0 min manat vəsait təsdiq edilmişdir. Həmin vəsaitlərdən 4,8 min manat 

kassa xərci aparılmış və 0,2 min manat istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının Katibliyi üzrə 6619,2 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin təyinatına bərabərdir. Hesabat ilində 6615,5 

min manat maliyyələşmə açılmış, 6186,0 min manat və ya təyinatın 99,9%-i həcmində 

kassa və faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 86,2 min manat az 

olmaqlaxərc edilmiş vəsait tam olaraq subsidiyalar və cari transfertlər (o cümlədən 

maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər paraqrafı üzrə 6184,0 min manat və bank xərcləri 

paraqrafı üzrə isə 2,0 min manat) bölməsi üzrə olmuşdur. 

Hesabat ilinin axırına 429,5 min manat və ya açılmış maliyyələşmənin 6,5%-i 

həcmində (o cümlədən maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər paraqrafı üzrə 414,1 min 

manat və bank xərcləri paraqrafı üzrə isə 15,4 min manat)vəsait büdcəyə qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu üzrə 

01.01.2016-cı il tarixə qalıq 2293,4 min manat olmuş, 2016-cı ildə 4778,9 min manat 

təyinata qarşı 4778,9 min manat maliyyələşmə açılmışdır. Fondun illik xərcləri 5850,4 

min manat və ya təyinatın 82,7%-i həcmində olmaqla faktiki və kassa xərci bərabər 

olmuşdur.Fond üzrə ilin sonuna qalıq 1221,1 manat olmuşdur. Vəsait “subsidiyalar və 

cari transfertlər” və “sair xərclər” xərc maddələri üzrə xərc edilməklə 2015-ci illə 

müqayisədə 335,7 min manat (6,1%) çoxdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 666,2 min manatı və ya 11,4%-i Fondun 

saxlanılmasına yönəldilmişdir ki, bunun da 276,5 min manatı və 41,5%-i əməyin ödənişi 

xərclərinə, 177,9 min manatı (26,7%-i) icarə xərclərinə, 181,7 min manatı (27,3%-i) 

ezamiyyəxərclərinə, 30,2 min manatı və ya 4,5%-i digər xərclərə yönəldilmişdir. 

Heydər Əliyev Mərkəzinə 3511,2 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 3504,3 

min manat və ya dürüstləşmiş təyinatın 99,8%-i həcmində kassa xərci, 3481,6 min 

manat faktiki xərc olmuşdur. Xərc edilmiş vəsait tam olaraq digər xərclər (o cümlədən, 

sair xərclər paraqrafı üzrə 3500,0 min manat və bank xərcləri paraqrafı üzrə isə 11,2 

min manat) bölməsi üzrə olmuşdur. 

Mərkəzin debitor borcu hesabat ilinin sonuna 39,6 min manat təşkil etmişdir.   

Mərkəzin büdcədənkənar vəsaitlər üzrə hesabat ilinin əvvəlinə vəsait qalığı 

olmamış, hesabat ilində 859,0 min manat vəsait daxil olmuş, 858,0 min manat kassa 

xərci aparılmış, ilin sonuna 1,0 min manat vəsait istifadə edilməyərək dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır. Qeyd edək ki, xərc edilmiş vəsait bütünlüklə “sair xərclər” paraqrafı üzrə 

həyata keçirilmişdir. 
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.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi 

üzrə 1748,4 min manat (2015-ci illə müqayisədə 233,8 min manat və ya 11,8% az) 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı1691,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 1627,0 min 

manat və ya təyinatın 93,1%-i həcmində kassa xərci (2015-ci illə müqayisədə 121,4 min 

manat və ya 8,1% çox) və 1635,6 min manatfaktiki xərc olmuşdur. 

Ayrılan vəsaitlərdən 721,4 min manatı və ya 44,3%-i “əməyin ödənişi”, 168,8 min 

manatı və ya 10,4%-i “malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 0,8 min manatı və 

ya 0,1%-i “təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 706,0 min manatı və ya 43,4%-i “digər 

xərclər”, 29,9 min manatı və ya 1,8%-i isə “qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi 

üzrə xərcedilmişdir. 

Mərkəzin saxlanılması xərci ümumilikdə 93,1% icra olunsa da,elektrik enerjisi 

haqqının ödənilməsi xərci 55,2%, qaz haqqının ödənilməsi xərci 38,7%, kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclər 36,3%, beynəlxalq telefon danışıq 

haqlarının ödənilməsi xərci 4,9%, iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən 

müavinət xərci13,8% icra olunmuş, ölkədaxili ezamiyyə xərci üçün nəzərdə tutulmuş 

6480,0 manat, kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 

900,0 manat, digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi xərci üzrə nəzərdə 

tutulmuş 3000,0 manatvəsaitdən istifadə edilməmişdir. 

Hesabat ilində açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 64,4 min manat və ya 3,8% 

vəsait istifadə edilməyərək büdcəyə geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan 

vəsaitin 5,1 min manatı “ştatda olan işçilərin əmək haqqı” 5,2 min manatı “ştatdankənar 

işçilərin əmək haqqı”, 2,0 min manatı “əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri”, 1,7 

min manatı “Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar”, 10,3 min manatı “xarici 

ezamiyələr”, 2,2 min manatı “digər kommunal xidmətləri haqqının ıdənilməsi”, 3,5 min 

manatı “kommunal və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı xərclər” 1,3 min manatı “poçt 

xidmətlərinin ödənilməsi”, 2,9 mni manatı “inventar alınması”, 4,1 min manatı “avadanlıq 

alınması”, 1,1 min manatı “iş qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən müavinət”, 

12,8 min manatı “sair xərclər”, 3,3 min manatı“digər maşın və avadanlıqlar”, 5,6 min 

manatı “istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər” 3,3 min manatı isə digər 

xərc maddələri üzrə olmuşdur. 

Büdcə vəsaitləri üzrə debitor borc 5,1 min manat azalaraq hesabat ilinin sonuna 

0,1 min manat təşkil etmişdir ki, bu da sair xərclər üzrə olmuşdur. 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi üzrə 1044,4 min manat vəsait 

nəzərdə tutulmuş (2015-ci illə müqayisədə 428,5 min manat və ya 69,6% çox), hesabat 

ilində 1026,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 952,0 min manat və ya təyinatın 91,2%-i 

həcmində kassa xərci və985,6 min manat faktiki xərc olmuşdur. Qeyd edək ki, 2016-cı 

ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabat və qanun layihəsində 

Mərkəz üzrə dövlət büdcəsinin kassa xərci 1026,5 min manat göstərilmişdir ki, bu da 

hesabat ilində açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda istifadə olunmayan 74,4 min 

manatın depozit və tapşırıqlar üzrə hesaba köçürülməsi ilə əlaqədardır. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 465,6 min manat çox 

olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 283,8 min manatı və ya 29,8%-i əməyin ödənişi 

bölməsinə (o cümlədən ştatda olan işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə 164,3 min 

manat, ştatdankənar işçilərin əmək haqqı paraqrafı üzrə 38,8 min manat, əməyin 

ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri üzrəparaqrafı üzrə 29,1 min manat və Dövlət Sosial 
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Müdafiə Fonduna ayırmalar paraqrafı üzrə isə 51,6 min manat), 185,4 min manatı və ya 

19,5%-imalların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına (o cümlədən mətbəə xərci 

paraqrafı üzrə 27,0 min manat, xarici ezamiyyələr paraqrafı üzrə 7,8 min manat, digər 

alış və xidmətlər yarımmaddəsi üzrə 12,7 min manat), 482,0 min manatı və ya 50,6%-i 

digər xərclər bölməsinə (icarə və muzdlu xidmətlər paraqrafı üzrə 70,8 min manat, sair 

xərclər paraqrafı üzrə 410,3 min manat və bank xərcləri paraqrafı üzrə 0,9 min manat), 

0,7 min manatı və ya 0,1%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir. 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi üzrə 294,9 min manat vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 17,4 min manat və ya 5,6% az olmuş, 

hesabat ilində 292,0 min manat maliyyələşmə açılmış, 290,2 min manat və ya təyinatın 

98,5%-I həcmində kassa xərci, 298,3 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Hesabat ilində xərc edilmiş vəsait əvvəlki illə müqayisədə 25,9 min manat və ya 

9,8%çox olmuş və xərc edilmiş vəsaitin 143,8 min manatı və ya 49,6% əməyin ödənişi 

(o cümlədən ştatda olan işçilərin əməkhaqqı paraqrafı üzrə 95,4 min manat və Dövlət 

Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar paraqrafı üzrə isə 25,9 min manat) bölməsinə, 118,1 

min manatı və ya 40,7%-i malların (işlərinvəxidmətlərin) satın alınması, 12,1 min manat 

və ya 4,2% digər xərclər bölməsivə 16,2 min manatı və ya 5,6%-I qeyri-maliyyə 

aktivlərin alınması bölməsi üzrə olmuş, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi 42,0 min manat 

təşkil etmişdir. 

Mərkəzin hesabat ilin sonuna faktiki xərci kassa xərcindən19,7 min manat və ya 

6,3% az, o cümlədən mətbəə xərcləri paraqrafı üzrə kassa xərci 21,7 min manat, faktiki 

xərc 24,4 min manat və ya kassa xərci faktiki xərcdən2,7 min manat az, cari təmir 

maddəsi üzrə kassa xərci 9,0 min manat, faktiki xərc 4,5 min manat və ya kassa xərci 

faktiki xərcdən 4,5 min manat çox,inventarların alınması yarım maddəsi üzrə kassa 

xərci 8,5 min manat olmuş, faktiki xərc olmamış və ya kassa xərci faktiki xərcdən 8,5 

min manat çox, nəqliyyat vasitələrinin alınması maddəsi üzrə kassa xərci 51,5 min 

manat, faktiki xərc olmamış və ya kassa xərci faktiki xərcdən51,5 min manat çox 

olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi üzrə 220,2 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 206,3 min manat maliyyələşmə açılmış, 206,3 min manat 

və ya təyinatın 93,7%-i həcmində kassa xərci və 150,9 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Agentliyin saxlanması üçün 2016-cı ildə ayrılmış vəsait 2015-ci illə müqayisədə 

84,6 min manat və ya 27,8%, icra edilmiş vəsait isə 20,4 min manat və ya 9,0% az 

olmuşdur. 

Xərclərin icrası bütün xərc maddələri üzrə 100% icra edilmişdir. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin əvvəlinə olan 73,5 min manat debitor borc 

artaraq ilin sonunda 78,6 min manat, ilin əvvəlinə olan 198,5 min manat kreditor borcu 

artaraq 232,8 min manat təşkil etmişdir. Debitor-kreditor borcları sair xərclər üzrə 

yaranmışdır. 

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə ilin əvvəlinə 125,1 min manat qalıq olmuş, il 

ərzində 96,9 min manat vəsait daxil olmuş, 65,1 min manat vəsait xərc edilmiş, 2,8 min 

manat vəsait ilin sonunda dövlət büdcəsinə köçürülmüş, ilin sonuna qalıq 154,2 min 

manat olmuşdur. 

Büdcə vəsaitləri üzrə ilin əvvəlinə və axırına 0,1 min manat debitor borc olmuşdur 

ki, bu da digər nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilmə xərci üzrə yaranmışdır. 
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Büdcə vəsaitləri üzrə ilin əvvəlinə olan 142,0 manat kreditor borcu (DSMF üzrə 

7,0 manat, digər nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi üzrə 135,0 manat) artaraq 

203,0 manat (o cümlədən, DSMF üzrə 68,0 manat) olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin 

Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi 

fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu üzrə 198,5 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 

195,5 min manat maliyyələşmə açılmış, 195,0 min manat və ya təyinatın 98,2%-i 

həcmində kassa xərci və 195,0 min manatfaktiki xərc olmuşdur. 

2015-ci ili müvafiq göstəriciləri ilə müqayisədə proqnoz 9,6 min manat və ya 

5,1%, icra isə 27,5 min manat və ya 16,4% çox olmaqla vəsaitin 93,4 min manatı 

(47,9%-i) əməyin ödənişi xərclərinə, 17,0 min manatı (10,1%) malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınmasına, 8,7 min manatı (5,2%) digər xərclərə, 3,3 min manatı 

(1,9%)qeyri-maliyyə aktivlərinin, o cümlədən əsas vəsaitlərin alınmasına yönəldilmişdir. 

 “Dövlət büdcəsindən verilən maliyyə yardımları” üzrə hesabat ilində 6231,2 

min manat məbləğində vəsait icra eidlmişdir. Dövlər büdcəsinin icası ilə bağlı təqdim 

edilmiş məlumatlaraq görə, həmin vəsaitin 1000,0 min manatı dini mərkəzlərə nəzərdə 

tutulmaqla Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 

icra eidlmişdir. 2151,8 min manatı siyasi patiyalara və 3079,4 min manatı QHT-lərə 

verilən yardımlardan ibarət olmuşdur.  

Köməkçi bölmə üzrə xərclərin 176,7 min manatı yerli icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən icra edilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən "Digər 

kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi bölməsindən dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 3378,2 min manat məbləğində 

icra edilmişdir. Hesablama Palatasına qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlar 

3351,9 min manat məbləğində vəsaiti əhatə etmişdir. Həmin məbləğin 49,9%-i 

"Içərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu Idarəsi publik hüquqi şəxs, 25,6%-i  H.Əliyev 

Mərkəzi, 10,2%-i Azərbaycan Respublikası lctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti, 

13,9%-i Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 0,4%-i digər qurumlar tərəfindən icra 

olunmuşdur.  

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi və əsaslı 

təmiri” ilə bağlı xərclər 5490,0 min manata qarşı 5472,7 min manat və ya 99,7% icra 

olunmuşdur.  Həmin vəsaitin 5383,1 min manatı Heydər Əliyev Mərkəzinə, 39,8 min 

manatı  Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinə, 4,8 min manatı Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyinə aid olmuşdur.  

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara 

aid edilməyən sahədə islahatlar” üzrə xərclər 42,0 min manata qarşı 34,0 min manat 

və ya 81,1% icra olunmuşdur. Həmin vəsaitin 85,0%-i rayonlar tərəfindən vəzifə 

maaşlarının artımı ilə əlaqədar icra edilmiş, qalan hissəsi digər qurumlara yönəldilmişdir  
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3.1.4. İqtisadiyyatın real sektorunda və iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrində 

büdcə vəsaitlərindən istifadə 

 

İqtisadiyyatın real sektorunun inkişaf etdirilməsi qlobal iqtisadi mühitdə baş verən 

neqativ proseslərin Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsiri nəticəsində yaranan risklərin 

azaldılmasında, iqtisadi artım tempinin aşağı düşməsinin qarşısının alınmasında və 

iqtisadi dayanaqlığın qorunmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan, 

iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafı dövlətin iqtisadi siyasətinin ən mühüm 

priotetlərindən biri olmaqla, istənilən vasitələrlə, o cümlədən dövlət büdcəsindən 

vəsaitlərin iqtisadi sahələrə yönəldilməsi yolu ilə dəstəklənməlidir.  

Mənzil-kommunal təsərrüfatı kompleksində qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarının 

tələbləri bu sahədə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin tətbiqi yolu ilə mənzil-kommunal 

xidmətlərində keyfiyyətin yüksəldilməsi, xərclərin rasionallaşdırılması, mənzil 

sahiblərinin tələblərinə və müasir standartlara cavab verən, həmçinin onların 

hüquqlarının qorunması ilə yaşayış fondunun yaradılması və idarəetmə strukturunun 

formalaşdırılması istiqamətlərində görülən tədbirlər insanların həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılmasına xidmət edən mənzil təsərrüfatının rolunu kifayyət qədər 

yüksəltmişdir. 

  Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin 

(elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair “Strateji Yol Xəritəsi”nə əsasən bu 

sahənin qısa (2020-ci ilədək), orta (2020-2025-ci ilədək) və uzunmüddətli (2025-ci ildən 

sonrakı dövr üçün) dövrlər üzrə inkişaf istiqamətləri müəyyən olunmuşdur. 

2016-cı ildə ölkənin qaz təchizatı sisteminə verilmiş 13,7 milyard kubmetr təbii 

qazın 3,1 milyard kubmetri əhali istehlakçılarına çatdırılmışdır. Hesabat ilində əlavə 

yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması və yeni tikinti obyektlərinin istifadəyə verilməsi 

hesabına əvvəlki illə müqayisədə əhaliyə satılan təbii qazın həcmi 423,7 milyon kub 

metr və ya 16 faiz artmışdır.  

 “Azərsu” ASC-də 2016-cı ildə su təchizatı və tullantı suların axıdılması 

sistemlərinin dayanıqlığının təmin edilməsi və inkişaf etdirilməsi, xidmətlərin keyfiyyət və 

kəmiyyət baxımından yaxşılaşdırılması, əhalinin daha geniş qismi üçün 

mərkəzləşdirilmiş su təchizatı və tullantı suların axıdılması xidmətlərindən istifadə 

imkanlarının artırılması üzrə işlər davam etdirilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 02 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə 2016-cı ilin dövlət 

büdcəsində “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə  447801,6 min manat 

vəsait təsdiq edilmiş, il ərzində bölmə üzrə dəyişikliklər edilərək 430251,6 min manat  və 

ya təsdiq edilmiş büdcəyə nisbətən 17550,0 min manat az vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən bölmə üzrə bütün 

köməkçi bölmələrə müəyyən edilmiş məbləğ icra prosesində dəyişdirilmişdir. 
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Beləliklə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən “Mənzil 

və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 430251,6 min manat təyinata 

qarşı icra 416922,6 min manat və ya 96,9% səviyyəsində olmuşdur ki, bu da 2014-cü 

illə müqayisədə 195,6 min manat və ya 0,1% az, 2015-ci illə müqayisədə isə 21013,2 

min manat və ya 5,3% çoxdur. 2016-cı ildə bölmə üzrə xərclərin dövlət büdcəsinin 

ümumi xərclərində xüsusi çəkisi 2,4% təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq 

(2,2%) göstəricisindən 0,2 faiz bəndi çoxdur.  

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə 

nəzərdə tutulmuş 430251,6 min manat məbləğində vəsaitdən 248874,7 min manatı və 

ya 57,8%-i mərkəzləşdirilmiş xərclər, 181376,9 min manatı və ya 42,2%-i isə yerli 

xərclər təşkil etmişdir. Bölmənin icra göstəriciləri mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə 

237012,6 min manat və ya bölmə xərclərinin 56,9%-i, yerli xərclər üzrə isə 179910,0 

min manat və ya bölmə xərclərinin 43,1%-ni təşkil etmişdir.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə icra 

edilmiş 237012,6 min manat mərkəzləşdirilmiş xərclərin 17766,8 min manatı və ya 

7,5%-i “Azəristiliktəchizat” ASC, 3439,6 min manatı və ya 1,5%-i Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, 2472,2 min manatı və ya 1,0%-i 

“İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 7913,4 min 

manatı və ya 3,3%-i “Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 19876,1 min 

manatı və ya 8,4%-i “Təmiz şəhər” ASC, 7208,1 min manatı və ya  3,0%-i Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 759,4 min manatı və ya 0,3%-i Azərbaycan Respublikası 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 5053,8 min manatı və ya 2,1%-i “Azərsu” ASC 

tərəfindən icra edilmiş, 104005,3 min manatı və ya 43,9%-i “Yaşayış məntəqələrinə aid 

olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpası, yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər”ə, 66798,4 min manatı və ya 28,2%-i “Kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” ilə bağlı xərclərə, 469,5 min manatı və ya 

0,2%-i “Çirkab suların təmizləyici qurğularının istismarı və xidməti ilə bağlı xərclər” üzrə, 

1250,0 min manatı və ya 0,5%-i “Su təchizatı qurğularının istismarı və xidməti üzrə 

bələdiyyələrə göstərilən maliyyə yardımı ilə bağlı xərclər” üzrə ödənilmişdir. Göründüyü 

kimi, bölmə üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərin 172523,2 min manatı və ya 72,8%-i 

birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə nəzərdə tutularaq icra edilmişdir (Cədvəl 64).  

2016-cı ilin dövlət büdcəsində “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə icra 

olunmuş 179910,0 min manat yerli xərclərin 19534,5 min manatı və ya 10,9%-i “Mənzil 

təsərrüfatı”köməkçi bölməsi üzrə, 159876,6 min manatı və ya 88,9%-i “Kommunal 

təsərrüfatı” köməlçi bölməsi üzrə, (o cümlədən 13727,0 min manat və ya 7,6%-i 

“Küçələrin işıqlandırılması” paraqrafı üzrə), 498,9 min manatı və ya 0,2%-i isə “Mənzil 

və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər üzrə xərclər” köməkçi bölmələrindən 

ödənilmişdir.  
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Cədvəl 64 “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsi üzrə xərclərin 2014-2016-ci illərdə 
icrası, min manatla 

fu
n
k

si
o
n

al
 t
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n
if

at
 

k
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d
u
 

Funksional təsnifat 

üzrə xərclərin 

istiqamətləri 

2014-cü il 

icra 
2015-ci il 

icra 

2016-cı il 2016-cı il üzrə icranın 

2014-cü ilin icrası ilə 

müqayisəsi 

2016-cı il üzrə icranın 

2015-ci ilin icrası ilə 

müqayisəsi təyinat Icra 

məbləğ %-lə mütləq %-lə mütləq %-lə 

8 Mənzil və 

kommunal 

təsərrüfatı xərcləri 

417118,2 395909,4 430251,6 416922,6 96,9 -195,6 99,9 21013,2 105,3 

8.1 Mənzil təsərrüfatı 

xərcləri, o cümlədən 97928,6 75184,5 116544,5 112904,3 96,9 14975,7 115,3 37719,8 150,2 

8.1.1 Yaşayış 

məntəqələrinə aid 

olan kommunal 

təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

19026,3 1300,0 0,0 0,0 0,0 -19026,0 0,0 -1300,0 0,0 

8.1.2.   Mənzillə bağlı 

digər tədbirlər  78902,3 73884,5 116544,5 112904,3 96,9 34002,0 143,1 39019,8 152,8 

8.1.2.1 Qaçqınların və 

Məcburi 

Köçkünlərin Işləri 

üzrə Dövlət Komitəsi 

500,6 500,6 400,0 400,0 100,0 -100,6 79,9 -100,6 79,9 

8.1.2.2 “İçərişəhər” Dövlət 

Tarix Qoruğu 

İdarəsi 

492,1 493,5 385,4 385,4 100,0 -106,7 78,3 -108,1 78,1 

8.1.2.3 Yaş məntəqə.aid 

olan komm. təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpa və yenidənqur. 

abad. ilə bağlı 

xərclər 

1555,5 72,8 25892,9 25786,1 99,6 24230,6 
16,5 
dəfə 

25713,3 
354,2 
dəfə 

8.1.2.4 Kommunal, 

kommunikas.xidmətl

ərbu xid. üzrə yeni 

tarif tətb və digər 

tədbir ilə bağlı 

xərclər 

49850,0 50000,0 70000,0 66798,4 95,4 16948,4 134,0 16798,4 133,6 

8.1.2.5 Yerli icra hakim. 

orqanları 
26354,1 22817,6 19866,1 19534,5 98,3 -6819,6 74,1 -3283,1 85,6 

8.2 Kommunal 

təsərrüfatı xərcləri, 

o cümlədən: 

305084,3 269947 298478,7 293996,7 98,5 -11088 96,4 24049,7 108,9 

8.2.1  Kommunal 600,0 10177,5 0,0 0,0 0,0 -600,0 0,0 -10177,5 0,0 

8.2.1.1 Yaş məntəqələrinə 

aid olan kommunal 

təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpası, 

yenidənqurulması və  

abadlaşdırılması ilə 

bağlı xərclər 

600,0 10177,5 0,0 0,0 0,0 -600,0 0,0 -10177,5 0,0 

8.2.2 Abadlaşdırma, 

tullantıların 

yığılması və 

təmizlənməsi 

265417,7 220248,8 264322,9 260162,9 98,4 -5254,8 98,0 39914,1 118,1 

8.2.2.1 Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi 8109,0 7915,4 7428,5 7208,1 97,0 -900,9 88,9 -707,3 91,1 
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8.2.2.2 Qaçqınların və 

Məcburi 

Köçkünlərin Işləri 

üzrə Dövlət Komitəsi 

2915,9 3459,8 3000,0 2994,8 99,8 78,9 102,7 -465,0 86,6 

8.2.2.3 “İçərişəhər” Dövlət 

Tarix Qoruğu 

İdarəsi 

1769,1 1595,5 1769,4 1764,8 99,7 -4,3 99,8 169,3 110,6 

8.2.2.4 Dənizkənarı Bulvar 

İdarəsi 4114,4 3910,3 7518,8 7250,9 96,4 3136,5 176,2 3340,6 185,4 

8.2.2.5 “Təmiz Şəhər” ASC 25337,9 19174,4 20923,7 19876,1 95,0 -5461,8 78,4 701,7 103,7 

8.2.2.6 Dövlət Bayrağı 

Meydanı Kompleksi 2951,7 2526,3 0,0 0,0 0,0 -2951,7 0,0 -2526,3 0,0 

8.2.2.7 Yerli icra 

hakimiyyəti 

orqanları 

192866,4 163031,7 147184,8 146149,7 99,3 -46717 75,8 -16882 89,6 

8.2.2.8 Azərbaycan 

Respublikası Əmlak 

Məsələləri Dövlət 

komitəsi 

0,0 759,4 759,4 759,4 100,0 759,4 
7,6 

dəfə 
0,0 100,0 

8.2.2.9 Yaş məntəqə.aid 

olan kommunal 

təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

27353,3 17875,9 75738,3 74159,0 97,9 46805,7 
2,7 

dəfə 
56283,1 

4,1 
dəfə 

8.2.3 İstilik 21561,4 22614,8 18821,2 18588,0 98,8 -2973,4 86,2 -4026,8 82,2 

8.2.3.1 "Azəristiliktəchizat" 

ASC 
21561,4 22614,8 18000 17766,8 98,7 -3794,6 82,4 -4848 78,6 

8.2.3.2 Yaşayış 

məntəqələrinə aid 

olan kommunal 

təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

0,0 0,0 821,2 821,2 100,0 821,2 
8,2 

dəfə 
821,2 

8,2 
dəfə 

8.2.5 Küçələrin 

işıqlandırılması 17505,2 16906,0 15334,6 15245,8 99,4 -2259,4 87,1 -1660,2 90,2 

8.2.5.1 Qaçqınların və 

Məcburi 

Köçkünlərin Işləri 

üzrə Dövlət Komitəsi 

49,9 53,9 50,0 44,8 89,6 -5,1 89,8 -9,1 83,1 

8.2.5.2 “İçərişəhər” Dövlət 

Tarix Qoruğu 

İdarəsi 
390,3 396,7 322,9 322,0 99,7 -68,3 82,5 -74,7 81,2 

8.2.5.3 Dənizkənarı Bulvar 

İdarəsi 252,1 221,9 663,3 662,5 99,9 410,4 
2,6 

dəfə 
440,6 

3,0 
dəfə 

8.2.5.4 Dövlət Bayrağı 

Meydanı Kompleksi 389,9 398,7 0,0 0,0 0,0 -389,9 0 -398,7 0 

8.2.5.5 Yerli icra 

hakimiyyəti. 

orqanları 
16423 15694,7 13805,4 13727,0 99,4 -2696 83,6 -1967,7 87,5 

8.2.5.6 Yaş məntəqələrinə 

aid olan kommunal 

təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

0,0 140,0 493,0 489,6 99,3 489,6 
4,9 

dəfə 
349,6 

3,5 
dəfə 

8.3 Su təsərrüfatı 

xərcləri 
13589,5 14922,6 11990,1 6923,5 57,7 -6666 50,9 -7999,1 46,4 

8.3.1 "Azərsu"ASC 

İstehsal 

obyektlərinin əsaslı 

təmiri 

10000,0 10000,0 5436,0 5053,8 93,0 -4946,2 50,5 -4946,2 50,5 
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8.3.2 Su təchizatı 

qurğularının 

istismarı və xidməti 

üzrə bələdiyyələrə 

göstərilən maliyyə 

yardımı ilə bağlı 

xərclər 

1030,5 1053,8 1250,0 1250,0 100,0 219,5 121,3 196,2 118,6 

8.3.3 Ekologiya və Təbii 

Sarvatlar Nazirliyi 559 477,4 577,7 469,5 81,3 -89,5 84,0 -7,9 98,3 

8.3.4 Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi 
2000,0 3391,4 4560,7 0,0 0,0 -2000 0 -3391,4 0 

8.3.5 Yaşayış 

məntəqələrinə aid 

olan kommunal 

təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

0,0 0,0 165,7 150,2 90,6 150,2 150,2 150,2 150,2 

8.5  Mənzil və 

kommunal 

təsərrüfatı ilə bağlı 

digər xidmətlər  

515,7 35855,4 3238,3 3098,1 95,7 2582,4 
5,0 

dəfə 
-32757,3 8,6 

8.5.1 Yerli icra hakim. 

orqanları 
515,7 436,7 520,6 498,9 95,8 -16,8 96,7 62,2 114,2 

8.5.2 Yaş məntəqə.aid 

olan kommunal 

təyinatlı 

infrastrukturların 

bərpa və 

yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması 

0,0 35418,7 2717,7 2599,2 95,6 2599,2 
26,0 
dəfə 

-32819,5 7,3 

 

2016-cı ilin dövlət büdcəsində müvafiq Fərmanla “Mənzil təsərrüfatı” köməkçi 

bölməsinə 90651,5 min manat məbləğində vəsait təsdiq edilmiş, il ərzində dəyişiklik 

edilərək 25893,0 min manat  və ya 28,6% artırılmışdır. Artırılmış vəsait  “Mənzil və 

kommunal təsərrüfatı sahəsi üzrə yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, abadlaşdırılması” ilə bağlı birdəfəlik 

təyinatlı xərclər üzrə olmuşdur.   

Beləliklə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən “Mənzil 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulan 116544,5 min manat vəsaitə qarşı 

icra 112904,3 min manat və ya 3640,2 min manat az olmaqla 96,9% təşkil etmişdir ki, 

bu da 2014-cü illə müqayisədə 14975,7 min manat və ya 15,3%, 2015-ci illə 

müqayisədə 37719,8 min manat və ya 50,2% çoxdur.  

 “Mənzil təsərrüfatı” köməkçi bölməsinin mərkəzləşdirilmiş xərcləri üzrə təsdiq 

edilmiş 96678,4 min manat məbləğində dürüstləşdirilmiş büdcəyə qarşı icra 93369,8 

min manat və ya 96,6% təşkil etməklə, 2014-cü illə müqayisədə 43141,8 min manat və 

ya 86,1%, 2015-ci illə müqayisədə 41002,9 min manat və ya 78,3% çox, yerli xərclər 

üzrə 19866,1 min manat məbləğində təsdiq edilmiş təyinata qarşı icra 19534,5 min 

manat və ya 98,3% təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 6667,1 min manat 

və ya 34,1%, 2015-ci illə müqayisədə 3283,1 min manat və ya 16,8% azdır.  

Bu köməkçi bölmə üzrə mərkəzləşdirilmiş xərclərin 785,4 min manatı və ya 

0,84%-i 2 təşkilat tərəfindən, o cümlədən 400,0 min manatı və ya 50,9%-i Qaçqınların 

və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, 385,4 min manatı və ya 49,1%-i 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq 

Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs tərəfindən icra olunmuş, 25786,1 min manatı və ya 

27,62%-i köməkçi bölmə daxilində “Yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər”ə, 

66798,4 min manatı və ya 71,54%-i “Kommunal, kommunikasiya xidmətlərinin 

ödənilməsi” xərcləri üzrə icra olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər Dövlət 

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs üzrə  2015-ci illə müqayisədə 

108,1 min manat və ya 21,9% az olmaqla 385,4 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 

hesabat ilində 385,4 min manat maliyyələşmə olmuş, 385,4 min manat kassa xərci 

(2015-ci illə müqayisədə 108,1 min manat və ya 21,9% az), 385,4 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

Hesabat ilin sonuna vəsait qalığı olmamışdır. 

Ayrılan vəsaitlərdən 74,4 min manatı və ya 19,3%-i“Məhsula görə ödənişlər” və 

311,0 min manatı və ya 80,7 %-i “Mənzil fondunun əsaslı təmiri“ maddəsi üzrə xərc 

edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinə 400,0 min manat xərc təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci il ilə 

müqayisədə 100,6 min manat və ya 20,1% azdır. Hesabat ilində təsdiq olunmuş 

təyinata qarşı 100,0% həcmində (2015-ci ildə 500,6 min manat və ya 100%) 

maliyyələşmə, kassa və faktiki xərc olmuşdur.  

2016-ci il üzrə vəsaitlərin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən həmin 

vəsait “Mənzil fondunun əsaslı təmiri” xərc maddəsi üzrə nəzərdə tutulmuş və Komitənin 

xidmət dairəsində olan mənzil fondu binalarının əsaslı təmiri həyata keçirilmişdir.  

“Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsi üzrə kommunal, kommunikasiya 

xidmətləri və digər tədbirlər” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə nəzərdə tutulmuş 

70000,0 min manat məbləğində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra 66798,4 min manat 

və ya 95,4% olmuşdur. Həmin vəsaitdən 50100,0 min manatı və ya  75,0%-i 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli 760s nömrəli 

Sərəncamına əsasən Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu vasitəsilə icra 

edilmişdir.  Bununla yanaşı müvafiq xərcdən kreditlər hesabına icra edilən layihələrdə 

Azərbaycan tərəfinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 2000,0 min manat Azərbaycan 

Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət 

Agentliyi,  12551,7 min manat məbləğində vəsait isə "Azəravtoyol" ASC tərəfindən icra 

olunmuşdur. “Kommunal, kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” xərclərinin qalan 

hissəsi isə rayonlara yönəldilmişdir. 

Köməkçi bölmə daxilində “Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsi üzrə yaşayış 

məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpası, 

yenidənqurulması və abadlaşdırılması” üçün nəzərdə tutulmuş 25892,9 min manat 

məbləğində vəsaitə qarşı  icra 25786,1 min manat  və ya 99,6% olmuşdur. Bu vəsait 

yaşıllıqların salınması, çoxmənzilli binaların təmiri və ərazi təmizlik işlərinə cəlb 

olunacaq müvəqqəti işçilərin saxlanılması üçün yerli icra hakmiyyətləri tərəfindən icra 

edilmişdir.   

Mənzil təsərrüfatı üzrə yerli xərclərə yönəldilmiş 19534,5 min manat vəsaitin 

8595,8 min manatı (7880,2 min manatı və ya 91,7%-i Bakı şəhəri MKTD-yə, 715,6 min 
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manatı və ya 8,3%-i Bakı şəhəri Qaradağ MKTB-yə)  və ya 44,0%-i Bakı səhəri üzrə, 

2645,8 min manatı və ya 13,5%-i Sumqayıt səhəri üzrə, 8292,9 min manatı və ya 

42,5%-i respublikanın digər şəhər və rayonlar üzrə mənzil fondunun saxlanılması ilə 

bağlı təsərrüfat fəaliyyətindən yaranmış zərərin ödənilməsinə xərc edilmişdir. 

Bakı şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin (MKTD) maliyyə 

hesabatlarına əsasən ayrılmış 7880,2 min manat vəsaitin 4250,1 min manatı və 53,9%-i 

Departamentin tabeçiliyində olan təşkilatların işçilərinin əmək haqqının artımı ilə bağlı 

xərclərin ödənilməsinə, 2063,0 min manatı və ya 26,2%-i Bakı şəhəri üzrə mənzil fondu 

evlərindəki liftlərə texniki xidmətə və 172,0 min manatı və ya 2,2%-i Bakı 

Funikulyorunun saxlanmasına görə “Lifttəmir” İB-nə, 1395,1 min manatı və ya 17,7%-i 

qeyd olunan təşkilatların təsərrüfatda işlədilməsi üçün mal materialların alınmasına 

köçürülmüşdür. Bununla yanaşı dövlət büdcəsinin “Mənzil təsərrüfatı” köməkçi 

bölməsinin yerli xərclərindən Bakı şəhəri Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı 

Birliyinə “Məhsula görə ödəniş” xərc maddəsilə 758,8 min  manat məbləığində vəsait 

təsdiq edilmiş, maliyyələşmə, kassa və faktiki xərclər isə eyni olmaqla 715,6 min manat 

məbləğində icra olunmuşdur. 

  Hesabat ilində mənzil fondunun zərərinin bağlanmasına ayrılan vəsaitlərin Bakı 

şəhərinin rayonları üzrə xüsusi çəkisinin müxtəlifliyi, ayrı-ayrı rayonların mənzil 

fondunun cari təmirə olan tələbatlarının fərqli olması və həmin rayonlar üzrə mənzil 

fondu gəlirlərinin yığım səviyyəsi ilə əlaqədardır. 

Nəzarət tədbirləri ilə müəyyən olunmuşdur ki, bir çox hallarda mənzil fondunun 

zərərinin müəyyən edilməsi zamanı zərərin əsassız artırılması, mənzil fondunun 

gəlirlərinin azaldılması və yığım səviyyəsinin aşağı olması hallarına rast gəlinmişdir. 

Mənzil təsərrüfatı müəssisələri üzrə zərərin ödənilməsinə subsidiyaların 

hesablanmasını tənzimləyən normativ sənədin hazırlanması barədə Hesablama 

Palatası tərəfindən müvafiq təkliflər Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. 

“Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsinə 344805,1 min manat məbləğində 

vəsait nəzərdə tutulduğu halda, dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsinin icrası haqqında 

hesabata əsasən köməkçi bölməyə 298478,7 min manat və ya 46326,4 min manat 

(13,4%) az vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da köməkçi bölmədə “Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı sahəsi üzrə yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, abadlaşdırılması” xərclərinə nəzərdə 

tutulmuş 123378,9 min  manat məbləğində vəsaitin dürüstləşdirilmiş büdcədə 46326,4 

min manat azaldılaraq 77052,5 min manat məbləğində və ya 37,6% az təsdiq edilməsi 

hesabına olmuşdur.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən “Kommunal 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 298478,7 min manat dürüstləşmiş 

təyinata qarşı icra 293996,7 min manat və ya 98,5% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə 

müqayisədə 11087,6 min manat və ya 3,6% az, 2015-ci illə müqayisədə 24049,7 min 

manat və ya 8,9% çoxdur.  

 Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 

(Nazirliyin tabeliyində olan “Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu” 

ASC-yə) nəzərdə tutulan 7428,5 min manat məbləğində dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 

icra 7208,1 min manat və ya 97,0% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 900,9 

min manat və ya 11,1%, 2015-ci illə müqayisədə 707,3 min manat və ya 8,9% azdır.  
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Nazirliyin 2016-cı il üzrə təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarına əsasən hesabat 

ilində 7428,5 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 100,0% maliyyələşmə açılmış, 

7208,1 min manat və ya təyinatın 97,0%-i həcmində kassa xərci və 7674,9 min manat  

faktiki xərc olmuşdur. Kassa xərcinin 4528,0 min manatı və ya 62,8%-i əməyin ödənişi 

xərcləri üzrə, 2666,1 min manatı və ya 37,0%-i abadlaşdırma xidmətləri haqqının 

ödənilməsi paraqrafı, 14,0 min manatı və ya 0,2%-i isə bank xərci paraqrafı üzrə 

olmuşdur. İcra olunmayan 220,4 min manat məbləğində vəsait qalıq kimi dövlət 

büdcəsinə qaytarılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsi üzrə 3050,0 min manat xərc təsdiq edilmişdir ki, bu da 2015-ci il ilə 

müqayisədə 464,3 min manat və ya 13,2% az olmuşdur. 

Hesabat ilində 3050,0 min manat təsdiq olunmuş təyinata qarşı 100,0% 

maliyyələşmə açılmaqla 3039,6 min manat və ya təyinatın 99,7%-i həcmində (2015-cü 

ildə müqayisədə 3513,8 min manat və ya 99,98%) kassa icrası  olmuşdur. Faktiki 

xərclər 5059,4 min manat təşkil etmişdir ki, bunun 2064,6 min manat əsas vəsaitlərə 

tətbiq edilmiş amortizasiya xərci olmuşdur. 

2016-cı ildə xərc edilmiş vəsaitin 2844,8 min manatı və ya 93,3%-i (2015-ci ildə 

3232,8 min manat və ya 92,0%) abadlaşdırma xidmətləri haqqınlın ödənilməsi üzrə, 

200,0 min manatı və ya 6,7%-i (2015-ci ildə 281,0 min manat və ya 8,0%) yolların əsaslı 

təmiri üzrə xərc edilmiş, ilin əvvəlinə və sonuna debitor və kreditor borc olmamışdır. 

Açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməyərək ilin sonuna qalıq qalmış 10,3 min 

manat və ya 0,3% (2015-ci ildə 0,6 min manat və ya 0,02%) vəsait dövlət büdcəsinə 

qaytarılmışdır ki, bu vəsait də abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsindən 

ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasınınn 2014-cü il 23 

sentyabr tarixli Q-19 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş, “Təmir məsrəflərinin mühasibat 

uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar”da əsaslı təmir məsrəfləri əsas fondlar üzrə 

kapitallaşdırılmış məsrəflərə aid edilməsi göstərildiyi halda, cəmi 3439,6 min manat, o 

cümlədən “Mənzil təsərrüfatı” köməkçi bölməsi və “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi 

bölməsi üzrə müvafiq olaraq 400,0 min manat və 3039,6 min manat mənzil fondunun 

qalıq dəyərinin artırılması üçün aidiyyatı mühasibat yazılışı verilməmiş və dəyər tam 

olaraq faktiki xərcə aid edilmişdir.   

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət 

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs üzrə “Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı” bölməsinin “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsində 2092,3 min manat 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 586,9 min manat və ya 

21,9% az olmuşdur. İl ərzində 2086,9 min manat maliyyələşmə açılmış, 2086,9 min 

manat və ya təyinatın 99,7%-i  həcmində kassa xərci, 2094,8 min manat faktiki xərc 

olmuşdur. 

Hesabat ilində 141 manat, o cümlədən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar 

üzrə 95,0 manat, bank xərcləri üzrə 42,0 manatı xərc edilməyərək büdcəyə 

qaytarılmışıdr. 

Ayrılan vəsaitin1660,2 min manatı və ya 79,6% abadlaşdırma xidmətləri haqqının 

ödənliməsinə sərf edilmişdir. Həmçinin, 169,4 min manatı və ya 8,1%-i ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı, 4,4 min manatı və ya 0,2%-i əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 
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ödənişləri, 38,2 min manatı və ya 1,8%-i Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar, 

213,6 min manatı və ya 10,2%-i yolların əsaslı təmiri, 0,9 min manatı isə “Bank xərcləri” 

paraqrafına yönəldilmişdir. 

Təşkilatın hesabat ilinin əvvəlinə 1691,0 manat debitor borcu olmuş hesabat 

ilində 976 manat azalaraq ilin sonuna 715,0 manat debitor borcu qalmış, kreditor borcu 

isə olmamışdır. Debitor borc bütünlüklə “Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənliməsi” 

parqrafı yaranmışdır. 

2016-cı il dövlət büdcəsinin “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsindən 

mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə “Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” publik hüquqi şəxsə 

8182,1 min manat məbləğində vəsait təsdiq edilmiş, icra isə təsdiq edilmiş təyinata 

qarşı 7913,4 min manat və ya 96,7% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 

3546,9 min manat və ya 81,2%, 2015-ci illə müqayisədə 3781,2 min manat və ya 91,5% 

çox olmuşdur. Ayrılmış vəsait bütövlükdə “Abadlaşdırma xidmətləri haqqının 

ödənilməsi” pararafı üzrə xərc edilmişdir.  

Bununla yanaşı publik hüquqi şəxsin tabeliyində olan Kommunal xidmət, təmir və 

dənizkənarı bulvar ərazisinin mühafizəsi müəssisəsinin işçilərinin əmək haqqı artımı 

üçün tələb olunan vəsaitə görə dövlət büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı 

sahəsində yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və 

yenidənqurulması, abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər”dən 1398,0 min manat məbləğində 

vəsait təsdiq edilmişdir ki, bu da 1329,5 min manat və ya 95,1% icra olunmuşdur. 

Təqdim olunmuş maliyyə hesabatlarına əsasən müvafiq xərc üzrə təsdiq edilmiş 1398,0 

min manat məbləğində vəsaitə təyinat səviyyəsində maliyyələşmə açılmış, 1329,5 min 

manat məbləğində eyni olmaqla kassa və faktiki xərc aparılmışdır. Vəsait tam olaraq 

iqtisadi təsnifatın “Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi” paraqrafı üzrə  xərc 

olunmuşdur. 

Maliyyə hesabatlarına əsasən təsdiq edilmiş 8182,1 manat məbləğində vəsaitə 

qarşı 8182,1 min manat məbləğində maliyyələşmə açılmış, 7913,4 min manat 

məbləğində kassa xərci və 7582,3 min manat məbləğində faktiki xərc olmuşdur. Debitor 

və kreditor borcları barədə məlumata əsasən ilin əvvəlinə yanacaq və sürtkü 

materiallarının alınmasına görə 20,2 min manat debitor borc olmuş, il ərzində 12,7 min 

manat artaraq 32,9 min manat, əsaslı xərclər üzrə ilin sonuna 298,2 min manat, hesabat 

dövrünün sonuna isə cəmi 331,1 min manat məbləğində debitor borc olmuşdur. 

Müəssisə tərəfindən debitor borcların yığılması və ləğvi istiqamətində lazımi tədbirlər 

görülməmişdir.  

 Hesabat dövrünün əvvəlinə kreditor borcu olmamış, ilin sonuna isə 247,8 min 

manat məbləğində kreditor borcun olduğu qeyd edilmişdir. Borcun 34,7 min manatı 

əməyin ödənişi üzrə, 206,5 min manatı malların (iş və xidmətlərin) satınalınması üzrə, 

6,6 min manatı digər xərclər üzrə olmuşdur. 

Hesabat dövrünün sonuna xərclənməyən 337,2 min manat məbləğində vəsait 

dövlət büdcəsinə qaytarılmışdır. 

2016-cı ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsində mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə 

“Təmiz şəhər” ASC-yə təsdiq olunmuş 20923,7 min manat məbləğində təyinata qarşı 

icra 19876,1 min manat və ya 95,0% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 

5461,8 min manat və ya 21,6% az, 2015-ci illə müqayisədə isə 701,7 min manat və ya 

3,7% çox olmuşdur.  
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 “Təmiz şəhər” ASC-nin təqdim etdiyi maliyyə hesabatına əsasən “Mənzil və 

kommunal təsərüfatı” bölməsi üzrə 20923,7 min manat  dürüstləşmiş təyinata qarşı 

19876,1 min manat maliyyələşmə açılmış, kassa və faktiki xərclər maliyyələşmə 

həcmində olmuşdur. ASC üzrə xərc edilmiş 19876,1 min manat məbləğində vəsaitin 

12923,7 min manatı və ya 65,0%-i “Digər kommunal xidmətləri haqqının ödənilməsi” 

paraqrafından, 6952,4 min manatı və ya 35,0%-i isə “Abadlaşdırma xidmətləri haqqının 

ödənilməsi” paraqrafından olmuşdur.  

Hesabat ilində Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət 

Komitəsinə “Sair xərclər” paraqırafı üzrə 759,4 min manat vəsait ayrılmış və 100% icra 

olunmuşdur ki, bu da əsasən “Qəbələ Radiolakasiya  stansiyasının inzibati təsərrüfat 

zonası və texniki mövqe” MMC-nin əmlak kompleksinin mühafizəsi və saxlanılmasına 

xərc edilmişdir. 

Komitənin təqdim etdiyi maliyyə hesabatlarına əsasən 2016-cı il üçün dövlət 

büdcəsinin “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” bölməsindən 759,4 min manat həcmində 

vəsait təsdiq olunmuşdur. Hesabat ilində bu xərc “Sair müxtəlif xərclər”in “Sair xərclər” 

paraqrafı üzrə olmaqla 759,4 min manat təşkil etmiş, maliyyələşmə, kassa və  faktiki 

xərc təyinat səviyyəsində  olmuşdur. 

Dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsində “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərində 18000,0 min manat məbləğində vəsait "İstilik paraqraf" 

üzrə  “Azəristiliktəchizat” ASC-yə ayrılmış və icra 17766,8 min manat və ya 98,7% 

olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 3794,6 min manat və ya 17,6%, 2015-ci illə 

müqayisədə isə 4848,0 min manat və ya 21,4% azdır.   

Dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsində “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi 

bölməsindən yerli icra hakimiyyəti orqanlarına nəzərdə tutulmuş 160990,2 min manat 

təyinata qarşı icra 159876,7 min manat və ya 99,3% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə 

müqayisədə 49412,7 min manat və ya 30,9%, 2015-ci illə müqayisədə isə 18849,7 min 

manat və ya 11,8% azdır. 

Yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən “Küçələrin işıqlandırılması” paraqrafı 

üzrə icra olunmuş 13727,0 min manat vəsaitin 8585,4 min manatı və ya 62,5%-i 

respublikanın iki şəhəri üzrə ( 7700,0 min manatı və ya 89,7%-i Bakı şəhər Mənzil 

Kommunal Təsərrüfatı Departamentinin “Bakı şəhər işığı” Elektrik Şəbəkə Müəssisəsi 

tərəfindən, 885,4 min manatı və ya 10,3%-i Sumqayıt şəhəri “Küçə işıqları” Təsərrüfat 

Hesablı Xüsusi Sahəsi tərəfindən), qalan 5141,6 min manatı və ya 37,5%-i isə 

respublikanın digər şəhər və rayon icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyində olan 

müvafiq qurumlar tərəfindən xərclənmişdir.  

2016-cı ildə  dövlət büdcəsinin “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə yerli 

xərclərdə Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə nəzərdə tutulmuş vəsaitdən Bakı şəhər 

Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə 11394,2 min manat vəsait ayrılmış və 100,0% xərc 

edilmişdir. Yaşıllaşdırma Təsərrüfat Birliyindən alınmış məlumatda ayrılmış vəsaitin 

3813,0 min manatı əməyin ödənişi xərclərinə, 5841,7 min manatı abadlaşdırma 

xidmətləri haqqının ödənilməsinə (əkin materialının alınmasına, nəqliyyat xərcləri, cari 

təmir və s), 1,3 min manatı amortizasiya xərclərinə, 1738,1  min manatı ƏDV 

ödənişlərinə xərc edildiyi qeyd olunmuşdur.  

“Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə yerli xərclərdə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin qalan hissəsi respublikanın rayon və şəhərləri üzrə icra edilmişdir. 
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2016-cı ildə “Kommunal təsərrüfatı” köməkçi bölməsində “Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı sahəsində yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər” 

üzrə 77052,5 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra 75469,8 min manat və ya 

97,9% olmuşdur. Həmin xərclərin 74159,0 min manatı “Abadlaşdırma, tullantıların 

yığılması və təmizlənməsi” paraqrafı, 821,2 min manatı "İstilik"paraqrafı, 489,6 min 

manatı “Küçələrin işıqlandırılması” paraqrafı üzrə icra edilmişdir. Birdəfəlik təyinatlı 

xərclərdən icra edlmiş vəsaitin qurumlar üzrə strukturuna gəldikdə isə,  36000,0 min 

manatı “Azəravtoyol” ASC-yə kreditlər hesabına icra etdiyi layihələrdə  Azərbaycan 

tərəfi payının maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmış, 821,2 min manatı “Azəristiliktəchizat” 

ASC, 408,9 min manatı Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi, 234,9 min manatı Qaçqınların və Məcburi Köşkünlərin İşləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, 19,4 min manatı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 

“İçərişəhər Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 1329,5 min 

manatı “Dənizkənarı Bulvar İdarəsi” publik hüquqi şəxs, 23,1 mi manatı Azərbaycan 

Respublikası Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən icra edilmişdir.  

Hesabat ilində bu xərclərdən “Mənzil təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə Bakı 

şəhərinin rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliklərinə və Bakı şəhəri üzrə Xüsusi 

Təyinatlı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliklərinə “Mənzil fondunun əsaslı təmiri” xərc 

maddəsi üzrə cəmi 7831,3 min manat məbləğində vəsait təsdiq edilmiş, açılmış 

maliyyələşmə, kassa və faktiki xərclər də təsdiq edilmiş vəsait həcmində olmuşdur. Xərc 

edilmiş vəsaitin 1238,0 min manatı Binəqədi rayon MKTB-yə, 29,5 min manatı Xəzər 

rayon MKTB-yə, 814,6 min manatı Xətai rayon MKTB-yə, 521,6 min manatı Qaradağ 

rayon MKTB-yə, 764,6 min manatı Nərimanov rayon MKTB-yə, 760,3 min manatı 

Nəsimi rayon MKTB-yə, 600,5 min manatı Nizami rayon MKTB-yə, 63,8 min manatı 

Pirallahı rayon MKTB-yə, 684,9 min manatı Sabunçu rayon MKTB-yə, 389,1 min manatı 

Səbail rayon MKTB-yə, 709,8 min manatı Suraxanı rayon MKTB-yə, 984,0 min manatı 

Yasamal rayon MKTB-yə, 78,0 min manatı 1 saylı XT MKTB-yə, 72,6 min manatı 2 saylı 

XT MKTB-yə, 120,0 min manatı 3 saylı XT MKTB-yə yönəldilmişdir.  

“Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində yaşayış məntəqələrinə aid olan 

kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, abadlaşdırılması ilə 

bağlı xərclər” ilə bağlı birdəfəlik tıyinatlı xərclərin qalan hissəsi isə yaşıllıqların 

salınması, işıq nöqtələrinə qulluq və ərazilərin təmizlənməsi və çoxmənzilli binaların 

əsaslı təmiri işlərinə müvəqqəti cəlb olunmuş işçilərin əməyinin ödənişinə nəzərdə 

tutulmuşdur.   

“Su təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 2016-cı ilin dövltə büdcəsindən 11824,4 

min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuş, dövlət büdcəsinin icrası prosesində 

köməkçi bölmə üzrə vəsaitin məbləği 11990,1 min manat və ya 165,7 min manat (1,4%) 

artırılmışdır. Bu məbləğ “Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsi üzrə yaşayış 

məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, 

abadlaşdırılması” xərclərinin dürüstləşdiriılmiş büdcəyə əlavə edilməsi hesabına 

olmuşdur.  

Beləliklə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən “Su 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 11990,1 min manat təyinata qarşı icra 
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6923,5 min manat və ya 57,7% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 6666,0 min 

manat və ya 49,1%, 2015-ci illə müqayisədə 7999,1 min manat və ya 53,6% azdır.   

Köməkçi bölmə üzrə icra olunmuş vəsaitin 5053,8 min manatı “Azərsu” ASC 

tərəfindən istehsal obyektlərinin əsaslı təmirinə xərc edilmişdir ki, bu da 2014-2015-ci 

illərlə müqayisədə 4946,2 min manat və ya 49,5% az olmuşdur. 

Eyni zamanda, köməkçi bölmə üzrə birdəfəlik təyinatlı “Mənzil və kommunal 

təsərrüfatı sahəsində yaşayış məntəqələrinə aid olan kommunal təyinatlı 

infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər”dən 

150,2 min manat vəsait nəzərdə tutularaq icra edilmişdir. 

2016-cı ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsinin “Su təsərrüfatı” köməkçi bölməsi 

üzrə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə “Çirkab suların təmizləyici qurğularının 

istismarı və xidməti ilə bağlı xərclər” üzrə “Məhsula görə ödənişlər” xərc maddəsində 

577,7 min manat təsdiq olunmuş təyinata qarşı icra 469,5 min manat və ya 81,3% 

olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 89,5 min manat və ya 16,0%, 2015-ci illə 

müqayisədə 7,9 min manat və ya 1,7% azdır.  

2016-cı ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsinin “Su təsərrüfatı” köməkçi bölməsi 

üzrə “Su təchizatı qurğularının istismarı və xidməti üzrə bələdiyyələrə göstərilən 

maliyyə yardımı ilə bağlı xərclər” üzrə 1250,0 min manat təyinata qarşı icra  100,0% 

olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 219,5 min manat və ya 21,3%, 2015-ci illə 

müqayisədə 196,2 min manat və ya 18,6% çoxdur. Hesabat dövründə xərc edilmiş 

vəsaitlər Kür-Araz Boyu və digər Yaşayış Məntəqələrində İstifadə Olunan İçməli Suyun 

Ekoloji Standartlarına Nəzarət və Təminat Mərkəzi vasitəsi ilə Kür və Araz çayları boyu 

yaşayış məntəqələrində quraşdırılmış modul tipli su təmizləyici qurğuların istismar, 

fəaliyyəti və işinin təşkilinə yönəldilmişdir. Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən Mərkəz 

tərəfindən 2016-cı ildə 22 rayon və 378 kənd üzrə 370 modul tipli su təmizləyici qurğuya 

(2016-cı ildə istismara verilmiş 54 qurğu daxil olmaqla) xidmət göstərmiş, bu dövrdə 

qurğulardan istifadə edən əhalinin sayı 609980 nəfər təşkil etmiş, xidmət üçün 

bələdiyyələrdən Mərkəzə 1250777,03 manat vəsait daxil olmuşdur. 2016-cı ilin 

sonunadək Mərkəz tərəfindən xidmət göstərilmiş modul tipli su təmizləyici qurğuların 

sayı 110 ədəd, qurğulardan istifadə edən əhalinin sayı isə 180334 nəfər artmış, eləcə 

də əlavə 110 kəndin əhalisinin qurğulardan istifadə etməsi imkanı yaranmışdır.  

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “Su Ehtiyatları Dövlət Agentliyi”nin balansında 

olan dövlət əhəmiyyətli su anbarlarının istismarının lazımi səviyyədə təşkili və onların 

işlək vəziyyətdə saxlanması üçün 2016-cı ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsinin “Su 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsində nəzərdə tutulmuş 4560,7 min manat təsdiq olunsada 

köməkçi bölmə səviyyəsində xərc aparılmamışdır.   

“Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində yaşayış məntəqələrinə aid olan 

kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpa və yenidənqurulması, 

abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər” ilə bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclərdən köməkçi 

bölmə üzrə 150,2 min manat icra edilmişdir. Həmin vəsait tam məbləğdə "Azərsu"ASC-

yə aid olmuşdur.  

“Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər” köməkçi bölməsi 

üzrə müəyyən edilmiş 520,6 min manat məbləğində vəsait hesabat ili ərzində 2717,7 

min manat və ya 5,2 dəfə artırılaraq 3283,3 min manat təşkil etmişdir. Beləliklə, 2016-cı 

ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsində “Mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər 
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xidmətlər” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 3238,3 min manat təyinata qarşı icra 

3098,1 min manat və ya 95,7% təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 2582,4 

min manat və ya 5,0 dəfə çox, 2015-ci illə müqayisədə isə 32757,3 min manat və ya 

11,6 dəfə azdır. Bu vəsaitin 498,9 min manatı yerli icra hakimiyyəti orqanları vasitəsi ilə, 

2599,2 min manatı mərkəzləşmiş qaydada xərc edilmişdir.  

Yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə 520,6 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata 

qarşı icra 498,9 min manat və ya 95,8% təşkil etmiş, bu da 2014-cü illə müqayisədə 

16,8 min manat və ya 3,3% az, 2015-ci illə müqayisədə isə 62,2 min manat və ya 14,2% 

çoxdur.   

Bununla yanaşı, mərkəzləşdirilmiş xərclər üzrə “Yaşayış məntəqələrinə aid 

olan kommunal təyinatlı infrastrukturların bərpası, yenidənqurulması və 

abadlaşdırılması ilə bağlı xərclər” paraqrafı üzrə dürüstləşdirilmiş büdcə üzrə təsdiq 

edilmiş 2717,7 min manat məbləğində vəsaitə qarşı icra 2599,2 min manat və ya 95,6% 

olmuşdur.  Hesabat dövründə 2599,2 min manat məbləğində xərc edilmiş vəsaitin 

2149,5 min manatı və ya 82,7%-i “Sair xərclər” paraqrafından “Nəqliyyatın İntellektual 

İdarə Edilməsi Mərkəzi”nə, 449,7 min manatı  və ya 17,3% isə “digər tikililərin inşası”  

yarımmadəsi üzrə Prezident aparatında aparılmış tikinti işlərinə görə yaranmış kreditor 

borcların bağlanılmasına  xərc olunmuşdur. 

 

 

Respublikamızda ekoloji cəhətdən daha təmiz olan alternativ və bərpa olunan 

enerji mənbələri üzrə elektrik enerjisi istehsalının stimullaşdırılması və təbii qaza qənaət 

olunması məqsədi ilə alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin 

genişləndirilməsinə 2016-cı ildə də xüsusi diqqət göstərilmiş, Alternativ və Bərpa 

Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyindəki “Azalternativenerji” MMC-

nin obyektlərində 2016-cı ildə 11225,3 min kVts (əvvəlki ilin müvafiq göstəricisindən 

2035,7 min kVts və ya 22,2% çox) elektrik enerjisi istehsal olunmuş, onun 10364,0 min 

kVts-ı və ya 92,3%-i enerji sisteminə ötürülmüşdür.       

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanına əsasən 2016-

cı ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən “Yanacaq və 

enerji” bölməsi üzrə 5844,9 min manat vəsait təsdiq edilmişdir. Həmin vəsait 

bütünlüklə “Enerji kompleksi” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmaqla 2954,9 min 

manatı və ya 50,6%-i Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinə, 2890,0 min manatı və ya 49,4%-i “Yanacaq və enerji 

sahəsi üzrə kommunal, kommunikasiya xidmətləri və digər tədbirlər” xərcləri üçün 

proqnozlaşdırılmışdır.   

2016-cı ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı hesabata əsasən, “Yanacaq və enerji” 

bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 5844,9 min manat məbləğində vəsait 5738,0 min manat 

və ya 98,2% səviyyəsində icra edilmişdir. Bu bölmə üzrə icra kimi göstərilmiş vəsait 



 
 

295 

 

2014-cü illə müqayisədə 3592,9 min manat və ya 2,7 dəfə, 2015-ci ilə nisbətən isə 

1784,9 min manat və ya 45,2% çoxdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun 

“Yanacaq və enerji” bölməsi üzrə vəsait 5844,9 min manat məbləğində vəsait tam 

məbləğdə yalnız “Enerji kompleksi” köməkçi bölməsində nəzərdə tutululsa da, il ərzində 

bölmə üzrə vəsaitin məbləği sabit saxlanılmaqla bu köməkçi bölmə üzrə vəsait 1015,0 

min manat məbləğində və ya 17,4% azaldılmışdir. Həmin vəsait icra prosesində bölmə 

daxilində 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında Qanunda nəzərdə tutulmamış “Yanacaq 

kompleksi” köməkçi bölməsinin “Nüvə yanacağı” paraqrafına yönəldilərək xərc 

edilmişdir. 

Beləliklə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsi xərclərində “Yanacaq və enerji” bölməsi üzrə 

5738,0 min manat məbləğində vəsaitin 1015,0 min manatı və ya 17,7%-i “Yanacaq 

kompleksi”, 4723,0 min manatı və ya 82,3%-i “Enerji kompleksi” köməkçi bölmələrindən 

icra olunmuşdur. Hesabat ilində bölmədən icra edilməmiş 106,9 min manat məbləğində 

vəsait yalnız “Enerji kompleksi” köməkçi bölməsi üzrə olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin “Yanacaq və enerji” bölməsinin “Yanacaq kompleksi” 

köməkçi bölməsi üzrə 1015,0 min manat vəsaitə qarşı 1015,0 min manat 

maliyyələşmə açılmış, kassa xərci maliyyələşmə məbləğində olmuşdur. İl ərzində 

aparılmış dəyişiklik nəticəsində nəzərdə tutulmuş bu vəsait tam məbləğdə “Nüvə 

yanacağı” paraqrafında “Kommunal, kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” ilə 

bağlı birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə  icra edilmişdir. 

Hesabat ilində “Yanacaq kompleksi” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 

vəsait əvvəlki ildə olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 may 2014-cü il 

tarixli 442 nömrəli Sərəncamının 4.2-ci bəndinin icrası olaraq Azərbaycan Respublikası 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində yaradılmış “Milli Nüvə 

Tədqiqatları Mərkəzi” QSC tərəfindən icra edilmiş və  2016-cı il üzrə saxlanma 

xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. Belə ki, 01.01.2016-cı il tarixə 9,0 min 

manat qalıq nəzərə alınmaqla bu vəsaitin 650,0 min manatı və ya 63,5%-i əməyin 

ödənişinə, 328,1 min manatı və ya 32,0%-i müxtəlif xərclərə (dəftərxana və təsərrüfat, 

mətbəə, mühafizə, ezamiyyə, yanacaq və sürtkü materiallarının alınması, kommunal 

xidmət haqları və s.), 45,9 min manatı və ya 4,5%-i isə 01.01.2017-ci il tarixə qalıq kimi 

saxlanılmışdır. 

Bölmə üzrə icra edilmiş xərclərin 4723,0 min manatı və ya 82,3%-i “Enerji 

kompleksi” köməkçi bölməsi üzrə icra edilmişdir. Həmin vəsaitin 2873,0 min manatı 

və ya bölmə üzrə xərclərin 50,1%-i Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa 

Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi üzrə, 1850,0 min manatı və ya bölmə 

üzrə xərclərin 32,2%-i “Kommunal, kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi” xərc 

istiqamətinin payına düşmüşdür.  

2016-cı ildə Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyi üzrə icra olunmuş vəsait (2873,0 min manat) tam məbləğdə Agentliyin 

tabeliyindəki “Azalternativenerji” MMC-nin saxlanılmasına xərclənmişdir. MMC-nin 

saxlanılması üçün dövlət büdcəsindən xərclənmiş vəsait 2014-cü illə müqayisədə 727,9 
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min manat və ya 33,9%, 2015-ci ilə nisbətən isə 35,2 min manat və ya 1,2% çox 

olmuşdur. 

Bölmə üzrə ayrılmış vəsaitdən istifadə edən təşkilatların ötən ilin yekunları üzrə 

hesabatlarının təhlili nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, dövlət büdcəsinin funksional 

təsnifatının “Yanacaq və enerji” bölməsinin ”Enerji kompleksi” köməkçi bölməsinin 

“Elektrik enerjisi” paraqrafı üzrə Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa 

Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinə 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin 

mərkəzləşdirilmiş xərclərindən 2954,9 min manat təsdiq olunmuş təyinata qarşı 2954,9 

min manat maliyyələşmə açılmış, 2873,0 min manat və ya təyinatın 97,2%-i həcmində 

kassa xərci və 3262,9 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

2016-cı ildə xərclənmiş bu vəsaitin 1789,3 min manatı (62,3%-i) ştatda olan 

işçilərin əmək haqqı xərclərinə, 173,3 min manatı (6,0%-i) əməyin ödənişi ilə bağlı sair 

pul ödənişlərinə, 396,9 min manatı (13,8%-i) Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalara, 

499,1 min manatı (17,4%-i) sair xərclərə, 14,4 min manatı (0,5%-i) bank xərclərinə 

yönəldilmişdir. Büdcə vəsaitləri üzrə sair xərclərin (cəmi 499,1 min manat) 5,3 min 

manatı xammal və materialların alınmasına, 1,8 min manatı malın dəyərinin 

ödənilməsinə, 160,0 min manatı icarə haqqına, 42,6 min manatı ezamiyyə xərclərinə, 

0,9 min manatı qaz haqqının ödənilməsinə, 5,2 min manatı yanacaq və sürtkü 

materiallarının alınmasına, 0,1 min manatı su və kanalizasiya xərclərinə, 28,1 min 

manatı rabitə xərclərinə, 53,5 min manatı idarənin digər xərclərinə, 2,0 min manatı 

əmlak vergisinin ödənilməsinə, 184,6 min manatı sığorta xərclərinə (daşınmaz əmlakın 

sığortası, nəqliyyat vasitələrinin sığortası, icbari dövlət sığortası), 11,0 min manatı digər 

nəqliyyat xidmətlərinə, 4,0 min manatı auditorun xidmət haqqına xərc olunmuşdur.         

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 81,9 min manatı və ya 2,8% vəsait istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılmış vəsaitin 34,8 min manatı 

“Ştatda olan işçilərin əmək haqqı” xərcləri, 42,5 min manatı “Dövlət sosial müdafiə 

fonduna ayırmalar” paraqrafı, 4,6 min manatı “Sair xərclər” paraqrafı üzrə olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2016-cı il 24 noyabr tarixli 

1125 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan 

Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin əsasında Azərbaycan Respublikasının 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində “Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa 

Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi” publik hüquqi şəxs yaradılmışdır. 

“Enerji kompleksi” köməkçi bölməsinin “Kommunal, kommunikasiya 

xidmətlərinin ödənilməsi” üzrə “Sair xərclər” paraqrafı (282100) çərçivəsində 1875,0 

min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra kimi göstərilmiş 1850,0 min manat 

birdəfəlik təyinat üçün nəzərdə tutulmuş vəsait kimi qənaət olunaraq Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli 760s nömrəli Sərəncamına 

əsasən dövlət mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərin və müəssisələrin dövlət 

zəmanəti ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından cəlb etdikləri kreditlərin 

bağlanılması məqsədilə dövlət büdcəsinin Təminat Fonduna yönəldilmişdir. Həmin 

vəsait və əvvəlki illərdə sərəncamçı təşkilatlar tərəfindən dövlət büdcəsində məqsədli 

maliyyələşmələr və ehtiyat fondu üzrə istifadə olunmamış vəsait qalığı hesabına 

Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyinin də 2,26 milyon manat məbləğində müvafiq kredit borcu bağlanılmışdır.  
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“Yanacaq və enerji” bölməsi üzrə 2016-cı ildə xərclənmiş 5738,0 min manat 

vəsaitin iqtisadi təsnifata uyğun olaraq 2359,4 min manatı və ya 41,1%-i əməyin 

ödənişinə, 3364,1 min manatı və ya 58,6%-i sair xərclərə, 14,5 min manatı və ya 0,3%-i 

bank xərclərinə yönəldilmişdir.  Göründüyü kimi, “Yanacaq və enerji” bölməsi üzrə 

nəzərdə tutulmuş vəsait əsasən cari məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. 

Agentliyin tabeliyindəki “Azalternativenerji” MMC-yə dövlət büdcəsinin “Yanacaq 

və enerji” bölməsindən ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsi üzrə hesabat ilinin əvvəlinə və 

sonuna debitor və kreditor borcları mövcud olmamışdır.  

Eyni zamanda, Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyinin tabeliyindəki “Azalternativenerji” MMC tərəfindən elektrik enerjisinin satışı 

üzrə kommersiya fəaliyyətindən 2016-cı ildə 198,9 min manat (kommersiya fəaliyyəti 

üzrə illik gəlir və xərclər smetası tərtib və təsdiq edilməmişdir) vəsait daxil olmuş və bu 

vəsait sair xərclərə yönəldilmişdir.  

Alternativ enerji sahəsində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına 

“Azalternativenerji” MMC-nin 2013-cü ilin mart ayından (4 ildən artıq müddətdə) 

fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 2016-cı ildə istehsal etdiyi və satışa göndərdiyi 

elektrik enerjisinin dəyəri (198,9 min manat) qurumun saxlanılması üçün həmin ilin 

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin (2873,0 min manat) məbləğindən 14,4 dəfə az 

olmuşdur. 

 

 

 

Son illər ərzində həyata keçirilən çoxşaxəli tədbirlər kənd təsərrüfatı sahəsinin 

davamlı inkişafında və ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında mühüm 

rol oynamış, postneft dövründə hesabat ili ilə bərabər sahənin sonrakı inkişafına əlverişli 

zəmin yaradılmışdır.  

2016-cı ildə dünya iqtisadiyyatında mövcud olmuş risklərə, qeyri-müəyyənliklərə 

və çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında müəyyən edilmiş ardıcıl tədbirlər yaranmış yeni iqtisadi 

şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının əsas sektorlarından olan kənd təsərrüfatında artımı təmin 

etmişdir. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, hesabat ilində kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalçılarına əkin sahələrinin becərilməsində istifadə olunan yanacaq və motor 

yağlarına, buğda və çəltik səpininə, sortlu toxum və tinglərin istehsalına və satışına, 

mineral gübrələrin və pestisidlərin güzəştli şərtlə satışına, mal-qaranın cins tərkibinin 

yaxşılaşdırılmasına, heyvan mənşəli məhsulların artırılmasına və müasir kənd 

təsərrüfatı texnikalarının istehsalçılara güzəştli şərtlərlə lizinqə verilməsinə görə dövlət 

büdcəsindən 181,5 milyon manat məbləğində vəsait xərclənmişdir. 

Görülmüş tədbirlərin nəticəsi olaraq 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə kənd 

təsərrüfatının ümumi məhsulu 2,6%, o cümlədən heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 

2,8%, bitkiçilik məhsullarının istehsalı 2,5% artmış, cari qiymətlərlə 5,63 milyard 

manatlıq məhsul istehsal olunmuş, kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı 20,7% artaraq 

387,4 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Aqrar sahədə məhsul istehsalının artımı 

beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq əsasən intensiv faktorlar, yəni məhsuldarlığın 

artırılması hesabına baş vermişdir. 
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“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanına əsasən 2016-

cı ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsi xərclərindən “Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə 684473,8 

min manat, o cümlədən “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 658607,3 min manat, 

“Meşə təşərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 11409,9 min manat, “Balıqçılıq və ovçuluq” 

köməkçi bölməsi üzrə 2592,1 min manat, “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsi 

üzrə 4375,8 min manat, “Hidrometeorologiya tədbirləri” köməkçi bölməsi üzrə 7488,7 

min manat vəsait təsdiq edilmişdir.  

İl ərzində bölmə və köməkçi bölmələrin məbləğlərində  dəyişikliklər aparılmış, 

“2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat"a əsasən “Kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi 

üzrə dürüstləşdirilmiş təyinat 604791,4 min manat və ya 79682,4 min manat az, o 

cümlədən “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 577146,9 min manat və ya 81460,4 

min manat az, “Meşə təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 12629,9 min manat və ya 

1220,0 min manat çox, “Balıqçılıq və ovçuluq” köməkçi bölməsi üzrə 2719,6 min manat 

və ya 127,5 min manat çox, “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsi üzrə 4716,3 

min manat və ya 340,5 min manat çox, “Hidrometeorologiya tədbirləri” köməkçi bölməsi 

üzrə 7578,7 min manat və ya 90,0 min manat çox müəyyən edilmişdir.  

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

mühafizəsi” bölməsi üzrə hesabat ilində aparılmış azalma Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli 761s nömrəli Sərəncamı ilə 79682,4 min 

manat məbləğində vəsaitin dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilməsi ilə bağlıdır.  

Büdcə xərcləri üzrə təhlil “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair 

illik hesabat”ın göstəriciləri əsasında aparılmışdır.  

Beləliklə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabata görə 

dövlət büdcəsində “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf 

mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə 604791,4 min manat təyinata qarşı icra 585398,3 min 

manat və ya 96,8% təşkil etmişdir (Cədvəl 65). Bölmə üzrə xərclər hesabat ilində 2014-

cü illə müqayisədə 80637,8 min manat və ya 16,0%, 2015-ci ilə nisbətən isə 37778,1 

min manat və ya 6,9% çox olmuşdur.  
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Cədvəl 65. “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi” bölməsi üzrə xərclərin strukturu, min manatla 

Bölmə, köməkçi 
bölmə, paraqraf və 
təşkilatların adları 

2014-cü il 
üzrə icra 

2015-ci il 
üzrə icra 

2016-cı il üzrə 
2016-cı il üzrə icranın 2014-cü və 2015-ci 

illərin icrası ilə müqayisəsi 

Dürüst-
ləşdiril-miş 

təyinat 

İcra 
2014-cü illə 

müqayisədə 
2015-ci illə  

müqayisədə 

məbləğ %-lə mütləq nisbi mütləq nisbi 

“Kənd təsər-rüfatı, 
meşə tə-sərrüfatı, 
balıq-çılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin 
mühafizəsi” bölməsi 

504760,5 547620,2 604791,4 585398,3 96,8 80637,8 116,0 37778,1 106,9 

“Kənd təsər-rüfatı” 
köməkçi bölməsi 

479873,9 523203,1 577146,9 559432,6 96,9 79558,7 116,6 36229,5 106,9 

“Kənd təsərrüfatı 
tədbirləri” paraqrafı 

155002,7 214344,6 250879,3 245593,5 97,9 90590,8 158,4 31248,9 114,6 

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi 

4600,9 4575,4 2078,6 1537,1 73,9 -3063,8 33,4 -3038,3 33,6 

Maliyyə Nazirliyi 23,2 14,6 1000,0             

Dövlət Torpaq və 
Xəritəçəkmə Komitəsi 

15829,5 4420,3               

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında 
Dövlət Fitosanitar 
Nəzarəti Xidməti 

3572,7 3109,5 3866,1 3310,1 85,6 -262,6 92,6 200,6 106,5 

Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

  7632,9 15266,0 15227,9 99,8 15227,9   7595,0 
2,0 

dəfə 

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Bitki 
Sortlarının Qeydiyyatı 
və Toxum Nəzarəti 
üzrə Dövlət Xidməti 

    1477,7 722,3 48,9 722,3   722,3   

Azərbaycan 
Respublikasının ərzaq 
təhlükə-sizliyinin təmin 
edilməsi ilə bağlı 
tədbirlər 

130976,4 186181,7 186200,0 184230,5 98,9 53254,1 140,7 -1951,2 99,0 

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi 
yanında Geodeziya və 
Kartoqrafiya üzrə 
Dövlət Agentliyi   

  1093,0               

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

  7317,1 40990,9 40565,6 99,0 40565,6   33248,5 
5,5 

dəfə 
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“Kənd təsər-rüfatı 
məhsul-larının 
qiymət-lərinin 
sabitləş-dirilməsi” 
paraqrafı 

8979,0 5314,8 8000,0 4745,1 59,3 -4233,9 52,8 -569,7 89,3 

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi 

8979,0 5314,8 8000,0 4745,1 59,3 -4233,9 52,8 -569,7 89,3 

“Meliorasiya” 
paraqrafı 

288671,3 275440,1 285831,5 277938,7 97,2 -10732,6 96,3 2498,6 100,9 

“Azərbaycan 
Meliorasiya və Su 
Təsərrüfatı” ASC 

238675,8 235440,6 231356,6 230658,4 99,7 -8017,4 96,6 -4782,2 98,0 

Maddi-texniki 
təminatın möh-
kəmləndirilməsi ilə 
bağlı xərclər 

49995,5 39999,5 50000,0 42807,9 85,6 -7187,6 85,6 2808,4 107,0 

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    4474,9 4472,4 99,9 4472,4   4472,4   

“Baytarlıq” paraqrafı 22078,9 21912,0 23518,3 22580,7 96,0 501,8 102,3 668,7 103,1 

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında 
Dövlət Baytarlıq 
Nəzarəti Xidməti 

22078,9 21912,0 22289,3 21568,8 96,8 -510,1 97,7 -343,2 98,4 

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    1229,0 1011,9 82,3 1011,9   1011,9   

“Kənd təsər-rüfatı ilə 
bağlı digər tədbirlər” 
paraqrafı 

5142,1 6191,7 8917,8 8574,5 96,2 3432,4 166,8 2382,8 138,5 

Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi 

4,6 3,8 11,8              

Dövlət büdcə-sindən 
maliyyə-ləşən 
təşkilatların 
büdcədənkənar 
xərcləri 

5137,5 6187,9 8905,0 8574,5 96,3 3437,0 166,9 2386,6 138,6 

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    1,0             
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“Meşə təsər-rüfatı” 
köməkçi bölməsi 

11341,3 11401,8 12629,9 12040,8 95,3 699,5 106,2 639,0 105,6 

Meşə ehtiyat-larının 
saxlanıl-ması 

    30,7 30,7 100,0 30,7   30,7   

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    30,7 30,7 100,0 30,7   30,7   

“Meşələrin bər-pası” 
paraqrafı 

11341,3 11401,8 12599,2 12010,1 95,3 668,8 105,9 608,3 105,3 

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi 

11341,3 11401,8 11987,7 11475,5 95,7 134,2 101,2 73,7 100,6 

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    611,5 534,6 87,4 534,6   534,6   

“Balıqçılıq və 
ovçuluq” kö-məkçi 
bölməsi 

2765,7 2475,4 2719,6 2593,4 95,4 -172,3 93,8 118,0 104,8 

"Balıqartırma və balıq 
mühafizəsi" paraqrafı 

2765,7 2475,4 2719,6 2593,4 95,4 -172,3 93,8 118,0 104,8 

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi 

2765,7 2475,4 2591,4 2473,5 95,5 -292,2 89,4 -1,9 99,9 

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    128,3 119,9 93,5 119,9   119,9   

“Ətraf mühitin 
mühafizəsi” köməkçi 
bölməsi 

4116,1 3916,0 4716,3 4369,8 92,7 253,7 106,2 453,8 111,6 

“Bioloji zəngin-liyin 
qorunması və 
landşaftın mühafizəsi” 
paraqrafı 

4116,1 3916,0 4716,3 4369,8 92,7 253,7 106,2 453,8 111,6 

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi 

4116,1 3916,0 4375,8 4158,5 95,0 42,4 101,0 242,5 106,2 

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    340,5 211,3 62,1 211,3   211,3   



 
 

302 

 

“Hidrometeoro-
logiya tədbir-ləri” 
köməkçi bölməsi 

6663,5 6623,8 7578,7 6961,8 91,9 298,3 104,5 338,0 105,1 

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi 

6663,5 6623,8 6911,7 6607,1 95,6 -56,4 99,2 -16,7 99,7 

Kənd təsərrüfatı, 
meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və 
ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində 
islahatlar 

    667,0 354,7 53,2 354,7   354,7   

 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla 

kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi 

xərclərinə dövlət büdcəsi xərclərinin 4,6% həcmində və ya 819,7 milyon manat vəsait 

ayrılmışdır ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 104,4 milyon manat və ya 14,6% çox 

olmuşdur. Həmçinin, müvafiq xərclərin (819,7 milyon manat) ÜDM-də xüsusi çəkisi 

1,4%-ə bərabər olmuşdur. Eləcə də, 2016-cı ildə ÜDM istehsalının 5,6%-i kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsinin payına düşmüşdür.    

2016-cı ildə “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf 

mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə xərclərin dövlət büdcəsinin ümumi xərclərinin 

tərkibində xüsusi çəkisi 2014-cü illə müqayisədə 0,6 faiz bəndi, 2015-ci ilə nisbətən isə 

0,2 faiz bəndi artaraq 3,3% təşkil etmişdir.  

2016-cı ildə iqtisadi təsnifata uyğun olaraq “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 

balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə ümumi xərclərin 98471,9 

min manatı və ya 16,8%-i əməyin ödənişinə (2015-ci illə müqayisədə 6,2 milyon manat 

və ya 6,7% çox), 168069,7 min manatı və ya 28,7%-i malların (işlərin və xidmətlərin) 

satın alınmasına (2015-ci ilə nisbətən 2,7 milyon manat və ya 1,6% çox), 193626,6 min 

manatı və ya 33,1%-i subsidiyalar və cari transfertlər üzrə ödənişlərə (2015-ci illə 

müqayisədə 2,1 milyon manat və ya 1,1% çox), 181,0 min manatı və ya 0,1%-i 

təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 92343,1 min manatı və ya 15,8%-i digər xərclərə 

(2015-ci ilə nisbətən 25,2 milyon manat və ya 38,0% çox), 32706,0 min manatı və ya 

5,6%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına (2015-ci illə müqayisədə 1,3 milyon manat 

və ya 4,5% çox) yönəldilmişdir.  

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

mühafizəsi” bölməsi üzrə icra səviyyəsinin 96,8% təşkil etməsinə baxmayaraq, iqtisadi 

təsnifatın bəzi xərc maddələri üzrə icra səviyyəsi kəskin surətdə aşağı olmuşdur. Belə 

ki, bölmə üzrə “Xarici ezamiyyələr” xərci dürüstləşdirilmiş təyinata nisbətən 41,5%, 

“Beynəlxalq telefon danışıq haqlarının ödənilməsi” xərci 15,0%, “Məhsula görə 

ödənişlər” xərci 59,5%, “Digər təqaüdlər” xərci 42,3%, “İş qabiliyyətini müvəqqəti 

itirməyə görə verilən müavinətlər” xərci 47,9%, “Sair əsaslı təmir” xərci 16,7%, 

“İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi aktivlər” xərci 30,8% icra edilmişdir.  

Bölmə üzrə bəzi xərclərin icra faizinin aşağı səviyyədə olması dövlət büdcəsinin 

tərtibi prosesinin əsaslı surətdə təkmilləşdirilməsini, o cümlədən proqnoz məbləğlərinin 

dəqiq hesablamalar aparılaraq tərtib edilməsini, büdcə təşkilatlarının əsas funksional 



 
 

303 

 

fəaliyyətləri ilə bilavasitə əlaqədar olmayan xərclərin azaldılmasını və vəsaitlərdən yeni 

dövrün çağırışlarına uyğun olaraq qənaətlə və səmərəli istifadə edilməsi üçün əlavə 

tədbirlərin həyata keçirilməsini labüd edir.   

2016-cı ildə bölmə üzrə xərclənmiş vəsaitin 2015-ci illə müqayisədə artması 

əməyin ödənişi bölməsi üzrə xərclərin 6123,5 min manat və ya 6,6%, malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması bölməsi üzrə 2633,9 min manat və ya 1,6%, subsidiyalar və 

cari transfert bölməsi üzrə 2115,5 min manat və ya 1,1%, digər xərclər bölməsi üzrə 

25467,7 min manat və ya 38,1%, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması bölməsi üzrə 

1407,1 min manat və ya 4,5% artması hesabına olmuşdur.   

Bütövlükdə, dövlət büdcəsinin “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsindən 2007-2016-cı illər ərzində ayrılmış 

xərclər (cari xərclər) 4330,7 milyon manat təşkil etmiş, 2010-cu ilin müvafiq xərcini 

nəzərə almasaq 2007-ci ildən başlayaraq bölmə üzrə xərclər hər il davamlı surətdə 

artmışdır.      

Bölmənin köməkçi bölmələri səviyyəsində strukturuna görə “Kənd təsərrüfatı” 

köməkçi bölməsi üzrə xərclərin bölmənin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi 95,6%, “Meşə 

təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 2,1%, “Balıqçılıq və ovçuluq” köməkçi bölməsi üzrə 

0,4%, “Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsi üzrə 0,7%, “Hidrometeorologiya 

tədbirləri” köməkçi bölməsi üzrə 1,2% təşkil etmişdir.  

 Bölmə üzrə xərclərin icra faizinin 96,8% olması əsasən “Kənd təsərrüfatı” 

köməkçi bölməsi üzrə xərclərin icra səviyyəsinin 96,9% olması ilə əlaqədar olmuşdur.  

“Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə xərclərin əvvəlki ilə nisbətən 36229,5 

min manat və ya 6,9% artması, eləcə də ötən ildə bu köməkçi bölmə üzrə nəzərdə 

tutulmuş xərclərin icra faizinin dövlət büdcəsi xərclərinin ümumi icra faizindən yüksək 

olması aqrar sektorun intensiv və səmərəli inkişafının stimullaşdırılması üçün dövlət 

dəstəyi tədbirlərinin davam etdirilməsi və gücləndirilməsi ilə bağlı olmuşdur.  

“Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə 577146,9 min manat təyinata qarşı 

icra 559432,6 min manat təşkil etmişdir. Köməkçi bölmə üzrə xərclər 2014-cü ilə 

nisbətən 79558,7 min manat və ya 16,6%, 2015-ci illə müqayisədə 36229,5 min manat 

və ya 6,9% çoxdur. Köməkçi bölmə üzrə icra olunmuş vəsaitin 245593,5 min manatı və 

ya 43,9%-i “Kənd təsərrüfatı tədbirləri” paraqrafının, 4745,1 min manatı və ya 0,9%-i 

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi” paraqrafının, 277938,7 

min manatı və ya 49,7%-i “Meliorasiya” paraqrafının, 22580,7 min manatı və ya 4,0%-i 

“Baytarlıq” paraqrafının, 8574,5 min manatı və ya 1,5%-i “Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər 

tədbirlər” paraqrafının payına düşmüşdür.  

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli 

qurumlarının saxlanılması üzrə 2078,6 min manat məbləğində təyinata qarşı hesabat 

ilində 1714,8 min manat maliyyələşmə açılmış, 1537,1 min manat və ya təyinatın 

73,9%-i həcmində kassa xərci və 1468,0 min manat faktiki xərc olmuşdur. Hesabat 

ilində vəsait “Kənd təsərrüfatı tədbirləri” paraqrafı üzrə icra edilmişdir. 

Köməkçi bölmədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən yerli qurumların 

saxlanılması ilə bağlı 2016-cı ildə xərclənmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 3038,3 min 

manat (66,4%) az olmuşdur. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə 2016-cı ildə sərf edilmiş vəsaitin 1102,8 min 

manatı (71,7%-i) əməyin ödənişi xərclərinə, 342,1 min manatı (22,3%-i) malların (işlərin 
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və xidmətlərin) satın alınmasına, 2,8 min manatı (0,2%-i) təqaüd və sosial müavinətlərə, 

17,4 min manatı (1,1%-i) digər xərclərə, 72,0 min manatı (4,7%-i) qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.  

Təqdim olunmuş hesabata əsasən açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 177,7 

min manatı və ya 10,4%-i istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə 

qaytarılmış vəsaitin 16,0 min manatı əmək haqqı, 4,7 min manatı əmək haqqına üstəlik, 

44,0 min manatı idarənin saxlanılması, 1,9 min manatı ezamiyyə, 2,8 min manatı 

yanacaq və sürtgü materiallarının alınması, 10,8 min manatı kommunal və 

kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi, 61,6 min manatı istehlak mallarının və 

materiallarının alınması, 0,4 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər, 31,3 min 

manatı digər xərclər, 4,3 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması xərc maddələri 

üzrə olmuşdur.  

Hesabat ilinin sonuna büdcə vəsaitləri üzrə debitor borclar 82,3 min manat 

azalaraq 0,1 min manat olmuş, 122,0 min manat məbləğində kreditor borc ilin sonuna 

bağlanılmışdır.  

Davamlı olaraq respublikada yüksək reproduksiyalı toxumların və tinglərin yerli 

istehsalını stimullaşdırmaq məqsədilə bölmənin “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsinin 

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi” paraqrafı üzrə Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyinə 2016-cı ilin dürüstləşdirilmiş təyinatında nəzərdə tutulmuş 8000,0 

min manat məbləğində subsidiyaya qarşı icra 4745,1 min manat və ya 59,3% olmuşdur. 

2016-cı ildə respublika üzrə toxumçuluq təsərrüfatlarında yetişdirilərək satılmış 

13524778,04 kq 1-ci reproduksiyalı və 41371225,0 kq 2-ci reproduksiyalı toxumlara, 

habelə 1350 min tingə görə cəmi 286 istehsalçıya (təsərrüfatlara) ümumilikdə 4745,1 

min manat məbləğində subsidiya ödənilmişdir.  

Respublikada yüksək reproduksiyalı toxumların yetişdirilərək satışına görə 2016-

cı ildə dövlət büdcəsindən ödənilmiş subsidiyanın cəmi məbləği 2015-ci illə müqayisədə 

569,7 min manat və ya 10,7% azalmışdır. Subsidiya ödənilmiş yüksək reproduksiyalı 

toxum istehsalı isə kəmiyyət ifadəsində 6,7% azalmışdır. Bu növ subsidiyanın 

azaldılması büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin və nəticəliliyinin artırılması 

məqsədilə nəzarətin gücləndirilməsi və şəffaflığın artırılması hesabına baş vermişdir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə köməkçi bölmə daxilində “Kənd 

təsərrüfatı tədbirləri” paraqrafı üzrə kənd təsərrüfatı əmlakının sığortalanması məqsədilə 

1000,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, həmin vəsait ilin sonunadək icra 

edilməmişdir.   

Təhlil göstərir ki, son illərdə dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatı əmlakının 

sığortalanmasının stimullaşdırılması ilə əlaqədar sığorta haqqının 50%-nin ödənilməsi 

məqsədi ilə vəsaitlər nəzərdə tutulsa da, həmin vəsaitlərin çox az hissəsi istifadə 

edilmiş, 2016-cı ildə isə icra olunmamışdır. Belə ki, 2012-ci ildə bu məqsəd üçün dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş 750,0 min manatdan cəmi 35,1 min manatı və ya 4,7%-i, 

2013-cü ildə nəzərdə tutulmuş 1000,0 min manatdan cəmi 19,6 min manatı və ya 2,0%-

i, 2014-cü ildə nəzərdə tutulmuş 1000,0 min manatdan cəmi 23,2 min manatı və ya 

2,3%-i, 2015-ci ildə nəzərdə tutulmuş 1000,0 min manat vəsaitdən cəmi 14,6 min manat 

və ya 1,5% istifadə olunmuşdur.  

Büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin və nəticəliliyinin artırılması 

məqsədilə kənd təsərrüfatında sığorta mexanizminə və sığorta haqlarının dövlət 
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tərəfindən ödənilən hissəsinə yenidən baxılmasını, işlək və çevik mexanizmin 

yaradılmasını məqsədəmüvafiq hesab edirik. 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 

Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin funksional fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün 2016-

cı il üzrə 3866,1 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, 3863,6 min manat maliyyələşmə 

açılmış, 3310,1 min manat və ya təyinatın 85,6%-i həcmində kassa xərci və 2665,5 min 

manat faktiki xərc olmuşdur.  

Təqdim olunmuş hesabatlara görə icra edilmiş vəsaitin 1606,0 min manatı 

(48,5%-i) əməyin ödənişi xərclərinə, 1238,1 min manatı (37,4%-i) malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınmasına, 0,5 min manatı (0,02%-i) təqaüdlər və sosial 

müavinətlərə, 46,4 min manatı (1,4%-i) digər xərclərə, 419,1 min manatı (12,7%-i) qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınmasına xərc edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 553,5 min manat və ya 14,3% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılmış vəsaitin 

401,4 min manatı əməyin ödənişi üzrə, 145,6 min manatı malların (iş və xidmətlərin) 

satın alınması, 3,1 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər, 3,5 min manatı digər 

xərclər üzrə olmuşdur.  

Hesabat ilində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti 

Xidmətinin tabeliyində olan təsərrüfatların büdcə vəsaitləri üzrə ilin əvvəlinə 190,2 min 

manat debitor borcu olmuş, ilin sonuna isə 743,2 min manat artaraq 933,4 min manat 

təşkil etmişdir. Hesabat dövrünün sonuna olan debitor borcun 559,8 min manatı 

dərman, sarğı ləvazimatları və materialların alınması paraqrafı, 3,1 min manatı yanacaq 

və sürtgü materiallarının alınması xərci, 370,5 min manatı digər maşın və avadanlıqlar 

xərci üzrə olmuşdur.  

Qeyd olunmalıdır ki, Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin funksional fəaliyyəti 

üzrə büdcədənkənar vəsaitləri 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə 1457,2 min manat 

və ya 2,5 dəfə artmışdır. Bu nəticə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

təqdim etdiyi təkliflərə uyğun olaraq fitosanitar sahəsində xidmətlərin xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla 2014-cü ildə hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaiti hesabına dövlət 

fitosanitar xidmətlərinin tariflərinin yenidən təsdiq edilməsi hesabına əldə olunmuşdur.     

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi üzrə hesabat 

ilində köməkçi bölmədən 15266,0 min manat vəsait təsdiq olunmuş, 15266,0 min manat 

(100%) maliyyələşmə açılmış, kassa xərci 15227,9 min manat (99,8%), faktiki xərc 

15497,9 min manat təşkil etmişdir.  

İcra olunmuş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 7595,0 min manat və ya 2 dəfə çox 

olmuşdur. Həmin vəsait tam məbləğdə “Sair xərclər” paraqrafı üzrə göstərilmişdir. 

Hesabat ilində icra olunmuş vəsaitin əvvəlki illərlə müqayisədə kəskin surətdə 

artırılması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin 

inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 

2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nda 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin, o cümlədən daşınmaz əmlakın kadastrı və yerquruluşu 

işlərinin, bələdiyyələrin ərazilərinin müəyyən edilməsi, torpaqların elektron uçotunun 

qurulması işlərinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən 38,1 min manat vəsait isə büdcəyə qaytarılmışdır. 
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Bölmənin “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsinin Azərbaycan Respublikasının 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 

üzrə Dövlət Xidmətinin funksional fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün 

dürüstləşdirilmiş təyinat çərçivəsində nəzərdə tutulmuş 1477,7 min manat vəsaitə qarşı 

1477,7 min manat maliyyələşmə açılmış, 722,3 min manat və ya təyinatın 48,9%-i 

həcmində kassa xərci, 756,3 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti 

üzrə Dövlət Xidməti üzrə icra edilmiş vəsaitin 542,9 min manatı və ya 75,2%-i “Əməyin 

ödənişi”, 91,0 min manatı və ya 12,6%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması”, 

25,8 min manatı və ya 3,6%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 2,7 min manatı və ya 

0,4%-i “Digər xərclər”, 60,0 min manatı və ya 8,3%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması” bölmələri üzrə xərc edilmişdir. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 755,4 min manat və ya 51,1% vəsait 

istifadə edilməyərək büdcəyə qaytarılmışdır. Büdcəyə qaytarılan vəsaitin 312,5 min 

manatı və ya 41,4%-i “Ştatda olan işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 3,2 min manatı və ya 

0,4%-i “Ştatdankənar işçilərin əmək haqqı” paraqrafı, 51,7 min manatı və ya 6,8%-i 

“Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul ödənişləri” paraqrafı, 86,6 min manatı və ya 11,5%-i 

“Dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar” paraqrafı, 24,6 min manatı və ya 3,3%-i  

“Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” paraqrafı, 7,3 min manatı və ya 1,0%-i “İdarənin 

xərcləri” maddəsi, 53,7 min manatı və ya 7,1%-i “Cari təmir” xərc maddəsi, 9,7 min 

manatı və ya 1,3%-i “İnternet xidmətləri haqqının ödənilməsi” xərc maddəsi, 8,2 min 

manatı və ya 1,1%-i “Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 8,0 min manatı və 

ya 1,1%-i “Qaz haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 5,7 min manatı və ya 0,8%-i “Su 

haqqının ödənilməsi” paraqrafı, 39,6 min manatı və ya 5,2%-i “Ərzaq məhsullarının 

alınması” paraqrafı, 13,5 min manatı və ya 1,8%-i “İnventarın alınması” yarımmaddəsi, 

36,1 min manatı və ya 4,8%-i “Digər maşın və avadnlıqlar” xərc maddəsi, 93,7 min 

manatı və ya 12,4%-i digər xərc maddələri üzrə olmuşdur. 

Dövlət Xidmətinin məlumatlarına görə 2016-cı ildə həyata keçirilmiş sort-sınaq 

işlərinin nəticələrinə əsasən 74 yeni sort Dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış, 73,5 

min ton toxum və 4067,6 min ədəd ting sertifikatlaşdırılmışdır.  

Bununla yanaşı, Dövlət Xidmətinin hesabat ilinin əvvəlinə 11,6 min manat debitor 

borcu olmuş, ilin sonuna isə 3,7 min manat artaraq 15,3 min manat təşkil etmişdir. 

Debitor borcun 2,9 min manatı yanacaq və sürtgü materiallarının alınması və 4,5 min 

manatı isə əsasən kənd təsərrüfatı texnikası və toxumları alınması paraqrafı üzrə olmuş 

və üzləşmə aktının qabaqcadan ödəniş üzrə qalıq sütununda öz əksini tapmışdır. Dövlət 

Xidmətinin hesabat ilinin əvvəlinə 1,1 min manat kreditor borcu olmuş və ilin sonuna 

44,6 min manat artaraq 45,7 min manat təşkil etmişdir. Kreditor borcun tərkibi əsasən 

dəftərxana və təsərrüfat xərc maddəsi üzrə 24,6 min manat, idarənin xərcləri maddəsi 

üzrə 7,3 min manat və ölkədaxili ezamiyyələr paraqrafı üzrə 12,8 min manat olmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün maddələr üzrə yaranmış kreditor borclar həmin maddələr 

üzrə hesabda kifayət qədər vəsait qalığı olduğu halda yaranmış və xəzinə tərəfindən 

öhdəliyə qəbul edilməmişdir.  

 “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı 

tədbirlər” üzrə xərclər hesabat ilində 186200,0 min manat məbləğində nəzərdə 
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tutulmuş, “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat”a əsasən  

184230,5 min manat və ya 98,9% səviyyəsində icra edilmişdir.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının gəlirlərini və maddi marağını 

artırmaq məqsədi ilə 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 481,9 min hektar 

sahədə buğda və çəltik səpininə görə 19,3 milyon manat, 1192,8 min hektar əkin 

sahəsinin və çoxillik əkmələrin becərilməsində istifadə edilən yanacaq və motor 

yağlarına görə 59,6 milyon manat, 13,8 min hektar sahədə aparılan təkrar əkinlərə görə 

690,0 min manat məbləğində yardım verilmişdir. Dövlət büdcəsindən 2016-cı ildə 

ayrılmış müvafiq subsidiyaların məbləği əvvəlki illə müqayisədə 0,7 milyon manat az 

olmasına baxmayaraq cəmi əkin sahəsi 2,7%, məhsul istehsalı 2,2% artmışdır. Belə 

vəziyyət intensiv metodların tətbiqi, subsidiyaların verilməsi sahəsində şəffaflığın və 

nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı olmuşdur.        

Bununla yanaşı, hesabat dövründə əkinçilikdə istifadə edilmiş 126,6 min ton 

mineral gübrə və pestisidlərin dəyərinə tətbiq edilən 70,0% güzəştin ödənilməsi üçün 

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait (62,0 milyon manat) əvvəlki illə müqayisədə 10,2 

milyon manat və ya 19,7% çox olmuşdur.   

 Bütövlükdə, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın icrası məqsədi ilə həmin illər 

üzrə və 2016-cı ildə ümumilikdə dövlət büdcəsindən 1099,0 milyon manat vəsait 

ayrılmışdır. Həmin vəsaitin ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə özünütəminetmə 

səviyyəsinin yüksəldilməsində və digər əsas göstəricilərin yerinə yetirilməsində böyük 

əhəmiyyəti olmuşdur.   

Ölkə əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında, kənd təsərrüfatının 

davamlı inkişafında və məşğulluğun artırılmasında, eləcə də qeyri-neft bölməsinin 

inkişafında meliorasiya və su təsərrüfatının böyük rolu vardır. 

Bölmənin “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsi çərçivəsində 2016-cı ildə 

“Meliorasiya” paraqrafı üzrə 285831,5 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 

277938,7 min manat və ya 97,2% icra edilmişdir. Ötən ilin icra məbləği 2014-cü illə 

müqayisədə 10732,6 min manat və ya 3,7% az, 2015-ci ilə nisbətən isə 2498,6 min 

manat və ya 0,9% çox olmuşdur.    

Həmin xərclərdən  “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün 231356,6 min manat təyinata qarşı 230875,5 

min manat maliyyələşmə açılmış, 230658,4 min manat və ya təyinatın 99,7%-i 

həcmində kassa xərci və 376916,8 min manat faktiki xərc olmuşdur. Bu xərc 2014-cü 

illə müqayisədə 8017,4 min manat və ya 3,4%, 2015-ci ilə nisbətən 4782,2 min manat 

və ya 2,0% az olmuşdur. 

Təqdim edilmiş məlumatlara görə respublika üzrə bütün kənd təsərrüfatı əkinləri 

1385,9 min hektar sahədə orta hesabla 3,3 dəfə suvarılmış, o cümlədən taxıl əkinləri 

559,2 min hektarda 2,3 dəfə, pambıq 52,1 min hektarda 3,5 dəfə, tütün 1,3 min 

hektarda 4,7 dəfə, yem bitkiləri 448,4 min hektarda 3,8 dəfə, bostan və tərəvəz 69,3 min 

hektarda 4,8 dəfə, çoxillik əkmələr 96,4 min hektarda 3,3 dəfə və həyətyanı sahələr 

159,3 min hektarda 4,6 dəfə suvarılmışdır. Bütövlükdə hesabat ilində bütün suvarma 

mənbələrindən 8,6 milyard kubmetr su götürülmüş və su istifadəçilərinə 6,1 milyard 

kubmetr su verilmişdir.  
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Hesabat ilində “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC üzrə vəsaitin 

qismən azaldılması kontekstində qeyd etmək lazımdır ki, son illər ərzində dövlət 

büdcəsinin və Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri, həm də kreditlər hesabına bu sahəyə 

ardıcıl olaraq zəruri vəsait ayrılmış, sahənin maddi-texniki bazası xeyli gücləndirilmiş və 

ölkə əhəmiyyətli iri infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir. 

2016-cı ildə xərclənmiş vəsaitin 55916,8 min manatı və ya 24,2%-i Cəmiyyətin 

tərkibinə daxil olan aidiyyəti struktur vahidlərində (su anbarlarının, hidroqovşaqların, 

magistral kanalların, suvarma sistemlərinin, subartezian quyularının istismarı idarələri 

və s.) çalışan işçilərin əməyin ödənişi xərclərinə, 144739,0 min manatı və ya 62,8%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 89,5 min manatı və ya 0,1%-i 

təqaüdlər və sosial müavinətlərə, 14934,0 min manatı və ya 6,5%-i digər xərclərə, 

14979,1 min manatı və ya 6,5%-i qeyri-maliyyə aktivlərinin, o cümlədən 14978,9 min 

manatı əsas vəsaitlərin və 0,2 min manatı qeyri-istehsal vasitələrinin alınmasına 

yönəldilmişdir.  

Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən Cəmiyyət tərəfindən icra edilmiş vəsaitin 

70279,6 min manatı və ya 30,5%-i elektrik enerjisi haqqının ödənilməsinə yönəldilmişdir 

ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq xərci ilə müqayisədə 7844,0 min manat və ya 12,6%, 

2016-cı ilə nisbətən isə 7172,2 min manat və ya 11,4% çox olmuşdur.  

2016-cı il üzrə açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 217,1 min manatı və ya 

dürüstləşdirilmiş təyinatın 0,1%-i istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət 

büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 28,9 min manatı əməyin ödənişi, 97,6 min manatı malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 1,4 min manatı təqaüdlər və sosial müavinətlər 

üzrə, 68,0 min manatı digər xərclər, 21,2 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

xərcləri üzrə olmuşdur.    

Büdcə vəsaitləri üzrə Cəmiyyətin debitor borcları 01.01.2016-cı il tarixə 492,8 min 

manat, 01.01.2017-ci il tarixə 252,9 min manat, kreditor borcları isə 01.01.2016-cı il 

tarixə 9303,2 min manat, 01.01.2017-ci il tarixə 9290,7 min manat təşkil etmişdir. 

Debitor və kreditor borcların strukturunda “Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi” 

paraqrafı üzrə borcların xüsusi çəkisi yüksək olmuşdur. Belə ki, debitor borcların 

tərkibində həmin xərc üzrə borclar 01.01.2016-cı il tarixə 447,3 min manat (90,8%-ini), 

01.01.2017-ci il tarixə 221,5 min manat (87,6%-ini) təşkil etmiş, kreditor borcların 

tərkibində isə 01.01.2016-cı il tarixə 9270,5 min manata (99,7%-ini), 01.01.2017-ci il 

tarixə 9269,9 min manata (99,8%-ini) bərabər olmuşdur.     

 Cəmiyyətin təqdim etdiyi xüsusi vəsaitləri üzrə hesabatlarında funksional 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə büdcədənkənar vəsaitlərinə görə hesabat dövrünün 

əvvəlinə 259,3 min manat faktiki xərcləri mövcud olmuş, hesabat ilində təsdiq olunmuş 

3365,0 min manat gəlir proqnozuna nisbətən 3356,5 min manat və ya 99,8% gəlir əldə 

edilmiş, 3365,0 min manat smetaya qarşı 3241,3 min manat (96,3%) kassa xərci olmuş, 

ilin sonunda 115,3 min manat istifadə edilməyən vəsait qalığı dövlət büdcəsinə alınmış, 

hesabat dövrünün sonuna faktiki xərclərin 240,8 min manat qalığı qalmışdır. 

Büdcədənkənar vəsaitlərin 170,4 min manatı əməyin ödənişinə, 2947,7 min manatı 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına, 118,4 min manatı digər xərclərə, 4,8 

min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin alınmasına yönəldilmişdir.   

 Hesabat dövrünün əvvəlinə Cəmiyyətin büdcədənkənar vəsaitlər üzrə 153,5 min 

manat debitor, 5,6 min manat kreditor borcları mövcud olmuş, hesabat ilində debitor 
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borcları 14,7 min manat azalaraq 138,9 min manat (bundan 12,2 min manatı elektrik 

enerjisi haqqının ödənilməsi üzrə, 122,8 min manatı isə su haqqının ödənilməsi üzrə 

mövcud olmuşdur) təşkil etmiş, kreditor borcları isə 0,2 min manat azalaraq 5,4 min 

manata bərabər olmuşdur.  

Aparılmış təhlillər göstərir ki, 2016-cı ildə Cəmiyyət üzrə suvarma suyunun 

satışından və digər fəaliyyətdən 3356,5 min manat (proqnoza nisbətən 99,8%) vəsait 

daxil olmuşdur ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə cəmi 215,8 min manat və ya 6,9% çox 

olmuşdur.  

Hesablama Palatası tərəfindən 2016-cı ildə aparılmış nəzarət tədbirlərinin 

nəticələrinə əsaslanaraq “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin rayon 

idarələrinin balansında olan təsərrüfatlararası və təsərrüfatdaxili suvarma kanallarının 

xidmət ərazisi üzrə Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin istifadəsinə verilməsi işlərinin 

sürətləndirilməsini, Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin müəyyən etdikləri Suvarma 

Xidmət Haqlarının əsaslılığına və yığım səviyyəsinin artırılmasına nəzarətin 

gücləndirilməsini, suvarma suyunun uçotunun təkmilləşdirilməsini və elektrik enerjisi 

sərfiyyatının optimallaşdırılmasını, respublikanın rayonları üzrə əkin növlərinə görə 

suvarma rejimlərinə yenidən baxılmasını məqsədəuyğun hesab edirik. 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin təqdim etdiyi hesabatlarda 

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

sahəsində islahatlar”la bağlı xərclərdən 4101,4 min manat vəsaitin ayrıldığı və icra 

edildiyi göstərilmişdir.   

Paraqraf çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq 

Nəzarəti Xidmətinə nəzərdə tutulmuş 22289,3 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata 

qarşı 22091,3 min manat maliyyələşmə açılmış, vəsaitlərin icrası 21568,8 min manat və 

ya təyinatın 96,8%-i həcmində kassa xərci və 26389,4 min manat faktiki xərc olmuşdur. 

Həmin vəsait tam olaraq “Baytarliq” paraqrafı üzrə icra edilmişdir. 

Hesabat ilində icra olunmuş vəsaitin 12437,5 min manatı və ya 57,7%-i “Əməyin 

ödənişi”, 8873,1 min manatı və ya 41,1%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması”, 22,3 min manatı və ya 0,1%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər”, 123,0 min 

manatı və ya 0,6%-i “Digər xərclər”, 112,9 min manatı və ya 0,5%-i “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölmələri üzrə xərclənmişdir.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 522,5 min manat və ya dürüstləşdirilmiş 

təyinatın 2,3%-i məbləğində vəsait istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət 

büdcəsinə qaytarılmış vəsaitin 377,7 min manatı əməyin ödənişi, 136,2 min manatı 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması, 3,1 min manatı təqaüdlər və sosial 

müavinətlər, 5,3 min manatı digər xərclər, 0,2 min manatı qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması bölmələri üzrə olmuşdur.  

Hesabat ilində Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti tərəfindən sərf edilmiş vəsait 

2014-cü illə müqayisədə 510,1 min manat və ya 2,3%, 2015-ci ilə nisbətən isə 343,2 

min manat və ya 1,6% az olmuşdur.  

Hesabat ilində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti 

Xidmətinin tabeliyində olan təsərrüfatların büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcları ilin 

əvvəli ilə müqayisədə 452,4 min manat azalaraq 5937,4 min manat məbləğində 

olmuşdur. Hesabat dövrünün sonuna debitor borcun 2,1 min manatı dəftərxana və 

təsərrüfat xərcləri, 0,8 min manatı xarici ezamiyyələr, 3,3 min manatı yanacaq və sürtgü 
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materiallarının alınması, 0,2 min manatı elektrik enerjisi haqqının ödənişi, 2,9 min 

manatı dərman, sarğı ləvazimatları və materialların alınması xərc maddəsi, 2,3 min 

manatı sair xərclər, 5925,8 min manatı isə digər tikililərin inşası xərci üzrə olmuşdur. 

Debitor borcun təhlili ilə və Xidmət tərəfindən təqdim edilmiş arayışa əsasən 

müəyyən olunmuşdur ki, 01.01.2017-ci il tarixə mövcud olmuş 5925,8 min manat 

məbləğində köhnə debitor borcun ləğv edilməməsi səbəbi Xidmət üzrə tikinti işlərinin 

müvafiq sənədlərinin tikintini aparan şirkətlər (podratçılar) tərəfindən təqdim edilməməsi 

ilə bağlı olmuşdur. 

 Xidmətin tabeliyində olan təşkilatların debitor və kreditor borcları barədə 

məlumata əsasən hesabat ilində Xidmətin tabeliyində olan təsərrüfatların büdcə 

vəsaitləri üzrə kreditor borcu ilin əvvəlinə 1,4 min manat, ilin sonuna isə 0,6 min manat 

məbləğində olmuşdur.   

Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin tabeliyində olan idarə və təşkilatlar 

tərəfindən göstərilən pullu xidmətlərdən daxilolmalar (xüsusi vəsaitlər) üzrə 2016-cı ilin 

əvvəlinə qalıq mövcud olmamış, il ərzində 2365,0 min manat məbləğində gəlir 

proqnozlaşdırılaraq 2380,9 min manat və ya proqnoz məbləğindən 15,9 min manat artıq 

gəlir əldə edilmiş, xərcləri isə 2365,0 min manat proqnozlaşdırılmış, kassa və faktiki 

xərci 2320,9 min manat təşkil etmişdir. Həmin xərclərin 671,4 min manatı və ya 28,9%-i 

əməyin ödənişi, 1135,3 min manatı və ya 48,9%-i malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması, 42,8 min manatı və ya 1,8%-i digər xərclər, 471,4 min manatı və ya 20,3%-i 

qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması üzrə olmuşdur.  

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabata əsasən kənd təsərrüfatı, 

meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 8905,0 min manat 

təyinata qarşı icra 8574,5 min manat və ya 96,3% təşkil etmişdir. Həmin məbləğ 2014-

cü illə müqayisədə 3437,0 min manat və ya 66,9%, 2015-ci ilə nisbətən 2386,6 min 

manat və ya 38,6% çox olmuşdur.  

Büdcə vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı Hesablama Palatasına təqdim edilmiş 

məlumatlar əsasında aparılmış təhlillə bu xərclərin 8562,3 min manatı əhatə 

olunmuşdur. Həmin vəsaitin tərkibində Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin payı 

37,8%, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 

Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin payı 28,7%, Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin payı 27,1%, 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin payı 0,1%, Azərbaycan 

Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin payı 5,1%, Azərbaycan 

Respublikasının Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum 

Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti 1,3% təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində “Kənd təsərrüfatı” köməkçi bölməsində iki istiqamət üzrə birdəfəlik 

təyinatlı xərclər nəzərdə tutularaq icra edilmişdir. “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 

balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi” məqsədilə 50000,0 min manat nəzərdə tutulmuş, ilin sonuna isə 

42807,9 min manat vəsait Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC tərəfindən icra edilmişdir. 

Həmin istiqamət üzrə vəsaitlərin icra səviyyəsi 85,6% təşkil etmişdir.  

Köməkçi bölmə üzrə “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 

və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində islahatlar” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərə 
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2016-cı ildə 46695,8 min manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. “2016-cı ilin dövlət 

büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat”a əsasən bu xərc üzrə icra kimi 46049,9 

min manat (98,6%) göstərilmişdir. Həmin xərcin 4400,0 min manatı və ya 9,6%-i 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası, 18957,8 min manatı və ya 

41,2%-i “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC, 14570,0 min manatı və ya 

31,6%-i Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 890,8 min manatı və ya 1,9%-i Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti, 6,0 min manatı və ya 

0,1%-i Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti,  2000,0 

min manatı və ya 4,4%-i “Azəravtoyol” ASC tərəfindən, qalan 5225,3 min manatı və ya 

11,4%-i rayonlar üzrə vəzifə maaşlarının artırılması ilə əlaqədar icra olunmuşdur. 

2016-cı ildə “Meşə təsərrüfatı” köməkçi bölməsi üzrə dürüstləşdirilmiş təyinat 

çərçivəsində nəzərdə tutulmuş 12629,9 min manata qarşı 12040,8 min manat və ya 

95,3% icra olunmuşdur. Köməkçi bölmə səviyyəsində 2016-cı ildə icra olunmuş vəsait 

2014-cü illə müqayisədə 699,5 min manat və ya 6,2%, 2015-ci ilə nisbətən isə 639,0 

min manat və ya 5,6% çox olmuşdur.  

Köməkçi bölmə üzrə paraqraf səviyyəsində vəsaitin 30,7 min manatı və ya 0,2%-i 

“Meşə ehtiyatlarının saxlanılması” paraqrafının, 12010,1 min manatı və ya 99,8%-i 

“Meşələrin bərpası” paraqrafının payına düşmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

Meşələrin İnkişafı Departamentinin tabeli qurumları üzrə dürüstləşdirilmiş təyinat 

çərçivəsində nəzərdə tutulmuş 11987,7 min manat vəsaitə qarşı 11957,9 min manat və 

ya təyinatın 99,8%-i səviyyəsində maliyyələşmə açılmış, kassa xərcləri maliyyələşmənin 

96,0%-i səviyyəsində olmaqla 11475,5 min manat, faktiki xərclər isə 12126,2 min manat 

və ya kassa xərclərinin 105,7%-ni təşkil etmişdir.  

Xərclənmiş vəsaitin 9738,8 min manatı və ya 84,9%-i “Əməyin ödənişi” bölməsi, 

1687,6 min manatı və ya 14,7%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” 

bölməsi, 15,2 min manatı və ya 0,1%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi, 33,3 

min manatı və ya 0,3%-i “Digər xərclər” bölməsi, 0,6 min manatı və ya 0,1%-i “Qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur.   

30.12.2016-cı il tarixinə (üzləşmə dövrünə) istifadə edilməmiş vəsaitin son qalığı 

(limit qalığı) 482,4 min manat məbləğində olmuş və ilin sonunda dövlət büdcəsinə geri 

qaytarılmışdır.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunadək istifadə edilməmiş vəsait qalığı 

dürüstləşdirilmiş təyinatın 4,0%-ni təşkil etmişdir. Dövlət büdcəsinə qaytarılmış vəsaitin 

162,0 min manatı “Əməyin ödənişi” bölməsinin, 286,8 min manatı “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması” bölməsinin, 9,5 min manatı “Təqaüdlər və sosial 

müavinətlər” bölməsinin, 17,2 min manatı “Digər xərclər” bölməsinin, 6,9 min manatı 

“Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsinin payına düşür.  

Təhlil göstərir ki, açılmış maliyyələşmə üzrə vəsaitin müəyyən hissəsinin 

xərclənmədən geri qaytarılması bir tərəfdən büdcə vəsaitlərindən qənaətlə istifadə 

edilməsi ilə əlaqədar olmuşdursa, digər tərəfdən büdcə vəsaitinə tələbin düzgün 

müəyyən edilməməsi nəticəsində yaranmışdır. 

Debitor və kreditor borcların vəziyyətinə dair təqdim olunmuş məlumatlara 

əsasən büdcə vəsaitləri üzrə paraqraf çərçivəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin müvafiq qurumunun debitor borcları 01.01.2016-cı il tarixə 296,1 min manat 
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və 01.01.2017-ci il tarixə 5,7 min manat təşkil etməklə il ərzində 290,4 min manat və ya 

52 dəfə azalmışdır. Kreditor borcları isə 01.01.2016-cı il tarixə 211,5 min manat və 

01.01.2017-ci il tarixə 139,8 min manat təşkil etməklə hesabat ili ərzində 71,7 min 

manat və ya 33,9% azalmışdır. 

“Meşə təsərrüfatı” köməkçi bölməsinin “Meşələrin bərpası” paraqrafı üzrə 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq qurumunun büdcədənkənar vəsaitləri 

üzrə 01.01.2016-cı il tarixə 0,9 min manat qalığı olmuş, 2016-cı il ərzində 365,8 min 

manat vəsait daxil olmuş, bu vəsaitlər üzrə 343,4 min manat smetaya qarşı kassa xərci 

309,0 min manat və ya 90,0% səviyyəsində icra olunmuş, faktiki xərcləri 309,4 min 

manat və ya kassa xərcindən 0,4 min manat çox olmuşdur. Hesabat dövrünün sonuna 

büdcədənkənar vəsaitlər üzrə qalan qalıqdan 54,1 min manatı dövlət büdcəsinə alınmış, 

3,6 min manatı isə qalıq kimi qalmışdır.    

Büdcədənkənar vəsaitlər üzrə Nazirliyin müvafiq qurumunun debitor borcları 

01.01.2016-cı il tarixinə 244,6 min manat və 01.01.2017-ci il tarixinə 285,4 min manat 

təşkil etməklə 40,8 min manat və ya 16,7% artmışdır. Kreditor borcları isə 01.01.2016-cı 

il tarixinə 67,0 min manat və 01.01.2017-ci il tarixinə 86,5 min manat təşkil etməklə 19,5 

min manat və ya 29,1% artmışdır.   

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin inkişafı departamentinə dövlət büdcəsindən və 

“Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu”ndan ayrılan vəsaitlər üzrə 

xərclərin proqnozlaşdırılması və icrasına dair 2016-cı ildə aparılmış auditin nəticələrinə 

əsaslanaraq büdcə vəsaitlərinə tələbin müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl 

edilməklə müəyyənləşdirilməsini, büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməsi 

istiqamətində ciddi tədbirlərin görülməsini, satınalmalarda qanunvericiliyin tələblərinə 

tam əməl edilməsini, səmərəsiz xərclərə yol verilməməsini, “Torpaq icarəsi haqqında” 

Qanunun tələblərinə ciddi əməl edilməklə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən meşə fondu 

torpaqlarından istifadənin müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməsini, icarə haqlarının 

müqavilələrdə düzgün əks etdirilməsini, meşə fonduna vurulan ziyan və itkilərin tam 

hesablanılaraq Fondun gəliri kimi tanınmasını, ödənişi gecikdirilmiş ziyan və itkilərə 

görə debitor borcların uçota alınmaqla həmin borcların bağlanılması istiqamətində 

tədbirlərin həyata keçirilməsini, meşə əkinlərinin məhv olması və bu səbəbdən dövlət 

büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi hallarının qarşısının alınmasını, 

ağaclar və kolların yaşından asılı olmayaraq uzunmüddətli bioloji aktivlər kimi uçota 

alınmasını, debitor və kreditor borcların müvafiq maliyyə hesabatlarında düzgün əks 

etdirilməsini və digər tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

Hesabat ili ərzində əmək haqqının artımı ilə bağlı “Meşə təsərrüfatı” köməkçi 

bölməsi üzrə “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf 

mühitin mühafizəsi sahəsində islahatlar” birdəfəlik təyinatlı xərcindən 

dürüstləşdirilmiş təyinat çərçivəsində nəzərdə tutulmuş 611,5 min manata qarşı 611,5 

min manat maliyyələşmə açılmış, kassa və faktiki xərci isə maliyyələşmənin 87,4%-i 

səviyyəsində olmaqla 565,3 min manata bərabər olmuşdur. Həmin vəsaitin 30,7 min 

manatı  rayonlara əməyin ödənişinə yönəldilmiş, qalan 534,6 min manatı Azərbaycan 

Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən icra edilmişdir. 

2016-cı ilin dövlət büdcəsinin “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsinin “Balıqçılıq və ovçuluq” köməkçi 
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bölməsi üzrə 2719,6 min manat  təyinata qarşı 2593,4 min manat və ya 95,4% icra 

olunmuşdur. Köməkçi bölmə səviyyəsində ötən il icra edilmiş vəsait 2014-cü illə 

müqayisədə 172,3 min manat və ya 6,2% az, 2015-ci ilə nisbətən isə 118,0 min manat 

və ya 4,8% çox olmuşdur.  

Paraqraf səviyyəsində köməkçi bölmə üzrə icra edilmiş vəsait tam olaraq 

“Balıqartırma və balıq mühafizəsi” paraqrafı üzrə icra olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə 2591,4 

min manat təyinata qarşı 2591,4 min manat maliyyələşmə açılmış, 2473,5 min manat və 

ya təyinatın 95,5%-i həcmində kassa xərci və 2594,3 min manat faktiki xərc olmuşdur.  

İcra olunmuş vəsaitin 1477,5 min manatı və ya 59,7%-i “Əməyin ödənişi” 

bölməsi, 846,6 min manatı və ya 34,2%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması” bölməsi, 5,3 min manatı və ya 0,2%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” 

bölməsi, 114,2 min manatı və ya 4,6%-i “Digər xərclər” bölməsi, 29,9 min manatı və ya 

1,2%-i “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur.  

Hesabat ilində açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 117,9 min manatı və ya 

dürüstləşdirilmiş təyinatın və açılmış maliyyələşmənin 4,6%-i istifadə edilməyərək geri 

qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılmış vəsaitin 13,1 min manatı “Əməyin ödənişi” 

bölməsi, 75,4 min manatı “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi, 5,7 

min manatı “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi, 9,5 min manatı “Digər xərclər” 

bölməsi, 14,2 min manatı “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmaqla icra 

edilməmişdir.  

Təqdim olunmuş hesabata əsasən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

balıqçılıq və ovçuluq fəaliyyətinə görə büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcu ilin əvvəlində 

3,1 min manatdan 8,7 min manat və ya 3,8 dəfə artaraq ilin sonunda 11,8 min manat 

təşkil etmişdir. Hesabatda büdcə vəsaitləri üzrə kreditor borc ilin əvvəlində 2,6 min 

manatdan 3,5 min manat və ya 2,3 dəfə artaraq ilin sonunda 6,1 min manata bərabər 

olmuşdur.  

“2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat”da “Balıqçılıq 

və ovçuluq” köməkçi bölməsi üzrə “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində islahatlar” birdəfəlik təyinatlı 

xərcindən əmək haqqının artımı ilə bağlı il ərzində əlavə 128,3 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 119,9 min manat icra göstərilmişdir.   

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş hesabatlarda 

müvafiq xərc üzrə 127,3 min manat təyinata qarşı 127,3 min manat maliyyələşmənin 

açıldığı, kassa və faktiki xərcin 118,9 min manat təşkil etdiyi əksini tapmışdır.  

“Ətraf mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsinin xərcləri tam olaraq “Bioloji 

zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi” paraqrafı üzrə nəzərdə tutulmuş, 2016-

cı il üçün 4716,3 min manat təyinata qarşı icra 4369,8 min manat və ya 92,7% təşkil 

etmişdir. Bu göstərici 2014-cü illə müqayisədə 253,7 min manat və ya 6,2%, 2015-ci ilə 

nisbətən isə 453,8 min manat və ya 11,6% çoxdur. 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə 4375,8 

min manata qarşı 4314,5 min manat və ya təyinatın 98,6%-i səviyyəsində maliyyələşmə 

olmuş, kassa xərci 4158,5 min manat və ya təyinatın 95,0%-i həcmində icra olunmuş, 

faktiki xərc 4291,1 min manat təşkil etməklə kassa xərcindən 132,6 min manat çox 

olmuşdur.  
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Kassa xərcinin 3577,0 min manatı və ya 86,0%-i “Əməyin ödənişi” bölməsi, 542,5 

min manatı və ya 13,1%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi, 6,3 

min manatı və ya 0,2%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi, 23,9 min manatı və 

ya 0,6%-i “Digər xərclər” bölməsi, 8,8 min manatı və ya 0,2%-i “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 156,0 min manatı və ya dürüstləşdirilmiş 

təyinatın və maliyyələşmənin 3,6%-i istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Bu vəsaitin 

78,7 min manatı “Əməyin ödənişi” bölməsi, 66,7 min manatı “Malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması” bölməsi, 5,5 min manatı “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” 

bölməsi, 3,4 min manatı “Digər xərclər” bölməsi, 1,7 min manatı “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmaqla icra olunmamışdır. 

Təqdim olunmuş hesabatların təhlili ilə müəyyən olunmuşdur ki, Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ətraf mühitin mühafizəsi fəaliyyətinə görə büdcə vəsaitləri 

üzrə debitor borcu ilin əvvəlində 2,3 min manatdan 1,8 min manat azalmaqla ilin 

sonunda 0,5 min manat təşkil etmişdir. Kreditor borclar isə 01.01.2016-cı il tarixinə 3,8 

min manat və 01.01.2017-ci il tarixinə 3,9 min manat təşkil etməklə 0,1 min manat 

artmışdır.  

Hesabat ilində əlavə olaraq “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində islahatlar” xərclərindən Nazirliyə 311,8 

min manat təyinata qarşı 311,8 min manat maliyyələşmə açılmış,  kassa və faktiki xərc 

182,7 min manat təşkil etmişdir.  

Bioloji zənginliyin qorunması və landşaft mühafizəsi bölməsi üzrə büdcədənkənar 

vəsaitlərə görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə hesabat ilində 42,6 min manat 

gəlir proqnozuna qarşı 33,6 min manat (78,9% icra) vəsait daxil olmuş, təsdiq olunmuş 

42,6 min manat smetanın 33,6 min manatı (78,9%) xərclənmişdir. Təqdim olunmuş 

hesabatlara əsasən büdcədənkənar vəsaitlərə görə debitor borclar 01.01.2016-cı il 

tarixinə 1,0 min manat, 01.01.2017-ci il tarixinə 1,0 min manat təşkil etməklə 2016-cı il 

ərzində cəmi 0,046 min manat azalmışdır. Kreditor borclar isə 01.01.2016-cı il tarixinə 

0,5 min manat, 01.01.2017-ci il tarixinə 1,9 min manat təşkil etməklə hesabat ili ərzində 

1,4 min manat artmışdır.  

“2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat”da “Ətraf 

mühitin mühafizəsi” köməkçi bölməsi üzrə “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 

balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində islahatlar” birdəfəlik 

təyinatlı xərclərdən əmək haqqının artımı ilə bağlı il ərzində əlavə 340,5 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 211,3 min manat icra göstərilmişdir. Bu xərcdən hesabat 

ilində rayonlar üzrə vəzifə maaşının artırılması ilə əlaqədar vəsait icra edilmişdir. Həmin 

vəsaitin məbləği 28,6 min manat təşkil etmişdir. Qalan vəsait isə, yuxarıda da qeyd 

edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 

icra edilmişdir. 

Bölmənin “Hidrometeorologiya tədbirləri” köməkçi bölməsi üzrə 7578,7 min 

manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra 6961,8 min manat və ya 91,9% təşkil etmişdir 

ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 298,3 min manat və ya 4,5%, 2015-ci ilə nisbətən isə 

338,0 min manat və ya 5,1% çox olmuşdur. 

Köməkçi bölmə çərçivəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli 

Hidrometeorologiya Departamentinin funksional fəaliyyəti həyata keçirən qurumları 
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üzrə 6911,7 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 6902,2 min manat maliyyələşmə 

açılmış, kassa xərci təyinatın 95,6%-i səviyyəsində olmaqla 6607,1 min manat, faktiki 

xərc 7190,6 min manat təşkil etmişdir.  

Kassa xərcinin 5490,4 min manatı və ya 83,1%-i “Əməyin ödənişi” bölməsi, 900,1 

min manatı və ya 13,6%-i “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması” bölməsi, 13,5 

min manatı və ya 0,2%-i “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi, 34,6 min manatı və 

ya 0,5%-i “Digər xərclər” bölməsi, 168,4 min manatı və ya 2,6%-i “Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin alınması” bölməsi üzrə olmuşdur.  

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 295,2 min manat və ya dürüstləşdirilmiş 

təyinatın 4,3% vəsait istifadə edilməyərək geri qaytarılmışdır. Həmin vəsaitin 204,2 min 

manatı “Əməyin ödənişi” bölməsi, 82,2 min manatı “Malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınması” bölməsi, 1,5 min manatı “Təqaüdlər və sosial müavinətlər” bölməsi, 6,4 min 

manatı “Digər xərclər” bölməsi, 0,8 min manatı “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması” 

bölməsi üzrə olmuşdur. 

Təqdim edilmiş hesabatlara əsasən büdcə vəsaitləri üzrə debitor borcları 

01.01.2016-cı il tarixinə 48,0 min manat və 01.01.2017-ci il tarixinə 216,4 min manat 

təşkil etməklə il ərzində 168,4 min manat və ya 4,5 dəfə artmışdır. Kreditor borcları isə 

01.01.2016-cı il tarixinə 67,3 min manat və 01.01.2017-ci il tarixinə 96,2 min manat 

təşkil etməklə 28,9 min manat və ya 42,9% artmışdır.  

Hidrometeorologiya fəaliyyəti üzrə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 

hesabat ilində büdcədənkənar vəsaitlər üzrə 98,4 min manat vəsait daxil olmuş, təsdiq 

edilmiş 164,0 min manat smetaya qarşı 96,7 min manat vəsait xərclənməklə xərclər 

smetası 59,0% səviyyəsində icra edilmiş, hesabat dövrünün sonuna cəmi 1,7 min 

manatı dövlət büdcəsinə köçürülmüşdür. Təqdim olunmuş hesabatlara əsasən bu 

fəaliyyət üzrə büdcədənkənar vəsaitlərə görə debitor borcları 01.01.2016-cı il tarixə 

219,5 min manat, 01.01.2017-ci il tarixinə 303,2 min manat təşkil etməklə il ərzində 83,7 

min manat və ya 38,1% artmışdır. Kreditor borcları 01.01.2016-cı il tarixinə 13,3 min 

manat, 01.01.2017-ci il tarixinə 13,3 min manat təşkil etməklə il ərzində dəyişməmişdir. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdim etdiyi hesabatların təhlili ilə 

müəyyən edilmişdir ki, dövlət büdcəsinin funksional təsnifatının “Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi üzrə Nazirliyin 

Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi və mühafizəsi üçün yaradılan 

müvafiq idarələrin xüsusi fondları üzrə 2016-cı ilin əvvəlinə kassa xərcləri üzrə 227,8 

min manat qalıq mövcud olmuş, hesabat ilində 366,9 min manat vəsait daxil olmuş, 

təsdiq olunmuş 295,0 min manat smetaya qarşı xərclərin icrası 71,1 min manat və ya 

24,1% təşkil etmiş, 01.01.2017-ci il tarixinə Nazirliyin bu fond üzrə 523,6 min manat 

vəsait qalığı olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin funksional təsnifatının “Əsas bölmələrə aid edilməyən 

xidmətlər” bölməsinin “Məqsədli büdcə fondları” üzrə xərclər daxilində Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyinin “Mineral Xammal Bazasının Bərpası Dövlət Fondu”, 

“Meşələrin Qorunub Saxlanması və Təkrar İstehsalı Fondu” və “Ətraf Mühitin 

Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu” üzrə ümumilikdə hesabat ilinin əvvəlinə 7524,4 min 

manat vəsait qalığı mövcud olmuş, hesabat ilində həmin məqsədli büdcə fondları üzrə 

2287,4 min manat vəsait daxil olmuş, bu vəsaitlərdən 2016-cı ildə 2366,4 min manat 

xərclənmiş, hesabat dövrünün sonuna 7208,1 min manat vəsait qalığı qalmışdır. 
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Ümumilikdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyindəki fondlar (cəmi 5 

fond) üzrə 01.01.2016-cı il tarixə qalıq 7752,2 min manat mövcud olmuş, hesabat ili 

ərzində bu fondlara 2674,4 min manat vəsait daxil olmuş, həmin vəsaitlərdən ötən ildə 

2437,5  min manat xərclənmiş, hesabat dövrünün sonuna 7751,7 min manat vəsait 

qalıq kimi saxlanılmış, 199,3 min manatı dövlət büdcəsinə silinmiş, 38,1 manatı isə 

təşkilatların hesablarında qalmışdır. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təqdim etdiyi hesabatlara görə Nazirliyin 

tabeliyindəki fondlar üzrə 2016-cı ilin sonuna qalıq vəsait (7751,7 min manat) ilin əvvəli 

ilə (7752,2 min manat) müqayisədə cəmi 0,5 min manat azalmışdır. 

Təhlil göstərir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyindəki müvafiq 

fondlar üzrə daxilolmalar 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə 52,0 min manat və ya 

2,2% artmışdır. Hesabat ilində həmin fondlar üzrə xərclər isə əvvəlki ilin xərcləri ilə 

müqayisədə 202,1 min manat və ya 9,0% artmışdır. 

 “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat”da 

“Hidrometeorologiya tədbirləri” köməkçi bölməsi üzrə “Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində islahatlar” 

birdəfəlik təyinatlı xərcindən əmək haqqının artımı ilə bağlı əlavə 667,0 min manat 

dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı 354,7 min manat icra göstərilmişdir. Həmin vəsaitin 

86,5%-i Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, 13,5%-i rayonlar üzrə vəzifə 

maaşlarının artırılmasına yönəldilmişdir.   

 

 

2016-cı ildə dövlət büdcəsində investisiya qoyuluşları, əsasən dövlət büdcəsi 

xərclərinin funksional təsnifatının “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsində 

nəzərdə tutulmuş və bu məqsədlə 3024,7 mln. manat təyinata qarşı 2707,1 mln.manat 

məbləğində vəsait istifadə olunmuşdur. 2014 -2016-cı illərdə bölmə üzrə istifadə olunan 

vəsaitin xərc istiqamətləri barədə əhatəli məlumat Cədvəl 66-da verilmişdir.  
 

Cədvəl 66. 2014-2016-cı illər üzrə dövlət büdcəsinin “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” 
bölməsinə  ayrılan vəsaitlərin icrası haqqında məlumat, mln. manat                                                                                                                        

Xərclərin   istiqaməti 2014-cü il 
icra 

2015-ci il icra 2016-cı il 

təyinat icra 

“Sənaye, Tikinti və Faydalı qazıntılar” 
bölməsi  6278,5 5002,5 3024,7 2707,1 

Sənaye 2,0 1,5  1,3 

“Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin nizamnamə 
kapitalının artırılmasına 

 
2,0 

 
1,5 

  

kommunal, kommunikasiya  xidmətlərin 
ödənilməsi - - - 1,3 

Tikinti 
6259,5 4 988,7 3003,3 2688,7 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 5258,5 3658,3 3000,0 2685,8 
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Bakı şəhərində I Avropa Oyunlarının 
keçirilməsi üçün idman infrastrukturlarının 
yaradılması, hazırlıq və digər təşkilati 
işlərlə bağlı xərclər 

 
998,2 

 
1329,2 

 
- 

 
- 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 
2,8 1,2 1,8 1,4 

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması 
sənədlərinin hazırlanması - - 1,5 1,5 

Faydalı qazıntılar 17,0 12,4 15,8 13,0 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 7,8 5,6 6,6 6,1 

Ərazilərin Minalardan təmizlənməsi üzrə 
Milli Agentlik 

9,2 6,8 9,2 6,9 

Geodeziya və xəritəçəkmə - - - 3,5 

Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət 
Agentliyi 

- - - 3,5 

Sənaye, Tikinti və Faydalı qazıntılar  
sahəsi üzrə kommunal, kommunikasiya  
xidmətləri və digər tədbirlər 
 

 
- 

 
- 

 
5,6 

 
0,6 

 

Cədvəl 66-da  2016-cı il üzrə xərc kimi göstərilən  “Müfəssəl ərazi planlaşdırılması 

sənədlərinin hazırlanması” xərc istiqaməti üzrə 1,5 mln.manat və  “Sənaye, tikinti və 

faydalı qazıntılar  sahəsi üzrə kommunal, kommunikasiya  xidmətləri və digər 

tədbirlər” xərc istiqaməti üzrə 0,6 mln. manat  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin 2016-cı il 30 dekabr tarixli 760s nömrəli sərəncamı ilə Dövlət Büdcəsinin 

Təminat Fondu vasitəsilə icra edilmişdir.  

Eyni zamanda, qeyd edək ki, “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli 

Fərmanı ilə bölmə daxilində “Sənaye” və “Geodeziya və xəritəçəkmə” köməkçi 

bölmələrində vəsait nəzərdə tutulmasa da, il ərzində həmin köməkçi bölmələr üzrə 

müvafiq olaraq 1487,2 min manat və 3500,0 min manat məbləğində vəsait ayrılmışdır. 

“Faydalı qazıntılar” köməkçi bölməsi üzrə isə müəyyən edilmiş 21372,0 min manat 

məbləğində vəsait 4987,2 min manat və ya  23,3% azaldılmışdır.  

“Sənaye” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 1487,2 min manat 

məbləğində vəsait 1340,3 min manat və ya 90,1% səviyyəsində icra edilmişdir.  

Həmin vəsait tam məbləğdə “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar  sahəsi üzrə 

kommunal, kommunikasiya  xidmətləri və digər tədbirlər” üzrə xərclərdən 

“Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən istifadə 

olunmuşdur. Qeyd edək ki,  Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 

22 dekabr tarixli 2566 nömrəli Sərəncamı ilə ləğv edilmişdir.  

Təqdim olunan hesabat məlumatlarına əsasən “Tikinti” köməkçi bölməsi üzrə 

istifadə olunan 1397,2 min manatın 80,1 manatı “Şəhərsalma və tikintiyə dair normativ 
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sənədlərin” və 274,9 min manatı “Şəhərlərin baş planlarının layhələrinin” tərtibinə, 

1042,1 min manatı “Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılması”na xərc edilmişdir. 

Belə ki, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi  tərəfindən 2016-cı ildə  

dövlət sifarişi üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 26 fevral tarixli 

1808 nömrəli Sərəncamının və "Bakı şəhərinin Suraxanı, Nəsimi, Xətai, Nərimanov, 

Nizami, Yasamal, Səbail, Pirallahı, Xəzər rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə" Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 25 fevral 

tarixli 86 nömrəli Qərarının icrasını təmin etmək məqsədi ilə ötən müddət ərzində 

müvafiq rayon icra hakimiyyətlərinin sifarişi əsasında 56 ərazi planlaşdırma sənədi 

razılaşdırılmış, 9 ərazi planlaşdırma sənədinin müvafiq düzəlişlər aparılması məqsədi ilə 

yenidən işlənilməsi tövsiyə olunmuş, "Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən 

məlumatların tərkibi, həmin məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması 

Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq 517 tikinti obyektlərinə müvafiq kodlar verilmiş, 

həmçinin tikintisi başa çatmış 160 tikinti obyekti və sökülməsi nəzərdə tutulan 13 

yaşayış binası barədə məlumatlar araşdırılaraq Reyestrə daxil edilmişdir. 

Bölmə üzrə 2685749,5 min manat məbləğində vəsait digər əsaslı vəsait 

qoyuluşu ilə bağlı icra edilmiş və həmin vəsait icrası ilə bağlı ətraflı məlumat Rəyin 

müvafiq bölməsində əks etdirilmişdir.  

“Faydalı qazıntılar”  köməkçi  bölməsi üzrə nəzərdə tutulan 21372,0 min 

manat 23,3% azaldılaraq 15780,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş və 12991,4 

min manat və ya 82,3% səviyyəsində istifadə olunmuşdur. İstifadə olunan vəsaitin 

6060,7 mln. manatı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən geoloji-kəşfiyyat 

işlərinin aparılmasına, 6930,7 mln. manatı isə Ərazilərin Minalardan təmizlənməsi üzrə 

Milli Agentlik tərəfindən respublikanın müharibə getmiş və işğaldan azad olunmuş 

ərazilərində, digər bu kimi ərazilərdə mina və partlamamış hərbi sürsatların (PHS) 

təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi əməliyyatlarına yönəldilmişdir. 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti 

tərəfindən 2016-cı il ərzində dövlət sifarişi əsasında yerinə yetirilən geoloji-kəşfiyyat 

işləri ilə ümumilikdə 60 obyekt və 6 elmi-tədqiqat mövzusu əhatə olunmuş, bunlardan 38 

obyekt və 4 mövzu əvvəlki illərdə icrasına başlanılmış, 22 obyekt və 2 mövzunun isə 

icrasına hesabat ilində başlanılmışdır. 

Ərazilərin Minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik tərəfindən 2016-cı il 

ərzində həyata keçirilən  mina və partlamamış hərbi sürsatların (PHS) təmizlənməsi və 

zərərsizləşdirilməsi əməliyyatları nəticəsində ümumilikdə 79,1 mln. kv.m ərazi 

təmizlənmiş və 38,6 min  ədəd mina və PHS aşkar edilərək, Beynəlxalq Minatəmizləmə 

Standartlarına uyğun qaydada zərərsizləşdirilmiş, təmizlənmiş bütün ərazilər 

təhlükəsizlik sənədləri ilə təmin olunmuş və aidiyyəti üzrə təhvil verilmişdir.            

Ağstafa rayonunun Ceyrançöl ərazisində 8,8 mln.kv.m ərazi təmizlənmiş, 440 

ədəd PHS tapılaraq zərərsizləşdirilmiş, 2016-cı il 2-4 aprel tarixlərində atəşkəs rejiminin 

pozulması nəticəsində sərhəd rayonlarının atəşə tutulması zamanı təmas xəttində 2,8 

mln. kv.m ərazi təmizlənmiş və 268 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar 

olunaraq zərərsizləşdirilmişdir. 

Şirvan şəhərində yerləşən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Araz zavodunda baş 

vermiş partlayışla əlaqədar zavod ərazisi və ətraf ərazilərdə aparılan təmizləmə 

əməliyyatları zamanı 9 milyon 316 min 212 kv. m ərazi təmizlənmiş, 31503 ədəd 
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müxtəlif növ partlamamış hərbi sursat və 17 ədəd mina aşkar olunmuş və partlayış yolu 

ilə məhv edilmişdir. 

Ümumilikdə, Agentlik tərəfindən 2016-cı il ərzində respublikanın 19 rayonunda və 

5 şəhərində  649 ev və həyətyanı sahəyə,  tikililərə və hərbi hissə ərazisinə keçirilmiş, 

baxış zamanı 4061 ədəd partlamamış hərbi sursat, 68 ədəd mina aşkar olunaraq 

zərərsizləşdirilmişdir.  

Köməkçi bölmədə “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar  sahəsi üzrə 

kommunal, kommunikasiya  xidmətləri və digər tədbirlər” üzrə 604,0 min manat 

vəsait 600,0 min manat məbləğində və ya 99,2% səviyyəsində icra edilmişdir. Həmin 

vəsait Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamı ilə Dövlət 

zəmanəti ilə alınmış borcların Təminat Fonduna yönəldilərək xərc olunmuşdur. 

 “Geodeziya və xəritəçəkmə” köməkçi bölməsi üzrə müvafiq Fərmanla vəsait 

nəzərdə  tutulmasa da, il ərzində bu köməkçi bölmə üzrə  3500,0 min manat 

məbləğində vəsait ayrılmış və tam məbləğdə birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə icra 

edilmişdir.  

“Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar  sahəsi üzrə kommunal, 

kommunikasiya  xidmətləri və digər tədbirlər” üzrə birdəfəlik təyinatlı xərcləri əhatə 

etmişdir. Hesabat ilində icra edilmiş 3500,0 min manat məbləğində vəsait iqtisadi 

təsnifatın “Geoloji-kəşfiyyat və topoqrafiya-geodeziya axtarış xidmətləri haqqının 

ödənilməsi” maddəsi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geodeziya və 

Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinə ayrılmışdır. Ayrılan vəsaitin 2700,0 min manatı 

Agentliyin tabeliyində olan Dövlət Aerogeodeziya Müəssisəsi, 800,0 min manatı isə Bakı 

Kartoqrafiya Fabriki  tərəfindən istifadə olunmuşdur.  

 

Hesabat ilində ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafa dəstək verən infrastruktur kimi 

nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar sektorunda da bir sıra uğurlar əldə edilmiş, 

nəqliyyat və rabitənin mövcud potensialının möhkəmləndirilməsinə xidmət edən 

məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər görülmüşdür.  

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 02 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə 2016-cı ilin 

dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsində “Nəqliyyat və rabitə ” bölməsi üzrə 129958,9 min 

manat vəsait təsdiq edilmiş, icra prosesində bu məbləğ dəyişdirilmiş, həmin vəsait 

39871,4 min manat azaldılaraq  bölmə üzrə 90087,5 min manat vəsait nəzərdə 

tutulmuşdur. Hesabat ilində “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə azalma “Rabitə” köməkçi 

bölməsi üzrə həyata keçirilmişdir. Qeyd edək ki, bölmə üzrə həyata keçirilmiş azalma 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamı ilə 39871,4 min 

manat məbləğində vəsaitin dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna  yönəldilməsi ilə bağlı 

olmuşdur.  

Beləliklə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsinin “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə 

nəzərdə tutulan 90087,5 min manat məbləğində təyinat 89128,5 min manat və ya 
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98,9% icra edilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 902,2 min 

manat və ya 1,0% çox və 2015-ci illə müqayisədə isə 30286,3 min manat və ya 25,4% 

azdır. Bölmə üzrə  icra müvafiq Fərmana müəyyən edilmiş məbləğlə müqayisədə  

68,6%, dəyişiklik edilmiş məbləğlə müqayisədə isə 98,9% səviyyəsində olmuşdur.  

Bölmə üzrə xərclərin 98,9% səviyyəsində  icra edilməsinin səbəbi nəqliyyat 

xərclərinə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 920,6 min manat və rabitə xərclərinə nəzərdə 

tutulmuş vəsaitin 38,4 min manat məbləğində az icra olunmasıdır. (Cədvəl 67) 

 

Cədvəl 67. Nəqliyyat və rabitə xərclərinin icra vəziyyəti, min manat 

 
  

2016-cı ildə bu bölmə üzrə xərclər dövlət büdcəsi xərclərinin 0,5%ni təşkil 

etmişdir etmişdir ki, bu da 2014-cü ilin  müvafiq göstəricisi ilə eyni səviyyədə, 2015-ci ilə 

nisbətən 0,2% bəndi aşağıdır. “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə xərclərin dövlət 

büdcəsinin əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərindən ayrılmış vəsait də nəzərə alınmaqla 

ÜDM-ə faiz nisbəti 1,7%-ə çatmışdır. Bu bölmə üzrə ayrılmış 89128,5 min manat 

Göstəricilər 
2014-cü 

il icra 

2015-ci il 
icra 

2016-cı il 

2016-cı il üzrə icranın əvvəlki illərlə 

müqayisəsi 

2014-cü illə 

müqayisə 

2015-c illə 

müqayisə 

Dürüstləşmiş 
təyinat 

icra 
mütləq %-lə mütləq %-lə 

məbləğ %-lə 

Nəqliyyat və rabitə 
xərcləri 

88226,3 119414,8 90087,5 89128,5 98,9 902,2 101,0 -30286,3 74,6 

Nəqliyyat xərcləri 80403,8 77175,7 86474,6 85554,0 98,9 5150,2 106,4 8378,3 110,9 

Avtomobil yolları və 
avtomobil nəqliyyatı 

32498,8 26144,2 34006,0 33347,5 98,1 848,7 102,6 7203,3 127,6 

Su nəqliyyatı 1868,9 3956,2 4460,4 4198,3 94,1 2329,4 224,6 242,1 106,1 

Dəmiryolu nəqliyyatı 

(Bakı Metropoliteni) 
36026,1 37998,2 37998,2 37998,2 100,0 1972,1 105,5 0 100,0 

Subsidiya 36026,1 37998,2 37998,2 37998,2 100,0 1972,1 105,5 0 100,0 

Hava nəqliyyatı 
(subsidiya) 

10010,0 9077,1 10010,0 10010,0 100,0 0 100,0 932,9 110,3 

Rabitə xərcləri   

 

7822,4 42239,1 3612,9 3574,5 98,9 -4247,9 45,7 -38664,6 8,5 

Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar 
Nazirliyi 

3857,2 4564,6 3612,9 3574,5 98,9 -282,7 92,7 -990,1 78,3 

Nəqliyyat, 
Rabitə,informasiya,k
ommu-nikasiya 
sahə-lərində islahat-
ların aparılma-sı və 

digər təd-birlər 

- 32365,5 - - - - - -32365,5 - 

“Azərkosmos”ASC 3965,3 5309,0 - - - -3965,3 - -5309,0 - 
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məbləğində vəsaitin 85554,0 min manatı və ya 96,0%-i “Nəqliyyat” köməkçi bölməsinin 

və 3574,5 min manatı və ya 4,0%-i “Rabitə” köməkçi bölməsinin payına düşür.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsinin “Nəqliyyat və rabitə” bölməsinin “Nəqliyyat” 

köməkçi bölməsi üzrə xərclər 86474,6 min manat məbləğində təyinata qarşı 85554,0 

min manat və ya  920,6 min manat az olmaqla 98,9% səviyyəsində icra olmuşdur. Bu 

isə 2014-cü illə müqayisədə  5150,2 min manat və ya 6,4%, 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisinə nisbətən isə 8378,3 min manat və ya 10,9% çoxdur. “Nəqliyyat” köməkçi 

bölməsinin “Nəqliyyat və rabitə” bölməsində xüsusi çəkisi 2016-cı ildə 96,0% təşkil 

etməklə 2014-cü ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 4,9 faiz bəndi, 2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisinə nisbətən 31,4 faiz bəndi artmışdır. Qeyd edilən xüsusi çəkinin artımının 

səbəbi “Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə ümumi xərclərin 2015-ci ilə nisbətən 30286,3 

min manat və ya 25,4% azalması fonunda həmin köməkçi bölmə üzrə xərclərin 2015-ci 

ilə nisbətən 8378,3 min manat və ya 10,9% artmasıdır. 

Hesabat ilində “Nəqliyyat” köməkçi bölməsi üzrə 920,6 min manat məbləğində 

vəsaitin az icra olunması “Avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı” paraqrafı üzrə 

nəzərdə tutulmuş xərclərin 658,5 min manat və su nəqliyyatı üzrə xərclərin 262,1 min 

manat məbləğində az icra edilməsi ilə bağlı olmuşdur.  

2016-cı il ərzində bütün növ nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış  222,2 milyon ton 

həcmində yüklərin  141,5 milyon tonu və ya 63,7%-i avtomobil nəqliyyatının, 15,3 milyon 

tonu və ya 6,9%-i dəmir yolu nəqliyyatının, 5,8 milyon tonu  və ya 2,6%-i su 

nəqliyyatının, 0,16 milyon tonu və ya 0,1%-i hava nəqliyyatının və 59,5 milyon tonu və 

ya 26,8%-i boru kəmərlərinin payına düşmuş, “Nəqliyyat” köməkçi bölməsi üzrə ayrılan 

vəsaitlərin isə 39,0%-i (2015-ci ildə 33,9%-i) avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatına, 

4,9%-i (2015-ci ildə 5,1%-i) su nəqliyyatına, 44,4%-i (2015-ci ildə 49,2%-i) dəmiryol 

nəqliyyatına və 11,7%-i (2015-ci ildə 11,8%-i) hava nəqliyyatına xərc edilmişdir. Təhlil 

həmçinin göstərir ki, 2016-cı il ərzində nəqliyyat sektoru üzrə ümumi sərnişin daşımanın 

1708,2 mln. nəfəri və ya 88,5%-i (2015-ci ildə 1666,2 mln. nəfəri və ya 88,1%-i) 

avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatının payına düşmüşdür.  

2016-cı ildə avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı xərcləri üzrə 34006,0 min 

manat təyinata qarşı icra 33347,5 min manat və ya 98,1% təşkil etmişdir ki, bu da 2014-

cü ilin icrasından 848,7 min manat və ya 2,6% və 2015-ci ilin icrasından isə 7203,3 min 

manat və ya 27,6%  çoxdur. Bu  paraqraf üzrə ayrılan 33347,5 min manat vəsaitin 

2445,5 min manatı və ya 7,3%-i Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinə, 

25021,0 min manatı və ya 75,0%-i “Azəravtoyol” ASC-yə və 5881,0 min manatı və ya 

17,7%-i nəqliyyat sahəsi üzrə islahatların aparılması və digər tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyinə 2016-cı ilin dövlət 

büdcəsində 2185,0 min manat vəsait nəzərdə tutulmuş, il ərzində həmin təyinat 260,5 

min manat artırılaraq  2445,5 min manat həddində müəyyən edilmişdir. Həmin vəsaitin 

1176,1 min manatı  və ya 48,1%-i “Avtomobil Nəqliyyatı və Daşımaların Təşkili” MMC-

nin, 903,9 min manatı  və ya 37,0%-i Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin, 260,5 min 

manatı və ya 10,6%-i “Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi” MMC-nin 

saxlanılmasına yönəldilmiş, 105,0 min manatı və ya 4,3%-i isə Nazirlik tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən rəqəmsal taxoqraflara xarici mütəxəssis 

xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsinə xərc edilmişdir. 
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Bu köməkçi bölmədə “Avtomobil Nəqliyyatı ilə Daşımaların Təşkili” MMC-nin 

saxlanılması üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 1176,1 min manat vəsait tam 

istifadə olunmuşdur. Bu vəsaitin 849,0 min manatı və ya 72,2%-i əmək haqqı və ona 

bərabər tutulan ödənişlərə, 177,3 min manatı və ya 15,1%-i DSMF-yə ayırmalara, 2,8 

min manatı 0,2%-i bank xidməti xərcinə, 20,5 min manatı 1,8%-i yanacaq və sürtkü 

materiallarının alınmasına, 17,4 min manatı və ya 1,5%-i kommunal xərclərə, 21,6 min 

manatı və ya 1,8%-i yuxarı təşkilata və tabeli qurumlara ödəmələrə və 87,5 min manatı 

və ya 7,4%-i əmək haqqından tutlmalara və digər xərclərə yönəldilmişdir.   

Debitor və kreditor borcların vəziyyətinə dair Cəmiyyətin Hesablama Palatasına 

təqdim etdiyi məlumata əsasən büdcə vəsaitləri üzrə ilin əvvəlinə debitor borcları 28,7 

min manat olmuş və il ərzində bağlanmış, ilin sonuna debitor borc mövcud olmamış, 

kreditor borcları isə ilin əvvəlinə 0,1 min manat olmuş, il ərzində 3,2 min manat artaraq 

ilin sonuna 3,3 min manat təşkil etmişdir. 

 Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin saxlanması üçün dövlət büdcəsində 

903,9 min manat nəzərdə tutulmuş və həmin vəsait 100,0%  icra  edilmişdir. Xidmətin 

saxlanılması üçün ayrılmış vəsaitin 413,0 min manatı və ya 45,7%-i əmək haqqı və ona 

bərabər tutulan ödənişlərə, 90,9 min manatı və ya 10,1%-i DSMF-yə ayırmalara, 198,0 

min manatı 21,9%-i “Fərqlənmə nişanları” və “İcazə” blanklarının hazırlanması və 

alınmasına,  64,4 min manatı 7,1%-i yanacaq və sürtkü materiallarının alınmasına,  75,0 

min manatı və ya 8,3%-i icarə haqqının ödənilməsinə, qalan 62,6 min manatı və ya 

6,9%-i ezamiyyə, mühafizə, bank, kommunal və digər xərclərin ödənilməsinə 

yönəldilmişdir.  

 Xidmətin Hesablama Palatasına təqdim etdiyi məlumata əsasən debitor borcları  

2016-cı ilin əvvəlinə 8,1 min manat olmuş, il əzində debitor borclar 2,3 min manat 

artaraq ilin sonuna  10,4 min manat,  keditor borcları isə ilin əvvəlinə 14,9 min manat 

olmuş, il ərzində 8,1 min manat artaraq 23,0 min manat təşkil etmişdir. 

“Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi” MMC-nin saxlanması üçün dövlət 

büdcəsinində nəzərdə tutulmuş vəsaitdən 260,5 min manat məbləğində vəsait 

ayrılmışdır. Həmin vəsaitin 166,9 min manatı və ya 64,1%-i işçilərin əmək haqqı və ona 

bərabər tutulan ödənişlərə, 36,7 min manatı və ya 14,0%-i DSMF-yə ayırmalara, qalan 

56,9 min manatı və ya 21,9%-i idarənin saxlanılması, kommunal-kommunikasiya, bank 

xidməti və digər xərclərin ödənilməsinə yönəldilmişdir.  

Dövlət büdcəsinin bu paraqrafından “Azəravtoyol” ASC-yə nəzərdə tutulmuş 

25021,0 min manat məbləğində vəsait 100,0% icra edilmiş, həmin vəsaitin 644,0 min 

manatı və ya 2,6%-i ştatda olan işçilərin əmək haqqına, 142,8 min manatı və ya 0,6%-i 

DSMF və icbari səğorta üzrə ödənişlərə, 19456,6 min manatı və ya 77,7%-i idarənin 

saxlanılmasına, 3729,5 min manatı və ya 14,9%-i nəqliyyat xidmətləri haqqının 

ödənilməsinə, 295,3 min manatı və ya 1,2%-i kommunal və kommunikasiya xidmətləri 

haqqının ödənilməsinə, 627,7 min manatı və ya 2,5%-i istehlak mallarının və 

materiallarının alınmasına və 125,1 min manatı və ya 0,5%-i sair müxtəlif xərclərin 

ödənilməsinə yönəldilmişdir. Debitor və kreditor borcların vəziyyətinə dair Cəmiyyətin 

Hesablama Palatasına təqdim etdiyi məlumata əsasən “Nəqliyyat və rabitə” 

bölməsindən ayrılan büdcə vəsaitləri üzrə  hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna 

debitor və kreditor borcları mövcud olmamışdır. 
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2016-cı ildə "Nəqliyyat sahəsi üzrə islahatların aparılması və digər tədbirlər" 

üzrə aparılması və digər tədbirlər üzrə 6539,5 min manat təyinata qarşı icra 5881,1 min 

manat və ya 89,9% səviyyəsində olmuşdur.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsində nəqliyyat sahəsi üzrə islahatların aparılması və 

digər tədbirlər üzrə xərclənən 5881,1 min manat vəsaitin 5603,8 min manatı və ya 

95,3%-i standartlara uyğun və səmərəli  fəaliyyətə dair xarici mütəxəssislər tərəfindən 

göstərilən məsləhət xidmətlərinin maliyyələşdirilməsinə, Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin 

təşkili, dayanacaqların və s. nəqliyyat infrastrukturlarının saxlanması ilə bağlı Bakı 

Nəqliyyat Agentliyinə, 16,0 min manatı və ya 0,3%-i “Sumqayıt Nəqliyyat” MMC-yə və 

260,0 min manatı və ya 4,4%-i Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 

2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə Dövlət zəmanəti ilə alınmış borcların Təminat Fonduna 

yönəldilərək icra olunmuşdur.  

2016-cı ildə “Nəqliyyat” köməkçi bölməsinin “Su nəqliyyatı” paraqrafı üzrə 4460,4 

min manat təyinata qarşı icra 4198,3 min manat və ya 94,1% təşkil etmişdir ki, bu da 

2014-cü ilə nisbətən 2329,4 min manat və ya 2,2 dəfə və 2015-ci ilə nisbətən 242,1 min 

manat və ya 6,1% çoxdur. Bu paraqraf üzrə xərclərin köməkçi bölmədə xüsusi çəkisi 

2015-ci ilin müvafiq göstəricisinə nisbətən 0,2% azalmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası tərəfindən 

4198,3 min manat məbləğində, o cümlədən həmin vəsaitin 56,4%-i Dəniz 

Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzi və 43,6%-i Nəqliyyat və Texniki Təminat İdarəsi 

tərəfindən icra edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyasının Dəniz 

Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkəzinə nəzərdə tutulan 2585,4 min manat təyinata 

qarşı icra 2369,7 min manat olmaqla icra səviyyəsi 91,7% təşkil etmişdir. Mərkəzə 

2016-cı ildə açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 58,6 min manatı və ya 2,5%-i istifadə 

edilməyərək geri qaytarılmışdır. Dövlət büdcəsinə qaytarılan vəsaitin 33,8 min manatı 

“Ştatda olan işçilərin əmək haqqı”, 0,4 min manatı “Əməyin ödənişi ilə bağlı sair pul 

ödənişləri”, 8,0 min manatı “DSMF-yə ayırmalar”, 12,2 min manatı “Maliyyə təşkilatları 

üzrə ödənişlər” və 4,2 min manatı “Bank xərcləri” paraqrafları üzrə olmuşdur. 2016-cı 

ildə xərc edilmiş vəsaitin 1902,8 min manatı (67,6%-i) əməyin ödənişi xərclərinə, 462,2 

min manatı (32,4%-i) subsidiyalar və cari transfertlərin ödənilməsinə, 4,7 min manatı 

bank xərclərinə yönəldilmişdir. Hesabat ilində büdcə vəsaitləri üzrə “Maliyyə təşkilatları 

üzrə ödənişlər” xərc paraqrafından qabaqcadan ödəniş edildiyi üçün büdcə vəsaitləri 

üzrə 01 yanvar 2016-cı il tarixə 6,2 min manat debitor borcu il ərzində 14,6 min manat 

(2 dəfə) artaraq 31  dekabr 2016-cı il tarixə debitor borcu 20,8 min manat təşkil etmiş, 

01 yanvar 2016-cı il tarixə kreditor borcları mövcud olmamış və il ərzində dövlət 

öhdəliyinə qəbul edilmədən 8,5 min manat kreditor borc yaranmışdır.  

Bu paraqraf üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz 

Administrasiyasının Nəqliyyat və Texniki Təminat İdarəsinin saxlanması üçün 

2016-cı ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 1875,0 min manat vəsaitdən 1828,6 

min manatı istifadə olunaraq 97,5% səviyyəsində icra edilmişdir. Bununla yanaşı, 

İdarəyə açılmış maliyyələşmədən istifadə edilməmiş vəsait qalığı 39,8 min manat 

məbləğində olmuş və ilin sonunda dövlət büdcəsinə geri qaytarılmışdır. Dövlət 

büdcəsinə geri qaytarılan 39,8 min manat vəsaitin 24,2 min manatı “Əməyin ödənişi” 

bölməsinin (o cümlədən Ştatda olan işçilərin əmək haqqı üzrə 19,8 min manat, DSMF-
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yə ayırmalar üzrə 4,4 min manat), 13,8 min manatı “Subsidiyalar və cari transfertlər” 

bölməsinin (o cümlədən Maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlər üzrə 13,8 min manat),  1,8 

min manatı “Digər xərclər” bölməsinin (o cümlədən Bank xərcləri üzrə 1,8 min manat)  

payına düşür. İdarənin saxlanması üçün istifadə olunmuş 1828,6 min manat vəsaitin 

355,2 min manatı və ya 19,4%-i ştatda olan işçilərin əmək haqqının, 58,1 min manatı və 

ya 3,2%-i mükafatların, 90,9 min manatı və ya 4,9%-i DSMF-yə ayırmaların, 1323,2 min 

manatı və ya 72,4%-i maliyyə təşkilatları üzrə ödənişlərin və 1,2 min manatı və ya 0,1%-

i bank xidmətləri haqqının ödənilməsinə xərc edilmişdir.  

“Dəmiryolu nəqliyyatı” paraqrafı üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait sərnişin 

daşımadan yaranan zərərin kompensasiya edilməsi üçün “Bakı Metropoliteni” QSC-yə 

nəzərdə tutulmuşdur. 2016-cı ildə bu paraqraf üzrə nəzərdə tutulan 37998,2 min manat 

(2014-cü ildə 36026,1 min manat və 2015-ci ildə 37998,2 min manat) məbləğində vəsait 

100,0% icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 1972,1 min manat və ya 5,5% 

çox, 2015-ci illə eyni səviyyədə olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə ümumi sərnişindaşımanın 

orta hesabla 23%-nin cəmləşdiyi Bakı Metropolitenində 2016-cı ildə 217,5 milyon nəfər 

və ya ümumi sərnişindaşımanın 11,3%-i (2014-cü ildə 215,5 milyon nəfər və ya ümumi 

sərnişindaşımanın 11,8%-i və 2015-ci ildə 222,0 milyon nəfər və ya ümumi 

sərnişindaşımanın 11,7%-i), 2014-cü ilə nisbətən 2,0 milyon nəfər və ya 0,9% çox, 

2015-ci ilə nisbətən 4,5 milyon nəfər və ya 2,1% az sərnişin daşınmış, lakin 2016-cı ildə 

Bakı Metropoliteninə büdcədən ayrılan vəsait  (subsidiya) 2014-cü ilə nisbətən daha çox 

(0,9% sərnişin artımına qarşı 5,5%) artmış, 2015-ci ilə nisbətən isə 4,5 milyon nəfər az 

sərnişin daşındığı halda 2015-ci ilin səviyyəsində subsidiya verilmişdir.  

Bakı Metropolitenində aparılan audit məlumatlarına əsasən sərnişin 

daşınmasından yaranan zərərin kompensasiya edilməsi üçün alınmış subsidiyanın hər il 

üzrə 82,0%-i əmək haqqı və ona bərabər tutulan ödənişlərə və 18,0%-i sosial sığorta 

ayırmalarına (DSMF-yə) yönəldilmiş, əmək haqqı və ona bərabər tutulan ödənişlərə 

yönəldilən vəsaitin məbləği 2016-cı ildə 31158,5 min manat (2014-cü ildə 29529,6 min 

manat və 2015-ci ildə 31137,9 min manat) və sosial sığorta ayırmalarına (DSMF-yə) 

yönəldilən vəsaitin məbləği 2016-cı ildə 6839,5 min manat (2014-cü ildə 6496,5 min 

manat və 2015-ci ildə 6850,3 min manat) təşkil etmişdir.   

Cəmiyyət üzrə hesabat dövrünün əvvəlinə debitor borcları 21640,6 min manat 

olmuş, il ərzində 11153,5 min manat artaraq hesabat dövrünün sonuna isə 32794,1 min 

manat təşkil etmiş, bu borclar əsasən avadanlıqların, mal-materialların, xidmətlərin 

alınmasına görə qabaqcadan ödənilmiş məbləğlərdən, dövlət büdcəsi ilə 

hesablaşmalardan (vergilər üzrə artıq ödəmə), Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna artıq 

köçürmələrdən və digər debitor borclardan ibarət olmuşdur. 

Cəmiyyət üzrə kreditor borcları hesabat dövrünün əvvəlinə 34523,1 min manat 

olmuş, il ərzində 10345,9 min manat azalaraq hesabat dövrünün sonuna isə 24177,2 

min manat olmuş, bu borclar müəssisənin əsaslı tikinti fəaliyyəti üzrə alınmış 

avadanlıqlara, materiallara və göstərilmiş xidmətlərə görə ödənilməli olan məbləğlərdən, 

eləcə də 11737,7 min manat elektrik enerjisinin istifadəsinə görə 2001-2006-cı illər 

ərzində yaranmış borcdan və 12439,5 min manat digər kreditor borclardan ibarət 

olmuşdur.  

“Hava nəqliyyatı” paraqrafı üzrə hava nəqliyyatında sərnişindaşıma tariflərinin 

dövlət tənzimlənməsindən yaranan zərərin kompensasiyası üçün “Azərbaycan Hava 
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Yolları” QSC-yə 2016-cı ildə nəzərdə tutulan 10010,0 min manat təyinat (subsidiya) 

10010,0 min manat və ya 100,0% icra edilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin icrası ilə eyni 

səviyyədə olmuş, 2015-ci ilin icrasından isə 932,9 min manat və ya 10,3% çoxdur.  

Mülki hava nəqliyyatında sərnişin dövriyyəsi 2016-cı ildə 2014-cü ilə nisbətən 

530,3 milyon sərnişin/km və ya 17,6% artaraq 3548,8 milyon sərnişin/km və hava yolu 

ilə daşınan sərnişinlərin ümumi sayı  2016-cı ildə 2014-cü ilə nisbətən 187,0 min nəfər 

və ya 10,4% artaraq 1977,4 min nəfər təşkil etmişdir. Bununla belə, hava nəqliyyatı ilə 

sərnişindaşımanın ümumi sərnişin daşımalarda xüsusi çəkisi isə 2014-2016-cı illərdə 

dəyişməyərək hər il üzrə 0,1% səviyyəsində olmuşdur. 

 2016-cı ildə QSC-yə ayrılan subsidiyanın məbləği 2015-ci ilə nisbətən 932,9 min 

manat və ya 10,3% artsa da mülki hava nəqliyyatında sərnişin dövriyyəsi 2015-ci ilə 

nisbətən 187,3 milyon sərnişin/km və ya 5,6% və hava yolu ilə daşınan sərnişinlərin 

sayı 2015-ci ilə nisbətən 155,4 min nəfər və ya 8,5% artmışdır.  

 “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə ayrılan subsidiyanın məbləğinin  artması 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştlə uçan Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, I və II qrup əlillərin, 

uşaqların və  tələbələrin sayının artması ilə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, 2016-cı ildə 

büdcədən ayrılan subsidiya hesabına güzəştlə uçan Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı 2015-ci ilə nisbətən 45074 nəfər 

artaraq 418861 nəfər (2015-ci ildə 373787 nəfər), Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı 

hava xətti ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştlə uçan I və II qrup əlillərin sayı 

2950 nəfər artaraq 18230 nəfər (2015-ci ildə 15280 nəfər), Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-

Bakı hava xətti ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştlə uçan uşaqların sayı 1745 

nəfər artaraq 48502 nəfər (2015-ci ildə 46757 nəfər), Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı 

hava xətti ilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştlə uçan tələbələrin sayı 1579 

nəfər artaraq 6373 nəfər (2015-ci ildə 4794 nəfər) təşkil etmişdir. “Hava nəqliyyatı” 

paraqrafı üzrə hava nəqliyyatında tariflərin dövlət tənzimlənməsindən yaranan zərərin 

kompensasiyası üçün 2016-cı ildə büdcədən ayrılan 10010,0 min manat subsidiya, 

əvvəlki illərdə olduğu kimi, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına güzəştlə uçan həmin 

şəxslərə görə  “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə ödənilmişdir. 

 Bununla bərabər, 2016-cı ildə büdcə vəsaiti hesabına güzəştlə MDB ölkələrinə 

uçan Böyük Vətən müharibəsi əlillərinin və iştirakçılarının sayı 397 nəfər azalaraq 17 

nəfərə (2015-ci ildə 414 nəfər) enmiş, bu səbəbdən gediş güzəştlərinin büdcə vəsaiti 

hesabına kompensasiya az ödənilmiş, 2016-cı ildə Böyük Vətən müharibəsi əlillərinə və 

iştirakçılarına bərabər tutulan şəxslər tərəfindən MDB ölkələrinə uçuşlar olmamış (2015-

ci ildə 36 nəfər) və bununla əlaqədar gediş güzəştlərinin büdcə vəsaiti hesabına 

kompensasiya ödənilməmişdir. 

2016-cı ildə rabitə və yüksək texnologiyaların inkişafı da diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Ötən dövr ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 

“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli 

Strategiyanın  həyata keçirilməsi üzrə 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq 

olunmuş, “Data” Mərkəz və “İP” əsaslı Beynəlxalq Kommunikasiya Mərkəzi istismara 

verilmiş, Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkında “ACER” şirkətinin kompyuter 

avadanlıqlarının istehsalı üzrə layihənin icrasına başlanılmış, Respublikada rəqəmli 

yayıma keçid işləri başa çatdırılmışdır.  
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İnformasiya və rabitə sektorunun işini xarakterizə edən əsas göstəricilərə dair 

statistik məlumatların təhlili göstərir ki, rabitə və informasiya sektorunda 2016-cı ildə 

göstərilmiş xidmətlərin həcmi  2015-ci illə müqayisədə 4,5% artaraq 1599,6 milyon 

manat, onun ÜDM-də xüsusu çəkisi 1,8%, o cümlədən qeyri-neft  sektorunda 2,7% 

təşkil etmişdir. 2016-cı ildə bu sektor tərəfindən göstərilmiş informasiya və rabitə 

xidmətlərinin həcmi 2014-cü ilə nisbətən 24,0 milyon manat və ya 1,5%, 2015-ci ilə 

nisbətən 41,6 milyon manat və ya 2,5% azalmış, dövlət büdcəsinin bu istiqamətdə 

xərclərinin 2016-cı ildə azalması isə 2014-2015-ci illərlə müqayisədə  müvafiq olaraq 

4247,9 min manat və ya 54,3% və 38664,6 min manat və ya 10,8 dəfə az təşkil 

etmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununda və onun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 2 mart tarixli Fərmanında “Rabitə” köməkçi 

bölməsi üzrə xərclərin məbləği 43484,3 min manat,  il ərzində isə dəyişiklik edilərək 

3612,9 min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, azalma 

əsasən “Rabitə, informasiya, kommunikasiya sahələrində  islahatların aparılması və 

digər tədbirlər” üzrə xərclərlə əlaqədar  olmuşdur. Həmin vəsaigt Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamı ilə Dövlət büdcəsinin Ehtiyat 

Fonduna yönəldilmişdir. 

Beləliklə, “Rabitə” köməkçi bölməsi üzrə 2016-cı il üçün nəzərdə tutulmuş 3612,9 

min manat məbləğində təyinat 3574,5 min manat (38,4 min manat az) və ya 98,9% 

səviyyəsində icra edilmişdir ki, bu da 2014-cü ilin icrasından 4247,9 min manat və ya 

54,3%, 2015-ci ilin icrasından isə 38664,6 min manat və ya 91,5% azdır.  

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumata əsasən 

2016-cı ildə ona ayrılan 3574,5 min manat vəsaitin 3496,9 min manatı və ya 97,8%-i 

universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi və digər tədbirlərlə bağlı yaranan 

zərərin örtülməsinə və 77,6 min manatı və ya 2,2%-i informasiya ehtiyatlarının və fərdi 

məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət reyestrinin aparılması üçün Məlumat 

Hesablama Mərkəzinə yönəldilmişdir. 

Bu köməkçi bölmədən universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi və digər 

tədbirlərlə bağlı yaranan zərərin örtülməsinə ayrılan 3496,9 min manat vəsaitin 2786,9 

min manatı və ya 79,7%-i Milli Poçt Operatoru tərəfindən universal poçt rabitəsi 

xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar yaranan zərərin ödənilməsi üçün “Azərpoçt” 

MMC-yə və 710,0 min manatı və ya 20,3%-i xüsusi yayım avadanlıqlarının istismarı ilə 

bağlı xərclərin ödənilməsi üçün Azərbaycan Teleradio Şirkətinə yönəldilmişdir. Universal 

poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar yaranan zərərin ödənilməsi üçün 

“Azərpoçt” MMC-yə və xüsusi yayım avadanlıqlarının istismarı ilə bağlı xərclərin 

ödənilməsi üçün Azərbaycan Teleradio Şirkətinə ayrılan vəsaitlər üzrə təyinatlar 

100,0%, informasiya ehtiyatlarının və fərdi məlumatların İSDR-nin aparılması  üçün 

Məlumat Hesablama Mərkəzinə ayrılan vəsait üzrə təyinat 67,0% səviyyəsində icra 

edilmişdir. 
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 “Azərpoçt” MMC-nin Hesablama Palatasına verdiyi məlumata əsasən 2016-cı 

ildə Milli Poçt Operatorunun universal poçt xidmətlərinin göstərilməsindən yaranan 

zərərin kompensasiya edilməsi üçün “Azərpoçt” MMC-yə ayrılan 2786,9 min manat 

məbləğində vəsait tam şəkildə poçt işçilərinin əmək haqlarının ödənilməsinə sərf 

olunmuşdur.  

2009-cu ilədək dövlət büdcəsindən Azərbaycan Respublikasının Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə əsgər məktubları və əsgər bağlamalarına görə 

“Azərpoçt” MMC-də yaranan zərəri ödəmək üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 

(2008-ci ildə ayrılan subsidiya 116,7 min manat olub) ancaq əsgər məktubları və əsgər 

bağlamalarının göndərilməsindən yaranan zərərin ödənilməsinə nəzərdə tutulurdu. 

2009-cu ildə universal poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı zərərin 

kompensasiyası qaydalarının tətbiqindən sonra poçt xidmətində yaranan bütün zərər 

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməyə başlandı, nəticədə zərərin 

büdcədən bağlanmasına ayrılan vəsait dəfələrlə artırıldı. 

Qeyd edilənlərlə əlaqədar olaraq universal poçt rabitəsi xidmətlərinin 

göstərilməsindən yaranan zərərin maliyyələşdirmə tədbirlərinin səmərələşdirilməsi və 

büdcə vəsaitlərinə qənaət edilməsi məqsədilə “Məhsula görə ödənişlər” xərc maddəsi 

üzrə nəzərdə tutulan subsidiyanın proqnozlaşdırılmasının ancaq əsgər məktublarının və 

əsgər bağlamalarının göndərilməsi xidmətlərinin göstərilməsindən yaranan zərərə şamil 

edilməsi barədə Hesablama Palatası tərəfindən Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinə müvafiq təklif verilmişdir.  

 

 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 02 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə 2016-cı ilin 

dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsində “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 360000,0 min 

manat vəsait təsdiq edilmiş, icra prosesində bu bölməyə daxil olan köməkçi bölmələr 

arasında həmin vəsaitin bölgüsündə dəyişikliklər olunmuşdur. Belə ki, “İqtisadi və 

kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi üzrə nəzərdə tutulmuş 86000,0 min manat 

məbləğində vəsait 45108,0 min manat artırılaraq 231108,0 min manat, “İqtisadi 

fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsi üzrə müəyyən olunmuş 174000,0 min manat 

vəsait isə eyni məbləğdə 45108,0 min manat azaldılaraq 128892,0 min manat təsdiq 

edilmişdir. 

Dövlət büdcəsinin “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə 2016-cı ilə təsdiq edilmiş 

360000,0 min manat məbləğində vəsait 319799,8 min manat məbləğində və ya 88,8%-i 

səviyyəsində (40200,2 min manat az) icra edilmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 

11800,2 min manat və ya 3,8 % çöx, 2015-ci ilə nisbətən isə 19562,2 min manat və ya 

5,8% azdır.  

2016-cı ildə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsi üzrə xərclərin ÜDM-də xüsusi çəkisi 0,5% 

və dövlət büdcəsinin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi 1,8% təşkil etmişdir.  Bu xərclərin 
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ÜDM-də xüsusi çəkisi 2014-cü ilin səviyyəsi (0,5%) ilə eyni, 2015-ci ilin səviyyəsi ilə 

müqayisədə 0,1 faiz bəndi az, dövlət büdcəsinin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi isə 

2014-cü ilin səviyyəsi (1,6%) ilə müqayisədə 0,2% bəndi, 2015-ci ilə (1,4%) nisbətən 0,4 

faiz bəndi yüksək olmuşdur. 

Bu bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 11,2% az icra edilməsinin səbəbi 

iqtisadi və kommersiya fəaliyyətinə aid olan xərclər üzrə dürüstləşdirilmiş təyinatın 

25128,7 min manat az və ya 89,1% (o cümlədən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi üzrə 

20006,5 min manat və ya 80,0%) və iqtisadi fəaliyyətin digər sahələrinə aid olan xərclər 

üzrə dürüstləşdirilmiş təyinatın 15071,5 min manat az və ya 88,3% səviyyəsində icra 

edilməsidir (Cədvəl 68).  
 

 

Cədvəl 68. İqtisadi fəaliyyət və əsas bölmələrə aid edilməyən xərclərin icra vəziyyətinin 
təhlili, min manatla  

Göstəricilər 
2014-cü il 

icra 

 

2015-ci il 

Icra 

 

2016-cı il 

2016-cı il üzrə 
icranın əvvəlki illərin 
icrası ilə müqayisəsi 

2014-cü illə 
müqayisədə 

2015-ci illə 
müqayisədə 

təyinat 
icra 

mütləq %-lə mütləq %-lə 
məbləğ %-lə 

 İqtisadi fəaliyyət 
xərcləri 

307999,6 339362,0 360000,0 319799,8 88,8 11800,2 103,8 -19562,2 94,2 

İqtisadi və kommersiya 
fəaliyyəti 

242383,6 201619,8 231108,0 205979,3 89,1 -36404,3 85,0 4359,5 102,2 

O cümlədən; 

Azərbaycan 
Respublikasının 
İqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyi 

150000,0 100000,0 70000,0 69990,0 100,0 -80010,0 46,7 -30010,0 70,0 

Azərbaycan 
Respublikasının Əmlak 
məsələləri Dövlət Komitəsi 

7480,1 5932,6 25000,0 4993,5 20,0 -2486,6 66,8 -939,1 84,2 

“Aqrolizinq” ASC 35000,0 40000,0 32000,0 32000,0 100,0 -3000,0 91,4 -8000,0 80,0 

“Azərbaycan İpoteka 
Fondu” ASC   

50000,0 50000,0 100,0 
    

Maliyyə sağlam-
laşdırılması təd-birləri, o 
cümlə-dən dövlət müəs-
sisələrinin nizam-namə 
kapitalının artırılması, 
zərər-in ödənilməsi və s 

  
45108,0 45108,0 100,0 

    

İnformasiya Tex- 
nologiyalarının İnkişafı 
Dövlət Fondu   

4000,0 3887,8 97,2 
    

İqtisadi fəaliyyətin digər 
sahələri 

63616,0 137742,2 128892,0 113820,5 88,3 50204,5 178,9 -23921,7 82,6 

Azərbaycan 
Respublikasının 
İqtisadiyyat və Sənaye 
Nazirliyi  

148,8 149,2 - - 0 0 0 0 0 

Azərbaycan Respublikası 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi - - 1000,0 772,9 77,3 772,9 0 772,9 0 
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Dövlət müəssisələrinin 
fəaliyyəti ilə əlaqədar 
zərərin tənzimlənməsi və 
maliyyə 
sağlamlaşdırılması 
tədbirləri ilə bağlı xərclər 

63467,2 116847,2 107892,0 106193,6 98,4 42726,4 167,3 -10653,6 90,9 

Xarici qrantlar (Avropa 
Birliyinin qrantı) hesabına 
aparılan xərclər 

- 20000,0 20000,0 6854,0 34,3 6854,0 - -13146 34,3 

İqtisadi fəaliyyət sahələri 
üzrə təcrübə və tətbiqi 
tədqiqatlar 

2000,0 - - - 0 -2000,0 0 0 0 

Əsas bölmələrə aid 
edilməyən xidmətlər 
üzrə xərclər.  

2580776,2 2353282,6 1669476,4 1623415,2 97,2 -957361,0 62,9 -729867,0 69,0 

Ehtiyat fondları üzrə 
xərclər 

697040,6 449899,1 1123560,8 1110453,6 98,8 413413,0 159,3 660554,5 246,8 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat fondu 

366186,3 227972,6 285000,0 281480,8 98,8 -84705,5 76,9 53508,2 123,5 

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 
ehtiyat fondu 

330854,3 221926,5 838560,8 828972,8 98,9 498118,5 250,6 607046,3 373,5 

Məqsədli büdcə fondları 524815,0 450000,0 261000,0 261000,0 100,0 -263815,0 47,7 -189000,0 58,0 

“Avtomobil 
yolları”məqsədli büdcə 
fondları 

214000,0 290000,0 261000,0 261000,0 100,0 47000,0 122,0 -29000,0 90,0 

Dövlət zəmanəti ilə alınan 
borcların Təminat Fondu 

310815,0 160000,0 - - 0,0 -310815,0 0,0 -160000,0 0,0 

Əsas bölmələrə aid 
edilməyən sair xərclər 1358920,6 1453383,5 284915,6 251961,6 88,4 -1106959,0 18,5 

-
1201422,

0 
17,3 

Xüsusi müdafiə təyinatlı 
layihələr və tədbirlər üzrə 
xərclər 

1171999,2 1270530,4 - - 0,0 -1171999,0 0,0 
-

1270530,
0 

0,0 

Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşki-latların 
büdcədən-kənar xərcləri 

1674,2 2033,8 4300,0 2437,4 56,7 763,2 145,6 403,6 119,8 

 

 

Bu bölmə üzrə xərclənən vəsaitin 205979,3 min manatı və ya 64,4%-i “İqtisadi və 

kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi  və 113820,5 min manatı və ya 35,6%-i “İqtisadi 

fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsi   üzrə istifadə edilmişdir. 

“İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi üzrə 2016-cı il üçün 

nəzərdə tutulmuş 231108,0 min manat dürüstləşdirilmiş təyinat 205979,3 min manat 

məbləğində və ya 89,1% (təyinatdan 25128,7 min manat az) icra olunmuşdur ki, bu da 

2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 36404,3 min manat və ya 15,0% az, 

2015-ci ilə nisbətən isə 4359,5 min manat və ya 2,2% çoxdur.  

2016-cı ildə “İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsi üzrə xərclənən 

vəsaitin 69990,0 min manatı və ya 34,0%-i Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi (icra səviyyəsi 100%), 32000,0 min manatı və ya 15,5%-i “Aqrolizinq” 

ASC (icra səviyyəsi 100%), 4993,5 min manatı və ya 2,4%-i Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi (icra səviyyəsi 20,0%), 50000,0 min manatı və ya  24,3%-i “Azərbaycan 

İpoteka Fondu” ASC (icra səviyyəsi 100%), 45108,0 min manatı və ya 21,9%-i maliyyə 
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sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 

müəssisələrin nizamnamə kapitalının artırılması, həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin tənzimlənməsi və 

ekspertlərin cəlb edilməsi üçün müxtəlif müəssisələr (icra səviyyəsi 100%), 3887,8 min 

manatı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində olan İnformasiya 

Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu (icra səviyyəsi 97,2%) tərəfindən istifadə 

edilmişdir. 

2016-cı il dövlət büdcəsində sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xərclərin 

maliyyələşdirilməsi üçün Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna (Fond) 70000,0 min 

manat məbləğində vəsait təsdiq edilmiş, həmin məbləğdən 69990,0 min manat istifadə 

olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ildə büdcədən ayrılmış və xərc edilmiş vəsaitdən 30010,0 

min manat azdır. 

Fond üzrə 2016-cı ildə təsdiq olunmuş smetaya əsasən 189420,1 min manat 

xərc edilmişdir ki, bunun da 69990,0 min manatı dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait, 

119430,1 min manatı isə qaytarılmış kredit vəsaitləri və faizlər hesabına 

daxilolmalardan ibarət olmuşdur. 

Ölkədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sahibkarlara verilən güzəştli kreditlərin 

maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən Fonda 2002-2016-ci illər ərzində 

1002222,3 min manat vəsait ayrılmış, bununla yanaşı verilmiş kreditlər üzrə Fonda 

qaytarılmalar, habelə faizlər, digər ödənişlər və daxilolmalar 952033,0 min manat təşkil 

etmişdir. Ümumilikdə, 01.01.2017-cı il tarixinə Fondun kassa xərcləri cəmi 1944181,4 

min manat, o cümlədən 999929,4 min manat dövlət büdcəsi vəsaiti, 944252,0 min 

manatı isə qaytarılmış kredit vəsaitləri və faizlər təşkil etmişdir. Fondun vəsaitindən 

müvafiq ödənişlər (bank xidməti haqları və sair) aparıldıqdan sonra müvəkkil kredit 

təşkilatları tərəfindən 1944109,4 min manat istifadə olunmuşdur ki, bundan da 999879,1 

min manatı  dövlət büdcə vəsaiti, 944230,3 min manatı isə qaytarılmış kredit vəsaitləri 

və faizlər təşkil etmişdir. 

Təqdim edilən məlumatlara əsasən Fond dövlətin güzəştli kreditlərini sahibkarlıq 

subyektlərinə çatdırılması üçün 2016-cı il ərzində 52 müvəkkil kredit təşkilatı, o 

cümlədən 22 bank, 8 bank olmayan kredit təşkilatı və 22 kredit ittifaqı ilə əməkdaşlıq 

etmişdir. 

2016-cı il ərzində 2477 investisiya layihəsinin icrasına 189420,1 min manat 

güzəştli kredit verilmişdir ki, bu kreditlərin 92,9% istehsal, emal və kənd təsərrüfatı 

sektoruna aid olsada 7,1%  xidmət və turizm sektorunun inkişafına yönəlmişdir. 

Müqayisə üçün 2015-ci ildə sahibkarlara verilmiş kiçik həcmli kredtlər 22,3 faiz təşkil 

etmişdirsə bu göstərici 2016-cı ildə 10,2 faiz bəndi azalaraq 12,1%, orta həcmli müvafiq 

olaraq 2,4% faiz olmuşdursa, hesabat ilində bu, 2,3 faiz bəndi 4,7% və böyük həcmli 

kreditlər 2015-ci ildə 75,2% təşkil etmişdirsə,  2016-cı ildə 8,0 faiz bəndi artaraq 83,2% 

təşkil etmişdir. Kiçik həcmli layihələrin sayı  2015-ci ildə 2402 ədəd və 22877,8 min 

manat məbləğində, orta həcmli layihələrin sayı  34 ədəd, məbləği 8890,3 min manat 

məbləğində təşkil etmişdirsə böyük həcmli layihələrin sayı  41 ədəd olmaqla 157652,0 

min manat təşkil etmişdir. 

Qeyd edirik ki, təsdiq edilmiş əsasnaməsinə görə Fondun məqsədi Azərbaycan 

Respublikasında sahibkarlığın, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına və əhalinin 

işgüzarlıq fəaliyyətinin artırılmasına kömək göstərməkdən, onlara maliyyə dəstəyi 
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verməkdən ibarət olduğu halda, üstünlük əsasən böyük həcmli kredit layihələrinin 

maliyyələşməsinə verilmişdir. 

Həmçinin hesabat məlumatlarının araşdırılması zamanı yuxarıda qeyd olunan 

fəaliyyət istiqamətinin icrası ilə əlaqədar bir sıra nöqsan və problemlərin yaranması, 

müvəkkil kredit təşkilatları (MKT) tərəfindən Fonda öhdəlik olaraq vaxtında qaytarılmalı, 

lakin qaytarılması təmin edilməyən vaxtı keçmiş kreditlərin məbləğinin əvvəlki illərə 

nisbətən dinamikasının davamlı olaraq artması, lisenziyaları ləğv edilmiş banklarda 

kredit portfelinin 19,4% qalıqların təşkil etməsi ilə yanaşı kreditlərin qaytarılması üzrə 

müvafiq risk dərəcələrinin kəskin artması, habelə güzəştli kredit vəsaitlərinin sahibkarlıq 

subyektlərinin müvafiq layihələrin icrasına təyinatı üzrə istifadə olunmasına nəzarəti 

həyata keçirmək məqsədi ilə Fond və MKT-lər tərəfindən keçirilən monitorinq 

tədbirlərinin nəticəlik və əhatəlik baxımından yetərli olmaması müşahidə olunmuşdur. 

Təqdim olunmuş məlumatlardan müəyyən olunmuşdur ki, bəzi hallarda 

sahibkarlıq subyektlərinə Fondun vəsaitlərindən layihə üzrə ayrılmış kredit məbləğinin 

geri qaytarılması tam təmin edilmədiyi halda bu subyektlərə yeni güzəştli  kreditlər 

verilmişdir (Cədvəl 69). 

 

Cədvəl 69. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına əvvəlki dövrlərdə 
verilmiş kreditləri bağlanmadan sahibkarlıq subyektlərinə yeni kreditlərin verilməsi 
barədə məlumat.  

Kredit alanın adı Krediti  verən bank Kreditin 

verilmə tarixi 

Kreditin 

məbləği 

(min manat) 

Kreditin 

müddəti 

(il) 

“Akabe” MMC “Azərb. Beynəlx.Bankı”ASC 2013 2500,0 7 

 “Azərb. Beynəlx.Bankı”ASC 2014 2500,0 7 

Cəmi:   5000,0  

“Aqrolayn” MMC “Qafqaz İnkişaf Bankı 20.08.2009 2000,0 5 

 “Turanbank”ASC 17.12.2010 350,0 5 

 “Azərb. Beynəlx.Bankı” 

ASC 

06.09.2012 2500,0 5 

Cəmi:   4850,0  

“Araz Damazlıq Quşçuluq” 

MMC 

“Kredo Bank”ASC 28.07.2010 3298,0 5 

 “Kredo Bank” ASC 07.03.2011 1660,0 5 

 “Azərb. Beynəlx.Bankı” 

ASC 

27.12.2012 5400,0 7 

Cəmi:   10358,0  

“AS İnşaat” MMC “XalqBank” ASC 30.04.2010 3000,0 5 

 “DəmirBank” ASC 30.07.2014 5000,0 7 

Cəmi:   8000,0  

“AS Kompani” MMC “Azərb. Beynəlx.Bankı” 

ASC 

07.12.2009 3000,0 5 

 “Azərb. Beynəlx.Bankı” 

ASC 

25.02.2010 2000,0 5 

Cəmi:   5000,0  

“ATEF Şirkətlər Qrupu” 

MMC 

“Azərb. Beynəlx.Bankı” 

ASC 

27.04.2012 5000,0 5 

 “Azərb. Beynəlx.Bankı” 

ASC 

29.03.2015 10000,0 10 
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 “KapitalBank” ASC 07.05.2015 5000,0 10 

 “KapitalBank” ASC 25.12.2015 5000,0 7 

Cəmi:   25000,0  

“ATROPATENA LTD” 

QSC 

“KapitalBank” ASC 25.05.2010 5000,0 5 

 “KapitalBank” ASC 09.02.2012 5000,0 10 

Cəmi:   10000,0  

“Avanqard-N” MMC “DəmirBank” ASC 17.06.2005 600,0 5 

 “DəmirBank” ASC 28.08.2008 1050,0 7 

 “DəmirBank” ASC 25.12.2014 1490,0 7 

Cəmi:   3140,0  

“Azərbaycan Şəkər 

İstehsalat Birliyi” MMC 

“Azərb.Sənaye Bankı” ASC 03.10.2007 2000,0 7 

 “Azərb.Sənaye Bankı” ASC 25.10.2010 2000,0 7 

 “Azərb. Beynəlx.Bankı” 

ASC 

24.10.2012 6000,0 7 

Cəmi:   10000,0  

“Azəri” fərdi çoxprofilli 

firması 

“KapitalBank” ASC 27.12.2011 2000,0 5 

 “KapitalBank” ASC 31.05.2013 8000,0 7 

Cəmi:   10000,0  

“Cavid” MMC “AG Bank” ASC 29.11.2011 350,0 5 

 “AG Bank” ASC 27.09.2013 1100,0 7 

 “AG Bank” ASC 31.07.2014 400,0 5 

 “AG Bank” ASC 26.09.2014 1300,0 5 

Cəmi:   3150,0  

“Neon” firması “Turanbank” ASC 2009 995,0 5 

  2009 1500,0 5 

  2011 4000,0 5 

  2013 1500,0 5 

Cəmi:   7995,0  

“Rəşad” KİF “Parabank” ASC 2009 680,0 5 

 “Nikoil” İKB 2010 680,0 5 

 “Nikoil” İKB 2011 1500,0 5 

 “Deka-Bank” ASC 2012 500,0 5 

 “Deka-Bank” ASC 2014 2000,0 7 

Cəmi:   5360,0  

“İkar-S” MMC “Atabank” ASC 30.05.2006 900,0 5 

 “Atabank” ASC 21.09.2011 2000,0 5 

 QSC ”Bank Standart” KB 09.02.2012 3000,0 7 

Cəmi:   5900,0  

“D. Fruits kəndli təs-tı” 

MMC 

“Turanbank” ASC 2011 1200,0 5 

 “Turanbank” ASC 2012 2000,0 5 

 “Rabitəbank” ASC 2011 1200,0 5 

 “Paşabank” ASC 2015 10000,0 7 

Cəmi:   14400,0  

“Şuraabad-Quçşuluq” 

MMC 

“Turanbank” ASC 2005 400,0 5 

 “Turanbank” ASC 2008 1000,0 7 

 “Turanbank” ASC 2009 1800,0 5 

 “Turanbank” ASC 2010 2000,0 7 
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Fond tərəfindən müxtəlif dövrlərdə eyni sahibkarlıq subyektlərinə MKT-lər 

vasitəsilə əvvəlki kredit məbləğləri bağlanmadığı təqdirdə yeni təkrar kreditlərin 

verilməsi halları çox olduğu üçün cədvəldə məlumatlar tam olaraq bütün təkrar verilən 

halları əks etdirmir, yalnız bir hissəsi göstərilmişdir. Belə hallar, yəni böyük həcmli 

güzəştli kredit vəsaitlərinin qaytarılması təmin edilmədiyi halda eyni müəssisələrə və 

yaxud idarəçiliyi eyni olan fərqli müəssisələrə təqdim edilən layihələrin 

maliyyələşdirməsinə təkrar yeni kredit vəsaitlərinin ayrılması digər banklar üzrə də 

müşahidə olunur. Bu isə, Fondun güzəştli kreditlərə yönəlmiş vəsaitlərinin vaxtında geri 

qaytarılmasında onsuz da mövcud olan problemlərin daha da dərinləşdirilməsinə gətirib 

çıxarda bilər. 

2017-ci ilin 01 yanvar tarixinə müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fonduna vaxtında ödənilməyən kredit, faiz və cərimə məbləğləri, habelə 

lisenziyaları ləğv edilmiş banklar və digər kredit təşkilatlarının qalıq borcları (kredit, faiz 

və cərimə) mövcud olmuşdur (Cədvəl 70). 

 

 

 

 

 “Turanbank” ASC 2016 1000,0 7 

 “Qafqaz İnkişaf Bankı” ASC 2015 1000,0 7 

 “Azər-Türk Bank” ASC 2013 1000,0 7 

 “Azər-Türk Bank” ASC 2014 1000,0 7 

Cəmi:   9200,0  

“Elba” MMC “Atabank” ASC 12.09.2008 500,0 5 

 “Atabank” ASC 2013 4020,0 7 

“Elba Kəsim və Emal 

Fabrikası”MMC 

“Atabank” ASC 2012-2013 7048,0 7 

“Samux Quşçuluq 

Fabrikası İstehsal və Emal 

Müəssisəsi” MMC 

“Atabank” ASC 2012 2497,0 7 

“Elba” MMC “DəmirBank” ASC 2009 654,5  

 “DəmirBank” ASC 2010 955,0  

Cəmi:   15674,5  

Fiziki şəxs Şükürov İlkin 

Mirzəxan oğlu 

“Zaminbank” ASC 13.05.2014 900,0 7 

 “Zaminbank” ASC 28.01.2014 700,0 7 

 “Zaminbank” ASC 07.08.2014 600,0 7 

 “Zaminbank” ASC 26.09.2014 2000,0 7 

 “Zaminbank” ASC 29.09.2014 600,0 7 

 “Zaminbank” ASC 28.07.2015 600,0 7 

Cəmi:   5400,0  

Fiziki şəxs Babayev 

Nizami Qəzənfər oğlu 

“Muğanbank” ASC 25.12.2015 2500,0 7 

  25.04.2016 1100,0 7 

Cəmi:   3600,0  
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Cədvəl 70. Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən 
vaxtında ödənilməyən kredit, faiz və cərimə məbləğləri, habelə lisenziyaları ləğv edilmiş 
bankların 2017-ci ilin 01 yanvar tarixinə olan qalıq borcları, min manatla. 

 
Müvəkkil kredit təşkilatları Ödənilmə müddəti 

ötmüş kredit, faiz və 
cərimə məbləği 

2017-cı il 01 yanvar tarixinə 
qalıq 

(kredit, faiz və cərimə 
məbləği) 

1993-2001-ci illərdə kredit almış sahibkarlıq 
subyektləri üzrə 

414,38 414,38 

2002-2016-cı illərdə verilmiş kreditlər üzrə   

QSC “Bank Standart” KB 2 497,40 20 628,27 

“AtraBank” ASC 86,99 6 929,89 

“Bank of Azerbaijan” ASC 3 625,24 19 434,76 

“Bank Technigue” 887,99 1 673,71 

“Birlikbank” ASC 5 043,80 5 043,80 

“Debüt” KB ASC 484,17 484,17 

“Gəncəbank” ASC 28 900,58 46 651,20 

“Kredobank” ASC 15 205,80 15 212,75 

“Qafqaz İnkişaf Bankı” ASC 836,10 6 974,88 

“Zaminbank” ASC  8 114,24 37 825,92 

“Deka-Bank” KB ASC 526,32 25 727,43 

“ParaBank”  ASC 4 275,62 16 124,90 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC 1 644,32 176 106,59 

“AtaBank” ASC 2 172,09 68 532,68 

“Tac” Kredit İttifaqı 224,88 457,43 

“AFS” Kredit İttifaqı 94,39 1 351,84 

“Aqroinvest” Kredit İttifaqı 165,97 1 411,38 

“Fim-Finans Kredit İttifaqı”MMC 20,51 216,03 

“S.A.F. Kredit İttifaqı”MMC 177,45 493,63 

“Yüksəliş” Kredit İttifaqı 33,47 922,61 

«Kömək»Kİ MMC 37,66 893,10 

2002-2016-cı illərdə verilmiş kreditlər üzrə 2017-
ci il 01 yanvar tarixinə vaxtı ötmüş (kredit, faiz 
və cərimə qalıqları) 

75 054,99 453 096,97 

O cümlədən lisenziyaları ləğv olunmuş banklarda 
 

70484,25 
 

202 711,68 
 

Fəaliyyəti davam edən MKT-lərdə 
 

4570,74 250799,67 

SKMF üzrə yekun (kredit, faiz və cərimə qalıqları) 75 469,37 453 511,35 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 2016-cı il 01 yanvar tarixinə Fonda öhdəlik 

olaraq vaxtında qaytarılmalı, lakin qaytarılması təmin edilməyən vaxtı keçmiş kreditlərin 

məbləği 40785,85 min manat təşkil etmişdirsə 2017-ci il 01 yanvar tarixinə 34683,5 min 

manat və ya 85,0% artaraq 75469,37 min manata çatmışdır. Bu isə Fondun həmin 

tarixə kredit portfelinin 7,2%-ni təşkil edir. Qaytarılması təmin edilməyən vaxtı keçmiş 

kredit vəsaitlərindən 70484,25 min manatı və ya 93,4%-i lisenziyaları ləğv olunmuş 

banklara,  4570,74 min manatı və ya 6,6%-i isə fəaliyyəti davam edən müvəkkil kredit 

təşkilatlarına aid olmuşdur. 
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2017-ci il 01 yanvar tarixinə Fondun müvəkkil kredit təşkilatlarında kredit 

vəsaitlərinin (kredit, faiz və cərimə məbləği) qalığı 1045283,45 min manat olduğu halda, 

bundan lisenziyaları ləğv olunmuş banklarda olan vəsait qalıqları 202711,68 min manat, 

yəni 19,4% təşkil etmişdir. 

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Fondun vəsaitlərinin müvəkkil kredit təşkilatları 

tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinə verilməsi zamanı mövcud qanunvericiliyin 

tələblərinə əsasən kredit alan tərəfindən kredit müqaviləsində girov təminatı təqdim 

edilir ki, kreditin qaytarılmasında müvafiq problemlərin yaranmasında MKT-lər 

tərəfindən həmin girov təminatı yaranmış risklərin qarşılanması üzrə realizə olunur. 

MKT-lər isə mövcud qaydaların tələblərinə əsasən sahibkarlıq subyekti tərəfindən 

kreditin qaytarılmasında hər hansı bir riskin baş verməsindən asılı olmayaraq Fond  

qarşısında öhdəliyin vaxtlı-vaxtında yerinə yetirilməlidir. Lakin təqdim olunmuş 

hesabatlardan məlum olmuşdur ki, 01.01.2017-ci il tarixə MKT-lərin Fond qarşısında 

olan öhdəliyinin yeri yetirilmədiyi nəticəsində vaxtı keçmiş borcları artaraq 75469,37 min 

manat məbləğinə çatmış  və bu tendensiyanın da ilbə-il artması davam etməkdədir. 

Aqrar sektora kreditlərin verilməsi ilə bağlı xərclər üçün Azərbaycan 

Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və 

Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinə (Xidmət) 2016-cı ilin dövlət 

büdcəsində “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin “İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi 

bölməsinin “Digər fəaliyyət” paraqrafı üzrə 5000,0 min manat proqnoza qarşı vəsait 

ayrılmamışdır.  

2015-ci ilin 31 dekabr tarixinə Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə 

Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin (Xidmət) hesabında 5170,7 min manat qalıq olmuş, 

2016-cı il ərzində dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmamış, 11213,3 min manat müvəkkil 

kredit təşkilatları tərəfindən qaytarılmış əsas borc (10423,1 min manat) və faiz (790,2 

min manat) borcu, cəmi Xidmət üzrə 16384,0 min manat vəsait olmuşdur. 

2016-cı il ərzində Xidmətin sərəncamında olan qaytarılmış kredit vəsaitləri və 

faizlər hesabına ümumilikdə 11432,90 min manat məbləğində güzəştli kreditlər 

verilmişdir. Habelə, 803,6 min manat Xidmətin vəsaitlərinə görə ödənilmiş faizlər 

hesabına formalaşan Sığorta Fonduna köçürülmüş və ilin sonuna 4147,5 min manat 

xəzinədarlıq hesabında qalıq qalmışdır. 

Verilmiş kreditlərin 8354,02 min manatı (73,1%) heyvandarlıq, 200,0 min manatı 

(1,7%) istehsal, 500,0 min manatı (4,4%) emal, 241,5 min manatı (2,1%) əkinçilik, 782,0 

min manatı (6,8%) quşçuluq, 31,0 min manatı (0,3%) göbələk istehsalı, 97,48 min 

manatı (0,8%) balıqçılıq, 30,0 min manatı (0,3%) arıçılıq, 577,0 min manatı (5,1%) 

bağçılıq, 100,0 min manatı (0,9%) çəltikiçilik, 51,9 min manatı (0,4%) toxum və 

gübrələrin alınması,  468,0 min manatı (4,1%) istixana sistemlərinin quraşdırılması 

sahələrini əhatə etmişdir. 

2016-cı ildə verilmiş kreditlərin 10269,0 min manatını (89,8%) böyük həcmli 

(həddi 50,0 min manatdan - 200,0 min manatadək) kreditlər, 1088,5 min manatını 

(9,5%) kiçik və orta həcmli (1,0 min manatdan 50,0 min manatadək) kreditlər, 75,4 min 

manatını (0,7%) mikrokreditlər (1,0 min manatadək) təşkil etmişdir. 

Xidmətə dövlət büdcəsindən 2007-2016-cı illər ərzində ümumilikdə 66000,0 min 

manat vəsait ayrılmış və tam istifadə edilmişdir. 
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2007-2015-ci illərdə verilmiş kreditlər üzrə qaytarılmalar (əsas borc və faizlər) 

70348,10 min manat təşkil etmişdir ki, həmin vəsaitlər hesabına ümumilikdə 2007-2016-

cı illər ərzində 59773,5 min manat məbləğində kreditlər verilmiş, Xidmətin kredit portfeli 

isə 2017-ci il 01 yanvar tarixinə 61843,4 min manat təşkil etmişdir. 2007-2016-cı illər 

ərzində dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər və verilmiş kreditlər üzrə qaytarılmalar 

(əsas borc və faizlər) hesabına ümumilikdə Xidmət üzrə kredit dövriyyəsi 125773,5 min 

manat təşkil etmişdir. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili və mülkiyyət hüquqlarının qorunması 

xərcləri üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə 2016-cı ilin dövlət büdcəsində 

“İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin “İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsinin 

“Digər fəaliyyət” paraqrafı üzrə 25000,0 min manat məbləğində, yəni özəlləşdirmədən 

proqnozlaşdırılan daxilolmaların (100000,0 min manat) 25%-i həcmində 

proqnozlaşdırılmış, özəlləşdirmədən daxilolmalar 31231,6 min manat, yəni nəzərdə 

tutulduğundan 68768,4 min manat az icra olunduğundan həmin məbləğ (25,0%) 7807,9 

min manat təşkil etmiş, 7774,3 min manat məbləğində (99,6%) maliyyələşmə açılmış, 

kassa icrası 4993,5 min manat (64,0%) olmuşdur.  

Bu göstərici 2015-ci ildə müvafiq məqsədlərə istifadə olunmuş dövlət büdcəsi 

vəsaitlərindən (5932,6 min manat) 939,1 min manat və ya 15,8%, 2014-cü ildə istifadə 

olunmuş dövlət büdcəsi vəsaitlərindən (7480,1min manat) isə 2486,6 min manat və ya 

33,2% azdır. Bu vəsaitlərin istifadəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

müvafiq sərəncamı ilə təsdiq olunmuş xərc istiqamətləri və tədbirlər üzrə bölgüyə 

əsasən həyata keçirilir.  

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən alınan 

məlumata əsasən bu istiqamət üzrə ayrılan vəsaitdən 42,4 min manatı dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsinə müstəqil maliyyə məsləhətçilərinin cəlb edilməsi, 49,8 min manatı 

özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, 4901,3 min manatı dövlət 

əmlakının qorunub saxlanılması və mühafizəsi xərclərinə yönəldilmişdir ki, bundan da 

899,9 min manat dövlət əmlakının qorunub saxlanılması xərclərinə, 4001,4 min manat 

Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlaklar haqqında elektron kadastr məlumat 

bazasının yaradılması və ünvan reyestrinin aparılması ilə bağlı xərclərə (o cümlədən 

709,5 min manat Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi üzrə Azərbaycan 

tərəfinin payının maliyyəşədirilməsinə) istifadə olunmuşdur.  

"Azərbaycan İpoteka Fondu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnamə 

kapitalının artırılması üçün 2016-cı ilin dövlət büdcəsində “İqtisadi fəaliyyət” 

bölməsinin “İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsinin “Digər fəaliyyət” 

paraqrafı üzrə nəzərdə tutulan 50000,0 min manat məbləğində vəsait tam istifadə 

edilmişdir ki, bu, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə eyni olmuşdur. 2015-ci ildə olduğu 

kimi, 2016-cı ildə də dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər yalnız güzəştli ipoteka 

kreditlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Fondun sərbəst vəsaitləri yenidən 

maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləri üzrə aylıq geri ödənişlər və cəlb olunmuş vəsaitlər 

hesabına formalaşmışdır. Hesablama Palatasına İpoteka Fondundan təqdim olunmuş 

məlumatlara əsasən, müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Fonda 2015-ci ildə 46789,86 

min manat, 2016-ci ildə isə 42711,43 min manat məbləğində əsas borc və faizlər 

ödənilmişdir. 
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Fond ipoteka kreditlərini subyektlərə çatdırılması üçün 27 müvəkkil kredit təşkilatı 

ilə əməkdaşlıq edir. 2016-cı ilin əvvəlinə ipoteka kreditlərinin maliyyələşdirilməsi üzrə 

Fondun əsas borc üzrə kredit portfeli 535397,43 min manat olmuş, il ərzində Fond 

tərəfindən yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləri 32797,44 min manat olmaqla il 

ərzində Fonda əsas borc üzrə 35744,76 min manat və 6966,67 min manat faiz 

ödənilərək ilin sonuna Fondun əsas borc üzrə kredit portfeli 532450,12 min manat, o 

cümlədən 361004,46 min manat məbləğində adi və 171445,66 min manat məbləğində 

güzəştli kreditlər üzrə təşkil etmişdir. 

2016-cı il ərzində müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən sonradan Fondun 

vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmaqla ümumilikdə 11589,4 min 

manat məbləğində 187 ipoteka kreditləri verilmişdir ki, bundan 3518,2 min manat 

məbləğində 56 adi kreditlər, 8071,2 min manat məbləğində 131 güzəştli kreditlər 

olmuşdur. Fond tərəfindən ümumilikdə 32797,44 min manat məbləğində 733 ipoteka 

kreditləri, o cümlədən 18854,1 min manat məbləğində 435 adi və 13943,3 min manat 

məbləğində 298 güzəştli kreditlər yenidən maliyyələşdirilmişdir. 

Müqayisə üçün, Fond tərəfindən 2015-ci ildə ümumilikdə 97179,79 min manat 

məbləğində 2131 ipoteka kreditləri, o cümlədən 53492,72 min manat məbləğində 1206 

adi kreditlər, 43687,07 min manat məbləğində 925 güzəştli kreditlər yenidən 

maliyyələşdirilmişdir. 

Fond 2016-cı ildə 10 müvəkkil kredit təşkilatında 26,0 mln. manat vəsaiti illik 4-

5%-lə tələb olunanadək depozitə yerləşdirmişdir. 2017-ci ilin 01 yanvar tarixinə isə 

ümumi depozitə yerləşdirilmiş vəsaitin məbləği 39200,0 min manat təşkil edir. Müqayisə 

üçün 2015-ci ilin sonuna ümumi depozitə yerləşdirilmiş vəsaitin məbləği 29700,0 min 

manat təşkil etmişdir. 

Ümumilikdə 2005-2016-cı illər ərzində Azərbaycan İpoteka Fonduna dövlət 

büdcəsindən 316000,0 min. manat vəsait ayrılmış və istifadə olunmuşdur, 2016-cı ilin 

sonuna Fonda ödənilmiş əsas borc üzrə qaytarılmalar, faizlər və cəlb olunmuş 

vəsaitlərin istifadə edilməsi də nəzərə alınmaqla Fond tərəfindən yenidən 

maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləri üzrə əsas borc üzrə qalıq məbləği 532450,12 min 

manata çatmışdır. 

Hesabat ilində Fondda institusional dəyişiklilər həyata keçirilmiş, bununla belə 

həm dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin bir hissəsinin eyni zamanda Fonda 

qaytarılmış əsas borc və faizlər, həmçinin nizamnaməsinə uyğun cəlb edilmiş digər 

vəsaitlərinin ipoteka kreditlərinə olan təlabata uyğun olaraq ipoteka kreditlərinin 

müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə maliyyələşdirməsinə deyil, yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə, habelə banklarda depozit 

qoyuluşuna üstünlük verilmişdir. 

“Aqrolizinq” ASC-yə “İqtisadi və kommersiya fəaliyyəti” köməkçi bölməsindən 

ayrılan 32000,0 min manat vəsait Cəmiyyətin 14120,0 min manat təkrar istifadə 

vəsaitləri ilə birgə  ümumilikdə 46120,0 min manat dəyərində 73,0 min ton gübrə, o 

cümlədən 40,0 min ton ammonium nitrat (azot), 10,0 min ton ammofos, 10,0 min ton 

nitroammofoska, 1,0 min ton ammonium sulfat, 2,0 min ton kalium sulfat və 10,0 min ton 

karbamid gübrələrinin alınmasına xərc edilmişdir. Verilən məlumata əsasən ümumilikdə 

Cəmiyyətin debitor borcları 2016-cı ilin əvvəlinə 403897,9 min manat olmuş, il ərzində 

74622,1 min manat artaraq ilin sonuna 478520,0 min manat,  kreditor borcları isə ilin 
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əvvəlinə 391067,9 min manat olmuş, il ərzində 13474,1 min manat artaraq 404542,0 

min manat təşkil etmişdir. 

 “Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən nəzarət zərfi dövlətə 

məxsus olan müəssisələrin nizamnamə kapitalının artırılması, həmin 

müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil olmaqla bəzi 

öhdəliklərin tənzimlənməsi, təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar və ekspertlərin cəlb 

edilməsi”  ilə bağlı xərclər 45108,0 min manat məbləğində tam məbləğdə “Aqrolizinq” 

ASC tərəfindən icra edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 

tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu üzrə İKT 

sahəsinin dəstəklənməsi məqsədilə 4000,0 min manat (2015-ci ildə 5000 min manat) 

məbləğində vəsait təsdiq olunmuşdur. Hesabat ilində həmin təyinata qarşı 4000 min 

manat maliyyələşmə açılmış, 3887,8 min manat və ya təyinatın 97,2 %-i həcmində 

kassa xərci və  3887,8  min manat  faktiki xərc olmuşdur. 

Açılmış maliyyələşmədən ilin sonunda 112,2 min manat (2015-ci ildə 4312,7 min 

manat) və ya 2,8% (2015-ci ildə 86,3%) vəsait istifadə edilməyərək, ilin sonunda 

büdcəyə qaytarılmışdır. Bu vəsaitlər  müvəkkil kredit təşkilatları (banklar) vasitəsilə 

sahibkarlıq subyektlərinə layihələr üzrə kredit və  ya qrant kimi verilir.  

Dövlət büdcəsinin “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin “İqtisadi fəaliyyətin digər 

sahələri” köməkçi bölməsi üzrə təsdiq edilmiş 128892,0 min manat məbləğində xərcə 

qarşı icra 113820,5 min manat və ya 88,3% (təyinatdan 15071,5 min manat az) təşkil 

etmişdir ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 50294,5 min manat və ya 78,9% çox,  2015-

ci ilə nisbətən isə 23921,7 min manat və ya 17,4% azdır.  

“İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsi üzrə xərclənən vəsaitin 772,9 

min manatı (icra 77,3%) və ya 0,7%-i Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi tərəfindən sair müxtəlif xərclərin ödənilməsinə, 106193,6 min manatı 

(icra səviyyəsi 98,4%) və ya 93,3%-i bu köməkçi bölmə üzrə “Maliyyə 

sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 

müəssisələrin nizamnamə kapitalının artırılması, həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin tənzimlənməsi, təcrübə 

və tətbiqi tədqiqatlar və ekspertlərin cəlb edilməsi” yarımbəndində nəzərdə tutulan 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə (o cümlədən 70720,0 min manatı və ya 66,6%-i 

subsidiya qismində nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrinin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar zərərin ödənilməsinə, 12536,7 min manat və ya 11,8%-i bina və tikililərin 

inşası, maşın və avadanlıqların, istehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddı aktivlərin 

alınması üçün nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin nizamnamə kapitalının 

artırılmasına, 22936,9 min manat və ya 21,6%-i dövlət müəssisələrinin bəzi 

öhdəliklərinin tənzimlənməsi üçün sair müxtəlif xərclərin ödənilməsinə), 6854,0 min 

manatı və ya 6,0%-i xarici qrantlar hesabına həyata keçirilən layihələr ilə bağlı xərclərin 

ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsinə Azərbaycan Respublikasında Ünvan Reyestrinin fəaliyyətini təmin 

edən informasiya sisteminin yaradılması xərcləri üçün dövlət büdcəsinin “İqtisadi 

fəaliyyət” bölməsinin “İqtisadi fəaliyyətin digər sahələri” köməkçi bölməsinin “Digər 

iqtisadi fəaliyyət” paraqrafı üzrə 1000,0 min manat məbləğində vəsaitin ayrılması 
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proqnozlaşdırılmış, 772,9 min manat icra olunmuşdur. Həmin vəsaitlərin xərclənməsi 

Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının “Digər xərclər” bölməsinin “Sair müxtəlif xərclər” 

köməkçi bölməsinin “Sair xərclər” maddəsi üzrə aparılmışdır. 

Xarici qrantlar hesabına həyata keçirilən layihələrlə bağlı xərclərə 20000,0 

min manat məbləğində vəsait nəzərdə tutulmuş və 6854,0 min manat və ya 34,3% 

səviyyəsində icra edilmişdir. Qeyd edək ki, həmin məbləğ Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat, Ədliyyə və Kənd Təsərrüfatı  nazirlikləri, həmçinin Alternativ və Bərpa 

olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən icra edilmişdir.  

Köməkçi bölmədə  “Maliyyə sağlamlaşdırılması tədbirləri, o cümlədən 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan müəssisələrin nizamnamə kapitalının 

artırılması, həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar zərərin ödənilməsi də daxil 

olmaqla bəzi öhdəliklərin tənzimlənməsi, təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar və 

ekspertlərin cəlb edilməsi”  ilə bağlı xərclərin icrası 106193,6 min manat təşkil 

etmişdir. Həmin vəsaitin 1050,0 min manatı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin 2016-cı il 30 dekabr tarixli 760s nömrəli sərəncamına əsasən Dövlət 

zəmanəti ilə alınmış borcların Təminat Fonduna yönəldilmiş, 36000,0 min manatı 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 30 dekabr tarixli 761s 

nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-ninnizamnamə kapitalının 

artırılması məqsədilə ayrılmış, qalan hissəsi digər müxtəli qurumlar tərəfindən icra 

edilmişdir.  

 

 

 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr 

tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanına əsasən 2016-

cı ilin dürüstləşdirilmiş dövlət büdcəsindən “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” 

bölməsi üzrə 1243139,1 min manat, o cümlədən “Məqsədli Büdcə Fondları” köməkçi 

bölməsi üzrə 261000,0 min manat, “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi üzrə 413000,0 

min manat, “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi üzrə 569139,1 

min manat vəsait təsdiq edilmişdir. İl ərzində dəyişiklik aparılaraq bölmə üzrə vəsaitn 

məbləği ya 426337,4 min manat azaldılaraq 1669476,4 min manat məbləğində təsdiq 

edilmişdir. Dəyişiklik əsasən iki köməkçi bölmədə aparılmış, o cümlədən “Ehtiyat 

fondları” köməkçi bölməsi üzrə 1123560,8 min manat və ya  710560,8 min manat çox, 

“Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi üzrə 284915,6 min manat 

və ya 284223,5 min manat az müəyyən edilmişdir.  

Büdcə xərcləri üzrə təhlil “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsi ilə birlikdə 

Hesablama Palatasına təqdim olunmuş “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin 

icrasına dair illik hesabat”ın göstəriciləri əsasında aparılmışdır.  

2016-cı ildə “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsində 1669476,4 

min manat təyinata qarşı icra 1623415,2 min manat və ya 46061,2 min manat az 
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olmaqla 97,2% təşkil etmişdir. Bu xərclər üzrə icra 2014-cü illə müqayisədə 957361,0 

min manat və ya 37,1% və 2015-ci ilə nisbətən 729867,0 min manat və ya 31,0% azdır.  

2016-cı ildə “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə xərclərin 

dövlət büdcəsinin ümumi xərclərində xüsusi çəkisi 9,1% təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə ayrılan 

vəsaitin 1110453,6 min manatı və ya 68,4%-i “Ehtiyat fondları”, 261000,0 min manatı və 

ya 16,1%-i “Məqsədli büdcə fondları” və  251961,6 min manatı və ya 15,5%-i “Əsas 

bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölmələri üzrə istifadə olunmuşdur.  

“Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsi üzrə 2016-cı il üçün nəzərdə tutulmuş 

1123560,8 min manat təyinat 1110453,6 min manat məbləğində və ya 98,8% (yaxud 

13107,2 min manat az) icra olunmuşdur. İcranın tam yerinə yetirilməməsinin səbəbi 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu” paraqrafı üzrə büdcədə nəzərdə 

tutulan vəsaitin 3519,2 min manat və ya 1,2% və “Azərbaycan Respublikası dövlət 

büdcəsinin Ehtiyat Fondu” paraqrafı üzrə vəsaitin isə 9588,0 min manat məbləğində və 

ya 1,1% az  icra edilməsidir. 2016-cı ildə “Ehtiyat fondları” köməkçi bölməsinin xərcləri 

üzrə icra 2014-cü illə müqayisədə 413413,0 min manat və ya 59,3% və 2015-ci illə 

müqayisədə isə 660554,5 min manat və ya 2,5 dəfə çoxdur.  

 “Məqsədli Büdcə Fondları” köməkçi bölməsi üzrə xərclənən vəsait 2016-cı 

ildə 261000,0 min manat təyinata qarşı icra 261000,0 min manat və ya 100,0% 

olunmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin icrasına nisbətən 263815,0 min manat və ya 52,3 % 

və 2015-ci ilin icrasına nisbətən 189000,0 min manat və ya 42,0% azdır.  “Məqsədli 

Büdcə Fondları” köməkçi bölməsi üzrə 2015-ci ildə ayrılan 261000,0 min manat 

məbləğində vəsaitin hamısı “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna yönəldilmişdir. 

“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun xərcləri üzrə 261000,0 min 

manat məbləğində təyinat 2016-cı ildə 100,0% icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin 

icrasına nisbətən 47000,0 min manat və ya 22,0% çox və 2015-ci ilin icrasına nisbətən 

29000,0 min manat və ya 10,0% azdır. Həmin vəsaitin 2839,5 min manatı və ya 1,1%-i 

“Azəravtoyol” Açıq Səhmdar Cəmiyyətin idarəetmə aparatının saxlanılmasına və 

258160,5 min manatı və ya 98,9%-i isə avtomobil yollarının tikintisinə, cari təmirinə və 

təmirlə bağlı digər tədbirlərin həyata keçirilməsinə xərc edilməsi üçün Cəmiyyətin 

tabeliyində olan ərazi idarələrinə (o cümlədən 68 yol istismarı idarəsinə, 14 avtomobil 

yollarının yaşıllaşdırılması idarəsinə, 9 yol istismar müəssisəsinə, 5 yol  istismar MMC-

yə, 4 yol mühafizə xidmətinə, 3 xüsusi təyinatlı yol istismar idarəsinə, 2 magistral yol 

idarəsinə,  Yolnəqliyyatrabitə idarəsinə, Azəryol Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutuna, 

Körpülərin İstismarı İxtisaslaşdırılmış Müəssisəsinə, “4 saylı İxtisaslaşdırılmış Müəssisə” 

MMC-yə ödənilmişdir. “Azəravtoyol” ASC-nin idarəetmə aparatının saxlanılmasına 

yönəldilən 2839,5 min manat vəsaitin 1300,0 min manatı və ya 45,8%-i ştatda olan 

işçilərin əmək haqqının, 286,0 min manatı vəya 10,1% DSMF-yə ayrılan  üstəlik 

xərclərin, 31,0 min manatı və ya 1,1%-i icbarı dövlət sığortası haqlarının, müavinatların 

219,5 min manatı və ya 7,7%-i elektrik enerjisi, qaz, su, kanalizasiya, kommunal və 

kommunikasiya xidmətləri haqqının, 285,0 min manatı  və ya 10,0%-i ölkədaxili və xarici 

ezamiyyə xərclərinin, 190,0 min manatı və ya 6,7%-i cari təmir, bank xidməti, dəftərxana 

və digər təsəttüfat xərclərinin, 198,0 min manatı və ya 7,0%-i internet, poçt, telefon, 

teleqraf və digər rabitə xərclərinin, 330,0 min manatı və ya 11,6%-i maşın və 
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avadanlıqların, inventar və digər mal-materialların alınması üçün çəkilən  xərclərin 

ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

Cəmiyyətin tabeliyində olan ərazi idarələrinə yönəldilən 258160,5 min manat 

vəsaitin 247690,5 min manatı (bunun 90702,2 min manatı bank kreditlərinin 

qaytarılmasına) və ya 95,9%-i avtomobil yollarının cari təmirinə, 2850,0 min manatı və 

ya 1,1%-i Zığ-Yeni Suraxanı, 2300,0 min manatı və ya 0,9%-i Bakı-Sumqayıt 

marşrutları- Binəqədi qəsəbəsi, 1600,0 min manatı və ya 0,6%-i Sabunçu-Ramana, 

1470,0 min manatı və ya 0,6%-i Samux-Füzuli-Çobanbadlı-Samux, 1180,0 min manatı 

və ya 0,5%-i Binəqədi-Novxanı-Corat, 570,0 min manatı və ya 0,2%-i Alar-Əliqasımlı-

Cəfərxanlı, 450,0 min manatı və ya 0,2%-i Şəki-Aşağı Göynük-Baş Şabalıd və 50,0 min 

manatı isə Əsgərabad-Muğanlı avtomobil yollarının tikintisinə və əsaslı təmirinə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamlarına əsasən xərc edilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun vəsaitlərindən 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamları ilə ümumilikdə 

10470,0 min manat vəsait yuxarıda qeyd edilən yolların tikintisinə və əsaslı təmirinə 

yönəldildiyi halda hesabatda cari təmir xərcləri kimi göstərilmişdir. 

Cəmiyyətin Hesablama Palatasına təqdim etdiyi məlumatlara əsasən onun 

debitor borcları ilin əvvəlinə 18476,9 min manat, ilin sonuna 17380,1 min manat, 

kreditor borcları isə isə ilin əvvəlinə 24428,8 min manat, ilin sonuna 23305,1 min manat 

təşkil etmişdir.  

Məqsədli büdcə fondlarına aid olan “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların 

Təminat Fondu”nun formalaşması üzrə xərclər 2016-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmamış, bu istiqamətə dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən 2015-ci ildə 

160000,0 min manat, 2014-cü ildə isə 310815,0 min manat yönəldilmişdir. 

Təqdim olunan hesabat xarakterli məlumatlara əsasən 01.01.2016-cı il tarixə 

“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”nun qalığı 675,9 mln manat və 

497,6 mln ABŞ dolları təşkil etmişdir. Fondun 675,9 mln manatı Fondun Mərkəzi 

Bankdakı manat hesabında, 497,6 mln ABŞ dolları isə idarəetməyə verilmişdir. 

Aparılmış təhlil zamanı məlum olmuşdur ki, Fond yarandığı gündən 2008-2016-cı ilin 11 

aylıq dövr ərzində Fonda dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən 1121419,8 

min manat, “Dövlət borcuna xidmət xərcləri”nin qənaət olunmuş hissəsindən 611526,5 

min manat, təkrar borc sazişləri və müvafiq faizlər üzrə 95519,7 min manat cəmi 

1828466,1 min manat vəsait daxil olmuşdur ki, bundan da yalnız 822,9 mln manat 

təyinatı üzrə (əsas borc alanların əvəzinə) istifadə edilmişdir.  

Hesabat ili ərzində Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanının 5.8-ci 

bəndinin icrasının təmin etmək məqsədilə dövlət mülkiyyətində olan səhmdar 

cəmiyyətlərin və müəssisələrin dövlət zəmanət ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankından cəlb etdikləri kreditlərin bağlanması məqsədilə Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli 760S nömrəli sərəncamına əsasən 

dövlət büdcəsinin ayrı-ayrı xərc yarımbəndləri üzrə cəmi qənaət olunmuş 820,0 mln  

manat və əvvəlki illərdə istifadə olunmamış məqsədli maliyyələşmələrdən 430,3 mln  

manat Təminat Fonduna yönəldilmişdir. 
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Beləliklə, həmin vəsait də Fondun 01.12.2016-cı il tarixə hesabda olan qalığı 

(1062354,3 min manat) da nəzərə alınmaqla (cəmi 2290300,0 min manat) dövlət 

mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərin və müəssisələrin dövlət zəmanət ilə Mərkəzi 

Bankdan cəlb etdikləri kreditlərin bağlanması üçün xərc edilmişdir. 

Nəticə etibarı ilə təqdim olunmuş sənədlərə əsasən 31.12.2016-cı il tarixə 

Təminat Fondunun manat hesabında olan qalığı 191,5 min manat, Mərkəzi Bankdakı 

valyuta hesabında 164526,9 min ABŞ dolları, yerləşmədə olan vəsait qalığı isə (“Azər-

Türk Bank” ASC-də) 27264,4 min ABŞ dolları təşkil etmişdir.  

Yuxarıda qeyd olunan məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq “Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr 

tarixli 1180 nömrəli fərmanında əks olunmuş tapşırıqların icrası məqsədi ilə “Dövlət 

zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun vəsaitinin idarə olunması, uçotunun 

aparılması və istifadəsi Qaydaları”na müvafiq dəyişikliklər etməklə Təminat Fonduna 

yönəldilən vəsaitlərə yuxarı həddin (maksimal limit) qoyulmasını, Fondun vəsaitlərinin 

mövcud iqtisadi duruma uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan 

başqa digər müvəkkil banklara depozitə və idarəetməyə verilməsinin 

məhdudlaşdırılmasını, Fondun vəsaitlərinin büdcənin gəlir və xərclərində ayrıca sətirlə 

qeyd edilməsini, əsas borcalanların əvəzinə borc öhdəliyinin Fondun vəsaiti hesabına 

ödənilməsi və onun geri qaytarılması ilə bağlı ciddi nəzarət mexanizminin və konkret 

müddətlərin müəyyənləşməsi və hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə bağlı adı çəkilən 

Qaydalara müvafiq əlavələrin edilməsini məqsədəuyğun hesab edərək uzunmüddətli 

borc dayanıqlığın təmin edilməsi üçün borclanma risklərinin idarə edilməsi sisteminin 

yaradılmasının zəruriliyini bildiririk. 

2016-cı ildə “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi 

üzrə 284915,6 min manat təyinata qarşı icra 251961,6 min manat və ya 88,4% 

olmuşdur.  Bu köməkçi bölmə üzrə xərclənən vəsait təyinata nisbətən 32954,0 min 

manat və ya 11,6%, 2014-cü ilin müvafiq göstəricisindən 1106959,0 min manat və ya 

81,5%, 2015-ci ilə nisbətən isə 1201422,0 min manat və ya 82,7% az olmuşdur.  

 “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinə aid olan xərclər 

üzrə dürüstləşdirilmiş təyinatın tam yerinə yetirilməməsinin və ya 32954,0 min manat az 

yerinə yetirilməsinin səbəbləri məhkəmənin qərarına əsasən fiziki şəxslərə dəymiş 

maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi xərcləri üzrə təyinatın 2102,8 min manat, 

aztəminatlı şəxslərə, cinayət işləri üzrə müttəhimlərə və inzibati qaydada tutulmuş 

şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsi, məhkəmə prosesində iştirak haqqı üzrə təyinatın 

170,7 min manat, “Müxtəlif xərclər” paraqrafı üzrə təyinatın 26338,0 min manat (o 

cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbəə xərcləri üzrə 2572,1 min manat, Maliyyə 

Nazirliyinin mətbəə xərcləri üzrə 9501,7 min manat, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

dəftərxana və təsərrüfat xərcləri üzrə 448,0 min manat, dövlət büdcəsindən 

maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri üzrə 1862,6 min manat, beynəlxalq 

və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər üzrə təyinatın 10448,8 min manat 

və digər xərclər üzrə təyinatın 1504,8 min manat), valyuta konvertasiyası ilə bağlı 

xərclər üzrə təyinatın 3804,4 min manat, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit 

reytinqinin müəyyən olunması ilə bağlı xərclər üzrə təyinatın 538,1 min manat az icra 

edilməsidir.  
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“Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsi  üzrə xərclənən 

vəsaitin 20597,2 min manatı və ya köməkçi bölmə üzrə xərclərin 8,2%-i məhkəmənin 

qərarına əsasən fiziki şəxslərə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsinin (o 

cümlədən 17384,8 min manatı ilkin təyinatda nəzərdə tutulmadığı halda valyuta 

məzənnəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı yumşaq inventar, yataq ləvazımatları və xüsusi 

geyimlərin, həmçinin ərzaq məhsullarının alınmasından yaranan qiymət fərqinin 

tənzimlənməsinin), 1150,9 min manatı və ya 0,4%-i aztəminatlı şəxslərə, cinayət 

işləri üzrə müttəhimlərə və inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə hüquqi yardım 

göstərilməsi, məhkəmə prosesində iştirak edən və sair haqqın ödənilməsinin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

“Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinin “Müxtəlif xərclər” 

paraqrafı üzrə 256143,3 min manat təyinata qarşı  xərclənmiş 229805,3 min manat (icra 

səviyyəsi 89,7%) vəsaitin 38452,9 min manatı mətbəə xərclərinə görə İqtisadiyyat 

Nazirliyinə,   3467,7  min manatı ciddi hesabat blanklarının hazırlanması, xüsusi 

müdafiə olunan və digər sənədlərin çap edilməsi ilə bağlı mətbəə xərclərinə görə 

Maliyyə Nazirliyinə, 456,9 min manatı aparatın saxlanılması üçün Bakı şəhəri İcra 

Hakimiyyətinin tabeliyində olan Xarıcı Əlaqələr və İnvestisiya Proqramları 

Departamentinə, 1445,8 min manatı dəftərxana və təsərrüfat xərclərinə görə yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarına, 100,8 min manatı səfərbərlik ehtiyatları anbarları,  28,4 min 

manatı ehtiyat idarəetmə məntəqələrinə ayrılmış, paraqraf üzrə vəsaitin 24973,7 min 

manatı isə fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclərin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

“Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinin bu paraqrafında 

yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan zəruri sosial iqtisadi və digər təyinatlı 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər üzrə nəzərdə tutulmuş 11675,8 min 

manat məbləğində təyinat 11521,3 min manat və ya 1,3% az icra edilmişdir. Həmin 

vəsait baş kredit sərəncamçısı yerli icra hakimiyyətləri olmaqla, əsasən rayon və şəhər 

ərazilərində bəzi dövlət tədbirlərinin (Respublika günü, Milli Qurtuluş günü, dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və digər bayram tədbirləri) keçirilməsinə, şəhər və 

rayonlarda yaşayan və ehtiyacı olan sakinlərə maddi yardımların edilməsinə, həmçinin 

bəzi hallarda (təbii fəlakət, yanğın və s. nəticəsində) əhaliyə dəyən zərərə görə onlara 

maddi yardımın edilməsinə, qanunvericiliyə zidd olmayan digər zəruri sosial-iqtisadi 

tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir. 

 “Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinin dövlətdən 

ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələrin əmlakının, dövlətə məxsus əmlakın 

və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara məxsus nəqliyyat vasitələrinin 

icbari sığortası ilə bağlı xərclər üzrə 2000,0 min manat təyinata qarşı icra 2000,0 min 

manat və ya 100,0% olmuşdur.  

Bu paraqraf üzrə sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 63381,5 min manat təyinata qarşı 63374,1 min 

manat və ya 100,0% icra olunmuşdur. Hesabat məlumatlarına əsasən həmin vəsaitin 

33576,6 min manatı sair müxtəlif xərclərin ödənilməsinə, 29797,5 min manatı yaşayış 

binalarının və digər bina və tikililərin inşaasına xərc edilmişdir. 
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Müxtəlif xərclərin 2794,9 min manatı kommunal, kommunikasiya və digər 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsi, 63120,0 min manatı valyuta məzənnəsinin tənzimləməsi 

məqsədilə icra edilmişdir.  

“Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər” köməkçi bölməsinin bu paraqrafına 

aid olan dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar xərcləri 

üzrə, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata görə, 4300,0 min manat təyinata qarşı 

icra 2437,4 min manat və ya 56,7% olmuşdur. Bu xərclər Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin Fondları tərəfindən icra edilmişdir. 

Belə ki, Nazirliyin “Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə edilməsi 

və mühafizəsi üçün yaradılan müvafiq idarələrin xüsusi fondları” üzrə təsdiq 

edilmiş 295,0 min manat smetaya qarşı icra 71,1 min manat və ya 24,1% təşkil etmiş, 

hesabat dövrünün sonunda isə 523,6 min manat vəsait qalıq kimi saxlanılmışdır.     

Həmçinin, “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu”nun xərcləri təsdiq 

edilmiş 1800,0 min manat vəsaitə qarşı icra 1515,8 min manat (84,2%) təşkil etmiş, 

01.01.2017-ci il tarixə 6788,9 min manat vəsait qalığı mövcud olmuşdur. 

“Meşələrin Qorunub Saxlanılması və Təkrar İstehsalı Fondu” üzrə təsdiq 

edilmiş 1050,0 min manat smetaya qarşı icra 750,7 min manat olmuş, Fond üzrə ilin 

sonuna qalıq 284,0 min manat təşkil etmişdir. 

“Mineral Xammal Bazasının Bərpası Dövlət Fondu” üzrə 100,0 min manat 

təsdiq olunmuş smetaya qarşı icra 99,8 min manat və ya 99,8% təşkil etmiş, Fond üzrə 

hesabat ilinin sonuna qalıq 135,2 min manat təşkil etmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Su bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi 

fondu haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 23 iyun 2016-cı il tarixli 962 nömrəli Fərmanı ilə yeni “Su 

bioresurslarının artırılması, bərpası və mühafizəsi fondu” yaradılmış, Fond 

haqqında Əsasnamə, o cümlədən Fondun vəsaitlərinin formalaşma mənbələri təsdiq 

edilmişdir. Hesabat ilində Fonda 20,1 min manat vəsait daxil olmuş, ilin əvvəlində həmin 

vəsait xərclənməmiş və dövrün sonuna qalıq kimi qalmışdır. 

Hesablama Palatası tərəfindən “Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət Fondu”nun 

vəsaitlərinin proqnozlaşdırılması və icrasına dair 2016-cı ildə aparılmış auditin 

nəticələrinə əsaslanaraq Fondun mədaxil mənbələri üzrə potensial gəlirlərin 

artırılmasını, gəlir və xərc smetası tərtib edilərkən debitor borcların nəzərə alınmasını, 

əvvəlki ildən qalan istifadə olunmamış vəsaitin Fondun gəlirlər hissəsində əksini 

tapmasını, dövlət büdcəsinin funksional təsnifatının ayrı-ayrı bölmə xərclərinin Fondun 

vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi hallarının qarşısının alınmasını, Fondun 

vəsaitlərinin istifadəsinin təkmilləşdirilməsini və nəticəliliyinin artırılmasını, bunun 

müqabilində müvafiq sahələr üzrə büdcə vəsaitlərinə birbaşa tələbin azaldılmasını, 

analoji Fondlar üzrə vəsaitlərin istifadəsi mexanizminin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən 

xərclərin müəyyən hədd çərçivəsində prioritetləşdirilməsini və Fondun vəsaitlərindən ilk 

növbədə yığımı təmin edən qurumlara birbaşa stimullaşdırılma tədbirlərinin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.       
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Beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər 2016-cı il 

dövlət büdcəsində 26000,0 min manat məbləğində proqnozlaşdırılmış və 15551,2 min 

manat məbləğində (59,8%) icra olunmuşdur ki, bu 2015-ci ildə müvafiq məqsədlərə 

istifadə olunmuş dövlət büdcəsi vəsaitlərindən (18276,6 min manat) 2725,4 min manat 

və ya 14,9%, 2014-ci ildə müvafiq məqsədlərə istifadə olunmuş dövlət büdcəsi 

vəsaitlərindən (32980,8 min manat) isə 17429,6 min manat və ya 2,1 dəfə azdır. Bu 

istiqamətə istifadə olunmuş vəsaitlərin 8,0 mln. manatı Azərbaycan Respublikasının 

xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının fəaliyyəti ilə bağlı digər 

xərclərə, 7,6 mln. manatı isə beynəlxalq, ölkə səviyyəli və bu qəbildən olan digər 

tədbirlə (Gəncə şəhərinin “2016-cı il Avropa Gənclər Paytaxtı” və Şəki şəhərinin 2016-cı 

il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar tədbirlərin, BMT-nin 

Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun, IV Qlobal Açıq Cəmiyyətlər 

Forumunun, Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının və s.) ayrılmışdır. 

Köməkçi bölmədə valyuta konvertasiyası üzrə xərclər 2016-cı il dövlət 

büdcəsində 4000,0 min manat məbləğində proqnozlaşdırılmış və 195,6 min manat 

məbləğində (4,9%) icra olunmuşdur. Bu xərclər 2015-ci ilin göstəricisi ilə (287,5 min 

manat) müqayisədə 91,9 min manat və ya 32,0% az, 2014-cü ilin göstəricisi ilə (353,6 

min manat) müqayisədə isə 158,0 min manat və ya 44,7% az təşkil etmişdir. Ötən illərin 

müvafiq rəylərində qeyd etdiyimiz kimi, son illərdə icra səviyyəsinin əhəmiyyətli şəkildə 

aşağı olması qeyd olunan xərc maddəsi üzrə şəffaflığın təmin edilməsini zəruri edir. 

2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata görə valyuta konvertasiyası 

üzrə xərclər 195,6 min manat təşkil etmişdir. Bu, nəzərdə tutulmuş 4000,0 min manat 

təyinata qarşı 4,9% icra deməkdir.  

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən 

olunması ilə bağlı xərclər 2016-cı il dövlət büdcəsində 750,8 min manat məbləğində 

proqnozlaşdırılmış və 212,6 min manat məbləğində (28,3%) icra olunmuşdur ki, bu 

2015-ci ildə müvafiq məqsədlərə istifadə olunmuş dövlət büdcəsi vəsaitlərindən (324,1 

min manat) 111,5 min manat və ya 34,4% azdır, 2014-ci ildə müvafiq məqsədlərə 

istifadə olunmuş dövlət büdcəsi vəsaitlərindən (213,8 min manat) isə 1,2 min manat və 

ya 0,6% azdır. 

 

 

3.1.4.1. Ehtiyat Fondlarının icrası  
 

 

 

Ehtiyat fondlar büdcədə əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan və ya 

proqnozlaşdırılması mümkün olmayan, lakin büdcə ili ərzində baş verə biləcək hər hansı 

tədbirlərin, fövqəladə halların və s. bu kimi məsələlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 

nəzərdə tutulur. Ayrı-ayrı ölkələrin büdcə sisteminə dair mütəmadi təhlillər və 

araşdırmalar aparan və tövsiyələr hazırlayan beynəlxalq təşkilatlar da büdcədə ehtiyat 

fondların olmasını məqsədəuyğun hesab edirlər. Bununla belə, bu kimi beynəlxalq 

təşkilatlar büdcə vəsaitlərindən qənaətlə və səmərəli istifadə etmək və ehtiyat fondların 

vəsaitlərindən istifadə üzrə səlahiyyətə malik dövlət orqanlarının artıq xərclərə yol 

verməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə ehtiyat fondların məbləğinin mümkün qədər 

büdcənin kiçik bir hissəsi həcmində müəyyən edilməsini zəruri hesab edirlər. Bu 
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məqsədlə BVF ehtiyat fondların həcminin ümumi büdcə xərclərinin 1-3%-i həcmində 

müəyyənləşdirməyi tövsiyə edir. Ümumiyyətlə isə, əksər dünya ölkələrinin milli büdcə 

qanunlarında bu nisbət 1-5% həcmində dəyişir. Məsələn, bu nisbət İspaniyada 2%, 

Türkiyədə 2%, Cənubi Afrika Respublikasında 3%, Bəhreyndə 5% səviyyəsində qeyd 

edilmiş, Albaniyanın Büdcə Qanununun 3-cü maddəsində ehtiyat fondların yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur.  
Postsovet məkanına daxil olan ölkələrin də bəzilərində ehtiyat fondlar mövcuddur 

və bu fondların sərhədləri müəyyən edilmişdir. Belə ki, Rusiya Federasiyasında 

Prezidentin və federasiya subyektləri üzrə ehtiyat fondları mövcuddur. Büdcə 

Məcəlləsinin 82-ci maddəsinə görə Rusiya Federasiyası  Prezidentinin ehtiyat fondu 

federal büdcə xərclərinin 1%-dən artıq olmamaqla formalaşdırılır. Bu vəsaitlər nəzərdə 

tutulmayan (gözlənilməz) xərclərin istifadəsi üçün istifadə edilə bilməz. Vəsaitdən 

istifadə qaydaları Rusiya Federasiyası Prezidentinin fərman və sərəncamları əsasında 

həyata keçirilir. Bu vəsaitlər seçkiqabağı proseslərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 

istifadə edilə bilməz. 

Ukraynada büdcə ehtiyatı fondu Büdcə Məcəlləsinin 24-cü maddəsinə görə 

gözlənilməz xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə formalaşdırılır. Fondun 

vəsaitlərindən istifadə qaydaları Ukrayna Nazirlər Kabineti tərəfindən formalaşdırılır. 

Ukrayna büdcə ehtiyat fondunun xərclərinin həcmi həmin il üzrə nəzərdə tutulan vəsaitin 

1%-dən artıq olmamaqla formalaşdırılır. 

Belarus Respublikası Büdcə Məcəlləsinin 42-ci maddəsinə görə Prezidentin və 

dövlət  büdcəsinin ehtiyat fondları yaradılır. Dövlət  büdcəsinin ehtiyat fondunun həcmi 

(məqsədli büdcə fondlarının vəsaitləri və digər büdcələrdən qaytarılmamaq şərtilə 

alınan vəsaitlərin həcmi çıxılmaqla) büdcə xərclərinin 2%-dən artıq olmamalıdır. Yerli 

büdcələr üzrə yol fondunun həcmi (digər büdcələrdən qaytarılmamaq şərtilə alınan 

vəsaitlərin həcmi çıxılmaqla) büdcə xərclərinin 1%-dən artıq olmamalıdır. Dövlət 

büdcəsinin ehtiyat fondunun vəsaitləri fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan 

qaldırılması və gözlənilməz xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə istifadə edilir. 

Vəsaitdən istifadə qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.  

Büdcə Məcəlləsinin 43-cü maddəsinə görə Prezidentinin ehtiyat fondu  büdcə 

xərclərinin 1%-dən artıq olmamaqla formalaşdırılır və yalnız Prezidentin müvafiq 

tapşırıqları ilə istifadə edilə bilər.  

Özbəkistan Büdcə Məcəlləsinin 73-cü maddəsinə görə Nazirlər Kabineti yanında 

ehtiyat Fondu, həmçinin Daşkənd şəhərinin  ehtiyat fondu yaradılır. Ehtiyat fondlarının 

vəsaitlərinin həcmi hər il makroiqtisadi proqnozlar tərtib edilən zaman nəzərə alınır. 

İstifadə edilməyən vəsaitlərin həcmi dövlət büdcəsinə qaytarılır. 

Qırğızıstan Respublikasının Büdcə Məcəlləsinin 25-ci maddəsinə görə 

Prezidentin və baş nazirin ehtiyat fondu yaradıla bilər. Hər iki fondun həcmi həmin ilin 

büdcə xərclərinin 0,02%-dən yüksək ola bilməz. Vəsaitdən istifadə qaydaları üzrə 

müvafiq olaraq prezident və baş nazir tərəfindən müəyyən edilir. Hər iki fondun 

vəsaitlərinin istifadə qaydaları nəzərdə tutulmayan xərclərin maliyyələşdirilməsinə 

yönəldilir. Bu vəsaitlər seçkiqabağı proseslərin maliyyələşdirilməsi, dövlət 

qulluqçularının mükafatlandırılması, dövlət orqanlarının maddi təminatı və texniki 

dəstəyinə yönəldilə bilməz. 
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Qeyd olunan məsələlər Azərbaycan Respublikasının büdcə qanunvericiliyində də 

öz əksini tapmışdır. Belə ki, “Büdcə sistemi haqqında” Qanuna görə dövlət büdcəsində, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsində və yerli büdcələrdə nəzərdə tutulmayan 

xərclər, habelə dövlət və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət 

büdcəsinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

büdcəsinin və yerli büdcələrin məbləği müəyyən edilən ehtiyat fondları yaradıla bilər. 

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitinin həcmi dövlət büdcəsi gəlirlərinin 5 

faizindən artıq olmamaqla, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun 

vəsaitinin həcmi isə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2 faizindən çox olmamaqla müəyyən 

edilir (Şəkil 24).  
 

 Şəkil 24. 2014-2016-cı illərdə Ehtiyat fondların icrası və büdcə gəlirlərinə nisbəti 

 

 
 

Qeyd edək ki, 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun vəsaitinin 

həcminin dövlət büdcəsi gəlirlərinə olan 4,7%-lik nisbəti 2012-ci ildən bəri ən yüksək 

göstəricidir. 

2016-cı ildə Ehtiyat fondları üzrə 1110453,6 min manat vəsait icra edilmişdir ki, 

bu da 2015-ci illə müqayisədə 660554,5 min manat və ya 2,5 dəfə çox, həmin vəsaitin 

büdcə xərclərində xüsusi çəkisi isə 6,3% təşkil edir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 

3,7% bəndi çoxdur. 

Hesabat ilində Ehtiyat fondlar üzrə icra edilmiş vəsait ümumilikdə 76 qurum üzrə 

145 layihəni (istiqamət) əhatə etmişdir. Ehtiyat fondlar üzrə vəsaitlərin icra səviyyəsi 

60,5-100% aralığında, demək olar ki, əksər qurumlar üzrə isə 100,0% olmuşdur. Ən 

aşağı icra 60,5% olmaqla Dənizkənarı Bulvar İdarəsi üzrə olmuşdur. Ümumilikdə isə 

Ehtiyat fondları üzrə açılmış maliyyələşməyə qarşı 3126,8 min manat məbləğində qalıq 

vəsait yaranmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu ölkənin sosial-iqtisadi 

həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərin maliyyə mənbəyi rolu oymaqla 

hesabat ilində 282200,0 min manat məbləğində müəyyən edilmiş vəsaitə qarşı 99,7% 
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və ya 281480,8 min manat məbləğində səviyyəsində icra edilmişdir. Bu vəsait  46 

qurum üzrə 77 layihəni (istiqamət) əhatə etmişdir (Cədvəl 71). 
 

Cədvəl 71. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun icrası, 
min manatla 

Təşkilatın adı 

2016-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında 
hesabatda 

Layihənin 
sayı 

proqnoz icra Qalıq 

CƏMİ 282200,0 281480,8 719,2 77 

"Azəravtoyol" ASC 52600,0 52599,5 0,5 14 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 35000,0 34359,2 640,8 3 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 24000,0 24000,0 
 

5 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 20400,0 20400,0 
 

2 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 15000,0 15000,0 
 

3 

"Azərsu" ASC 12000,0 11999,9 0,1 1 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC 10000,0 10000,0 
 

1 

Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı 
ASC 

10000,0 10000,0 
 

1 

İqtisadiyyat Nazirliyi 7000,0 7000,0 
 

2 

Daxili İşlər Nazirliyi 6500,0 6500,0 
 

1 

Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti 6000,0 6000,0 
 

3 

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 6000,0 6000,0 
 

2 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

6000,0 5930,2 69,8 2 

Diasporla Iş üzrə Dövlət Komitəsi 5000,0 4999,8 0,2 2 

Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti 5000,0 5000,0 
 

1 

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti 5000,0 5000,0 
 

1 

Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondu 

4000,0 4000,0 
 

2 

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 2994,5 5,5 1 

Biləsuvar  Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 2999,7 0,3 1 

Salyan Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 2999,6 0,4 1 

Qusar Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti 3000,0 3000,0 
 

1 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsi 

2500,0 2500,0 
 

1 

Azərbaycan Futbol Federasiyaları 
Assosiasiyası 

2000,0 2000,0 
 

1 

Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti 2000,0 2000,0 
 

1 

Milli Televiziya və Radio Şurası 2000,0 2000,0 
 

1 
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Dini qurumlara maliyyə yardımı göstərmək 
üçün 

1800,0 1800,0 
 

6 

Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti 1400,0 1399,0 1,0 1 

Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti 1200,0 1199,4 0,6 2 

İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti 1100,0 1100,0 
 

1 

Səhiyyə Nazirliyi 1000,0 1000,0 
 

1 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 800,0 800,0 
 

2 

Veteranlar Təşkilatı 500,0 500,0 
 

1 

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzi 

400,0 400,0 
 

1 

 

2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən Prezidentin Ehtiyat 

Fondu üzrə icra edilmiş vəsaitin 52%-i 5 qurum üzrə olmuşdur. Belə ki, bu göstərici 

"Azəravtoyol" ASC üzrə 18,7%, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 12,2%, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti üzrə 8,5%, 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzrə 7,2%,  Gəncə Şəhər İcra 

Hakimiyyəti  üzrə 5,3% olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üzrə icra edilmiş 

layihələrin 71,6%-i tikinti, abadlıq işləri üzrə, 7,5%-i malların alınması, maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi üzrə, 3,0%-i xidmətlərin göstərilməsi üzrə, 17,9%-i isə 

digər (maliyyə yardımı, qurumların fəaliyyətinin təşkili) məsələlər üzrə olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata görə, bu Fond üzrə ümumilikdə  719,2 

min manat plan qalığı yaranmışdır ki, bunun da 640,8 min manat və ya 89,1%-i 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 1941-1945-

ci illər iştirakçılarına, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul 

arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş 

şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi üzrə nəzərdə tutulmuş vəsait üzrədir. 

 Ehtiyat fondların vəsaitini icra edən qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş 

hesabatlarla (Xərclər smetasının icrası haqqında hesabat 2№li Forma) 2016-cı il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında hesabatın və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş 

31.12.2016-cı il tarixə tapşırıqlar hesablarında qalıqlar barədə məlumatların təhlili 

göstərir ki, bəzi qurumlar üzrə icra edilmiş və qalıq vəsaitlərin məbləği fərqlidir.  

 Ümumilikdə dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatda 719,2 min manat 

məbləğində plan qalığı göstərilsə də, Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə 

31.12.2016-cı il tarixinə depozit və tapşırıqlar üzrə hesablarda qalıq məbləği 48,2 

mln.manat təşkil etmişdir.       

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu üzrə ilin sonuna istifadə olunmamış qalıq 

vəsaitin dövlət büdcəsinə köçürülməsi ilə bağlı "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasına Qanununa 30 dekabr 2016-cı il tarixli 486-VQD Qanunla edilən 

dəyişikliklərin 13 yanvar 2017-cı ildə qüvvəyə minməsi və əvvəlki büdcə ilinə şamil 

olunmaması əsas kimi qeyd edilmişdir. 

 Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə 831380,4 min manat vəsait proqnoza 

qarşı icra 99,7% və ya 828972,8 min manat olmaqla 30 qurum üzrə 68 layihəni 

(istiqamət) əhatə etmişdir (Cədvəl 72). 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında 

hesabata əsasən Fond üzrə icra edilmiş vəsaitin 77,5%-i 3 qurum üzrə olmuşdur. Belə 
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ki, bu göstərici Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC üzrə 68,0%, Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası üzrə 5,7%, Azərbaycan Respublikası Müdafiə 

Nazirliyi üzrə 3,8% olmuşdur. Təqdim edilmiş məlumatlara görə Azərbaycan Beynəlxalq 

Bankı ASC üzrə icra edilmiş vəsait nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilmişdir. 
 

Cədvəl 72. 2016-cı ildə Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun icrası, min manatla 

Təşkilatın adı proqnoz icra Qalıq 
Layihənin 

sayı 

CƏMİ 831380,4 828972,8 2407,6 68 

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC  564000,0 564000,0   1 

Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti 47053,6 47053,6   1 

Mərkəzi Seçki Komissiyası 47550,0 46163,4 1386,6 1 

Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı 
ASC 

35957,2 35904,7 52,5 2 

Müdafiə Nazirliyi 31865,7 31771,0 94,7 3 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 23188,5 23188,2 0,3 2 

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi 11282,6 11038,6 244,0 2 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 8000,0 7934,7 65,3 2 

"Azərişıq" ASC 7923,0 7923,0   2 

Gənclər və İdman Nazirliyi 6846,8 6825,0 21,8 2 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri 
üzrə Dövlət Komitəsi 

6249,0 6249,0   6 

Dövlət Sərhəd Xidməti  5887,7 5886,5 1,2 2 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 5267,0 5250,8 16,2 2 

Xətai Rayon Icra Hakimiyyəti 4496,4 4496,4   3 

Təhsil Nazirliyi 4076,0 4070,6 5,4 7 

Ərazilərin Bərpası və Yenidənqurulması 
üzrə  Agentlik 

3500,0 3496,7 3,3 2 

Prezidentin İşlər İdarəsi  2943,9 2941,0 2,9 2 

Maliyyə Nazirliyi 2304,0 2303,3 0,7 1 

ARNK yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi 

2000,0 2000,0   1 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 2000,0 2000,0   1 

Daxili İşlər Nazirliyi 1200,0 1200,0   1 

İqtisadi İslahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzi 

1000,0 1000,0   1 

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 1000,0 1000,0   1 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 928,3 928,3   2 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti 

900,0 900,0   2 

Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti 650,0 650,0   1 

Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə 
Dövlət Agentliyi 

1002,5 647,2 355,3 1 

Ərazilərinin Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin işğalı nəticəsində itki və 
tələfatların qiymətləndirilməsi üzrə İşçi 
Qrupu  

600,0 600,0   1 

Energetika Nazirliyi 500,0 500,0   1 

"Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı 
İcması" İB 

200,0 200,0   1 

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi 256,5 155,1 101,4 1 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 150,0 145,8 4,2 1 

Milli Məclis 140,0 140,0   1 
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Konstitusiya Məhkəməsi 122,7 122,7   1 

Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsi 87,1 87,1   2 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 85,5 69,0 16,5 1 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 85,5 57,7 27,8 1 

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 49,2 41,8 7,4 1 

Xarici İşlər Nazirliyi 25,0 25,0   1 

Azərbaycan Uşaq Fondu 6,7 6,7   1 
 

  

Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə icra edilmiş layihələrin 29,3%-i tikinti, 

abadlıq işləri üzrə, 12,2%-i malların alınması, maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi üzrə, 9,8%-i xidmətlərin göstərilməsi üzrə, 48,7%-i isə digər 

(maliyyə yardımı, qurumların fəaliyyətinin təşkili) məsələlər üzrə olmuşdur. 

Ehtiyat fondların vəsaitini icra edən qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş 

hesabatlarla (Xərclər smetasının icrası haqqında hesabat 2№li Forma) 2016-cı il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında hesabatın və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş 

31.12.2016-cı il tarixə tapşırıqlar hesablarında qalıqlar barədə məlumatların təhlili 

göstərir ki, bəzi qurumlar üzrə icra edilmiş və qalıq vəsaitlərin məbləği fərqlidir.   

 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondu üzrə ümumilikdə 2407,6 min manat plan qalığı mövcud olmuşdur.  

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş 31.12.2016-cı il tarixə tapşırıqlar hesablarında 

qalıqlar barədə məlumatlarda isə bu məbləğin  14915,8 min manat olduğu 

göstərilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondu üzrə ilin sonuna istifadə olunmamış qalıq vəsaitin dövlət büdcəsinə 

köçürülməsi ilə bağlı "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasına Qanununa 

30 dekabr 2016-cı il tarixli 486-VQD Qanunla edilən dəyişikliklərin 13 yanvar 2017-cı 

ildə qüvvəyə minməsi və əvvəlki büdcə ilinə şamil olunmaması əsas kimi qeyd 

edilmişdir. 

 Hesabat ilində dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin aylar üzrə icrasının dövlət 

büdcəsinin kassa icrası barədə 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi tərəfindən təqdim edilən aylıq hesabatlarının 

dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə təhlili göstərir ki, bəzi layihələrin icrası vaxtında 

aparılmamışdır  (Cədvəl 73). 

Cədvəl 73. Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə sərəncamın verildiyi tarixlə vəsaitin 

açıldığı tarix arasında müəyyən müddət fərqləri olan layihələr, manatla 
 

 Təşkilatın adı 
sərəncamın 

verildiyi tarix 
vəsaitin 

açıldığı aylar 
Plan Açılıb Qalıq Məqsəd 

Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondu 

22.07.2016 dekabr 49 200,0 41 785,6 7 414,4 

Türk Mədəniyyəti  İrsi 
Fondunun Bakı şəhəri, Nəsimi 
rayonu Abbasqulu Ağa 
Bakıxanov küçəsi, 73A 
ünvanında yerləşən inzibati 
binasının bərpa-gücləndirilməsi 
və yenidənqurulması üçün 

Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm 
Mərkəzi 

28.07.2016 
oktyabr, 
dekabr 

150 000,0 145 799,6 4 200,4 

Mərkəzin binasında təmir-tikinti 
işlərinin aparılması üçün layihə-
smeta sənədlərinin 
hazırlanması məqsədi ilə 
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Təhsil Nazirliyi 16.09.2016 dekabr 2 000 000,0 2 000 000,0 0,0 

Ölkə ərazisində 232 ədəd 
olmaqla 44 rayonu əhatə edən 
və 11743 nəfər şagirdin təhsil 
aldığı qəza vəziyyətində olan 
məktəblərin əvəzinə şagird 
tutumu 100 nəfərə qədər olan 
modul tipli məktəblərin 
quraşdırılması məqsədi ilə 

Ərazilərin Bərpası və 
Yenidənqurulması üzrə  
Agentlik 

06.10.2016 dekabr 500 000,0 497 457,6 2 542,4 

Valideyn himayəsindən 
məhrum olmuş kimsəsiz 
məzunlar üçün 3 yaşayış evinin 
tikintisi obyektində 3-cü yaşayış 
evinin tikintisinə başlanılması 
üçün 

   

3.1.5. Dövlət Proqramlarının və tədbirlərin icrası 

 

Dövlət maliyyəsi sahəsində dünya təcrübəsi olaraq qəbul olunan mütərəqqi 

institutlarından biri fəaliyyət büdcəsi və fəaliyyət büdcəsi ilə əlaqəli şəkildə hazırlanan 

proqram büdcəsidir. Proqram büdcəsi dövlətin maliyyə resurslarının konkret iqtisadi alət 

olaraq proqramlar əsasında tərtib və icrasını təmin edir ki, bu da öz növbəsində büdcə 

xərclərinin maliyyələşməsinin həcmi fəaliyyət göstəriciləri əsasında tərtib edilən 

məqsədli proqramlara köklənir.  

Hazırda dünyanın bir çox ölkələri bu təcrübədən istifadə edir. Nəticədə proqram 

xərclərinin büdcə xərclərinin daha çox hissəsini əhatə etməsi dövlət resurslarından 

istifadənin rasionallığını artırmış olur (Cədvəl 74). Bir qayda olaraq proqramlılığın əsas 

icra mexanizmi qəbul olunmuş qaydalar hesab edilir.  

 

Cədvəl 74. Beynəlxalq təcrübədə proqram büdcəsi 

Ölkə (proqram 
büdcəsinin tətbiqinə 

başladığı il) 
Əhatə dairəsi 

Dövlət (federal) 
büdcə xərclərini 
əhatə etmə faizi 

Müddət 

Avstriya (2009) 
5 istiqamət və 32 nazirlik, hər bir 
nazirliyin istiqaməti üzrə 1-5 arası 
nisbətdə dövlət proqramı 

100 4 

Bolqarıstan (2002) 
72 fəaliyyət istiqaməti 
215 dövlət proqramı 

40 3 

Xorvatiya (2007) 
47 dövlət proqramı 
448 alt proqram 

- 3 

Latviya (2001) 
424 dövlət proqramı və 
alt proqramlar 

80 3 

Polşa (2005) 22 funksional istiqamət 50 4 

Slovakiya  (2003) 95 dövlət proqramı 63 3 

Finlandiya (2003)  13 nazirlik üzrə 80 4 

Niderland (1994)  4 sektor 80 4 

Birləşmiş Krallıq   
(1998)  

25 departament 
58 proqram 

60/80 3 

Fransa (2008)  
38 missiya 
123 dövlət proqramı 

40 3 
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İsveç (1997)  27 xərc istiqaməti üzrə 96 3 

Danimarka (1983) Ayrı-ayrı xərc istiqamətləri üzrə - 3 

Norveç (1986) Ayrı-ayrı xərc istiqamətləri üzrə - 3 

Kanada  
59 hədəf 
400-dən artıq proqram 

80 - 

Avstraliya  
20 departament 
267 dövlət proqramı 

100 3 

Cənubi Koreya (2000) 
14 sektor 
555 dövlət proqramı 

- 3 

Rusiya Federasiyası 
(2012) 

5 istiqamət üzrə 
41 dövlət proqramı 

96 3  

Mənbə: BVF, DB, İƏİT və Rusiya Federasiyasının Maliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifələri 

 

Qaydalar bir sıra hallarda iki qrupa bölünür: büdcə proqramlarının tərtibi və büdcə 

xərclərinin faydalılığını (səmərəlilik, nəticəlilik və qənaətlilik) ölçməyə imkan verən 

qaydalar. Bəzi hallarda hər iki istiqamət bir sənəddə öz əksini tapır. 

Büdcə proqramlarının tərtibi qaydaları bu proqramların pasportuna uyğun olaraq 

tərtibini zəruri hesab edir.  

• Büdcə proqramının pasportu qoyulan (hədəf və gözlənilən nəticələrə nəzərə 

alınmaqla) hədəfə çatmaq üçün məqsəd, vəzifələr, maliyyə resursları, proqramın əhatə 

etdiyi müddət, proqramın icrasına məsul dövlət orqanı, proqrama əlavələr (o cümlədən, 

tədbirlər planı) haqqında məlumatları özündə əks etdirir. Proqramın məqsədi ölkənin 

strateji prioritetləri və xüsusi (spesifik, konkret, ölçülə bilən, nəticəsi əldə edilə bilən və 

uyğun (relevant)) meyarlar nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir; 

• Həmçinin, büdcə proqramlarının monitorinqi, faydalılığının qiymətləndirilməsi 

həyata keçirilir.  

• Proqramın icrası ilə bağlı rüblük və illik hesabatlar tərtib edilir. Proqramlarının 

faydalılığının qiymətləndirilməsi qaydaları büdcə proqramlarının planlaşdırılması, icrası 

və icrasına nəzarət mərhələlərində səmərəliliyin, nəticəliliyin və qənaətliliyin göstəricilər 

sistemi əsasında qiymətləndirilməsini müəyyənləşdirir.   

Həmin göstəricilər adekvatlıq, dəqiqlik, obyektivlik, dürüstlük, birmənalı xarakter 

daşıması, müqayisəyə yararlılıq, proqramların nəticələr haqqında hesabatlar isə 

müntəzəm xarakter daşıması, vaxtlı-vaxtında olması kimi meyarlara uyğun olmalıdır. 

Yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi beynəlxalq təcrübədə dövlət büdcəsi 

xərclərinin bir çox hallarda 80%-dən artıq hissəsi məhz dövlət proqramları əsasında 

tərtib edilir.  

Azərbaycan Respublikasında büdcə zərfinə daxil olan məlumatlarda yalnız 

növbəti il üzrə büdcə layihəsi hazırlandığı təqdirdə büdcə izahatında proqramlılıq bağlı 

ümumi nisbət göstərilir.  

Belə ki,  illər üzrə götürsək büdcə zərfində 2011-ci ildə 42,3%, 2012-ci ildə 

49,8%, 2013-cü ildə 53,1%, 2014-cü ildə 47,5%, 2015-ci ildə 47,6%, 2016-cı ildə isə 

xərclərin 33,0%-nin konkret proqram və tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə 

tutulduğu vurğulanmışdır. Lakin, proqramların son faydalılığının ölçülməsi və sosial-

iqtisadi təsiri haqqında büdcə zərfində heç bir məlumat verilmir. 
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 “Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydalarının 3.6-cı bəndinə görə “Büdcədən 

maliyyələşən aidiyyəti nazirlik, komitə, şirkət, baş idarə və digər büdcə təşkilatları 

xidmət etdikləri sahələr və xərc bölmələri üzrə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan məqsədli proqramları hazırlamaqla, Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə razılaşdırılıb sentyabr 

ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edirlər”.  

Qərarın müvafiq bəndindən göründüyü kimi qanunvericilik büdcə təşkilatı 

qarşısında proqramların hansı formada tərtib və icrası, nəticələrinin monitorinqi ilə bağlı 

tələblər qoymur, yalnız konkret zaman çərçivəsində təqdim edilməsinə toxunur.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il fəaliyyəti haqqında 

hesabatda qeyd edilir ki, 2016-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin yarıdan çox hissəsinin 

proqramlar və məqsədli tədbirlər əsasında tərtibinə və icrasına nail olunmuşdur. 

Hesabatda həmçinin, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə 

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın (kompleks proqram) icrası məqsədilə 2014-

2016-cı illərdə Dövlət İnvestisiya Proqramı tərtib edilərkən müvafiq sərəncamları ilə 

büdcədən investisiya xərcləri çərçivəsində 3328,7 mln.manat, Prezidentin ehtiyat 

fondundan 477,1 mln.manat, beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən 2609,9 

mln.manat, ümumilikdə bütün mənbələr hesabına son 3 ildə 8,0 milyard manata yaxın 

vəsaitin xərclənməsi göstərilmişdir.  

Nazirlər Kabinetinin hesabatında “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun 

qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın (kompleks proqram) 

icrası məqsədilə Prezidentin ehtiyat fondundan 22,2 mln.manat, dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu proqramı üzrə 2250 mln.manat, beynəlxalq təşkilatlarının və xarici dövlətlərin 

maliyyə vəsaitləri üzrə 11,8 mln.manat və digər mənbələr hesabına 352,2 mln.manat 

vəsaitin xərcləndiyi qeyd edilmişdir.  

Həmçinin, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatda da dövlət proqramlar üzrə 

ayrı-ayrı sahələri əhatə etməklə 1168,6 mln. manat vəsait yönəldildiyi qeyd edilmişdir. 

Hesablama Palatası hər iki kompleks proqrama, həmçinin büdcə məlumatlarına 

qeyd edilən maliyyələşmə mənbələri üzrə vəsaitlərin ayrılması və indikativ olaraq 

(müvafiq göstəricilərlə) əsaslandırılması ilə məlumatların daxil edilməsini, həmçinin bu 

məlumatların büdcə zərfində əks etdirilməsini məqsədəmüvafiq hesab edir.   

Eyni zamanda son 25 ildə qəbul edilən kompleks və məqsədli proqramların 

sayının 170-ə yaxın olduğunu nəzərə alaraq, qəbul edilən normativ sənədlərdə 

proqramların təsnifləşdirilməsi, tərtibi və icrası və qaydalarının təsbit edilməsi zəruridir.  

Büdcə zərfinə daxil olan məlumatların büdcənin proqramlar əsasında tərtibi və 

proqramların faktiki faydalılığı (səmərəlilik, nəticəlilik və qənaətlilik meyarlarına cavab 

verməsi) haqqında məlumatları əks etdirməsi həmin proqramların dövlətin uzun 

müddətli strateji sənədlər (“Azərbaycan 2020:Gələcəyə baxış” inkişaf Konsepsiyası, 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə strateji yol xəritəsi, ayrı-

ayrı sahələr üzrə yol xəritələri, sahə strategiyaları və s.) ilə (bir neçə nümunə istisna 

olmaqla) bağlılığını müəyyən etmək imkanı verər. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq proqramların sosial iqtisadi faydalılığının konkret 

müəyyən edilməsi, uzunmüddətli strateji sənədlərlə uzlaşdırılması məqsədilə 

institutsional bazanın formalaşdırılması təklif olunur. İnstitusional baza olaraq, yuxarıda 

qeyd edildiyi kimi, fəaliyyət büdcəsi (nəticə əsaslı büdcə) və onun proqramlar əsasında 
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tərtib və icrası qəbul edilməlidir ki, bu da ilk növbədə ilkin hüquqi baza 

formalaşdırılmasını tələb edir.  

 

Hesabat ilində də dövlət büdcəsinin xərclərində “Təhsil” bölməsi üzrə dövlət 

proqramları və tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə nəzərdə tutulmuş vəsait müqabilində 

aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilmişdir: 

2016-cı ilin dövlət büdcəsində Təhsil Nazirliyi üzrə təhsil xərclərində 8 dövlət 

proqram və tədbir üzrə nəzərdə tutulmuş 40973,7 min manat dürüstləşmiş təyinata 

qarşı icra 40245,1 min manat və ya 98,2% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 

7806,1 min manat və ya 24,1%, 2015-ci ilə nisbətən isə 14403,2 min manat və ya 

55,7% çox olmuşdur. Bu xərclər ümumilikdə “Təhsil” bölməsi üzrə xərclərin 2,2%-ni 

təşkil etmişdir ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 0,1 faiz bəndi, 

2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 0,6 faiz bəndi çoxdur. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara 

əsasən 2016-cı ildə proqram və tədbirlər üzrə ayrılmış vəsaitlərin icrası aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində oxuyan şagirdlərin pulsuz 

dərsliklərlə təmin olunması ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

üçün 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 17705,7 min manat təyinata qarşı icra 17678,7 min 

manat və ya 99,8% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 9680,0 min manat və ya 2,2 

dəfə, 2015-ci ilə nisbətən 10704,8 min manat və ya 2,5% çoxdur. Əvvəlki illərdə olduğu 

kimi ayrılmış vəsait “Digər alışlar və xidmətlər” xərc yarımmaddəsi üzrə istifadə 

olunmuş, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 43,9%-ni 

təşkil etmişdir. 

Təhsil Nazirliyinin məlumatına əsasən, ayrılmış vəsaitin icrasının təmin edilməsi 

məqsədilə2016-cı ildə ümumtəhsil məktəblərinin I, II, III, IV (yalnız gürcü dilində),V,VII, 

IX sinifləri üçün 261 adda 6623135 nüsxə dərslik və müəllimlər üçün metodik vəsait çap 

edilərək müvafiq bölgü əsasında ümumtəhsil müəssisələrinə çatdırılmışdır.  

Gürcüstan Respublikasında fəaliyyət göstərən azərbaycandilli məktəblərinin I, II, 

III, V, VII və IX siniflərinə ayrılmış 14 adda 16900 nüsxə dərslik və müəllim üçün 

metodik vəsaitin Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirliyinə təhvil verilmiş, tədris gürcü 

dilində aparılan məktəblərin I-IV sinifləri üçün 21 adda dərslik ilk dəfə olaraq gürcü dilinə 

tərcümə edilmişdir. 

2016-cı ildə 9 fənn üzrə 135 video dərs hazırlanaraq www.video.edu.az 

portalında yerləşdirilmişdir ki, bununla da I-IV və V-IX siniflər üçün Azərbaycan və rus 

bölmələri üzrə portalda olan elektron dərslik və metodik vasitələrin sayı 162-yə 

çatdırılmışdır. 

Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində oxuyan şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə 

təmin olunması məqsədilə 2007-2016-cı illərdə ümumilikdə 81091,7 min manat vəsait 

xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə 

bağlı xərclər 2016-cı ildə 17554,7 min manata qarşı icra 17247,3 min manat və ya 

98,2% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 592,0 min manat və ya 3,6%, 2015-ci ilə 

nisbətən 1664,6 min manat və ya 10,7% çoxdur. Vəsaitin 1095,8 min manatı və ya 

6,4%-i dəftərxana və təsərrüfat xərclərinə, 2598,8 min manatı və ya 15,1%-i kommunal 

http://www.video.edu.az/
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və kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı digər xərclərə, 5246,3 min manatı və ya 30,4%-i 

internet xidməti haqqının ödənilməsinə, 207,2 min manatı və ya 1,2%-i avadanlıqların 

alınmasına, 1204,8 min manatı və ya 6,9%-i digər alışlar və xidmətlərə, 2798,8 min 

manatı və ya 16,2%-i sair xərclərə, 2950,1 min manatı və ya 17,1%-i digər maşın və 

avadanlıqların alınmasına, 1145,5 min manatı və ya 6,6%-i isə istehsalda istifadə 

olunmayan qeyri-maddi aktivlərin alınmasına istifadə edilmiş, proqram üzrə xərclər 

təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 42,9%-ni təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində proqram çərçivəsində təhsil müəssisələrinin informasiya-

kommunikasiya üzrə maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, kompüter avadanlığı və 

digər zəruri rəqəmsal avadanlıqla təminatı işi yaxşılaşdırılmış,  65 rayon (şəhər) təhsil 

şöbəsinin (idarəsinin) rəsmi veb səhifələrinin hazırlanması, 20 ədəd xarici elektron 

dərslərin (biologiya, fizika, kimya, riyaziyyat) tərcüməsi və milli kurikuluma 

uyğunlaşdırılması və s. tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Təhsil sisteminin 500 nəfər inzibati idaretmə heyəti üçün “İKT üzrə savadlılığın 

artırılması”na yönəldilmiş təlimlərin, ibtidai siniflərdə dərs deyəcək 265 nəfər müəllim 

heyəti üçün “Fənlər üzrə elektron tədris resurslarının hazırlanması” mövzusu üzrə 

təlimlərin, 550 nəfər ixtisasartırma xidmətindən keçmiş müəllimlər və inzibati-idarəetmə 

həyəti üçün İKT-nin tədris prosesində tətbiqi üzrə təlimlərin, 155 nəfər müəllim heyətinə 

“Təhsildə İKT, müasir tədris strategiyaları və layihə metodikasının istifadəsi” üzrə 

təlimlərin,34 nəfər müəllim heyətinə “Distant təhsildə fənlər üzrə elektron təhsil 

resursları” təlim paketi üzrə təlimlərin keçirilməsinə başlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə bağlı 

2008-2016-cı illərdə ümumilikdə 127945,9 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq 

imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə tədbirlər”lə bağlı xərclər üzrə 

qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 231,3 

min manat təyinata qarşı icra 89,0 min manat və ya 38,5% olmuşdur ki, bu da 2014-cü 

ilə nisbətən 167,4 min manat və ya 65,0% az, 2015-ci ilə nisbətən 11,7 min manat və ya 

15,1% çoxdur. Vəsaitin 31,6 min manatı və ya 35,5%-i avadanlığın alınmasına, 31,5 

min manatı və ya 35,4%-i digər alışlar və xidmətlərə, 25,9 min manatı və ya 29,1%-i 

digər maşın və avadanlıqların alınmasına sərf edilmiş, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil 

proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 0,2%-ni təşkil etmişdir. 

Qeyd olunan tədbirlər üzrə ayrılan vəsait Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat məktəblərinin tələbata uyğun olaraq 

müvafiq avadanlıq və ləvazimatlarla təmin olunmasına xərclənmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları 

məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə tədbirlərlə 2007-2016-cı illərdə 2440,6 min 

manat vəsait xərc edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların 

ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı 

(2006-2015-ci illər)” ilə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-

cı ildə 712,0 min manat təyinata qarşı icra 496,4 min manat və ya 69,7% olmuşdur ki, 

bu da 2014-cü ilə nisbətən 948,7 min manat və ya 65,5% az, 2015-ci ilə nisbətən 68,0 

min manat və ya 33,8% çoxdur. Ayrılmış vəsaitin 190,0 min manatı və ya 38,3%-i sair 

xərclərə, 270,0 min manatı və ya 54,4 min manatı digər alışlar və xidmətlərə, 23,3 min 
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manatı və ya 4,7%-i inventarın alınmasına, 5,2 min manatı və ya 1,0%-i avadanlığın 

alınmasına, 7,9 min manatı və ya 1,6%-i mətbəə xərclərinə sərf edilmiş, proqram üzrə 

xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 1,2%-ni təşkil etmişdir. 

Dövlət Proqramının icrası olaraq Nazirlər Kabinetinin 13 avqust 2015-ci il tarixli 

277 nömrəli Qərarı ilə “Ümumtəhsil internat məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsi”ndə 

dəyişiklik edilmiş, yerlərdə xüsusi təhsilin təşkili məqsədi ilə 2016-2017-ci tədris ilində 

17 ümumtəhsil internat məktəbi gimnaziyalara çevrilmiş, həyata keçirilmiş tədbirlər 

nəticəsində 2016-cı ildə 37 nəfər uşağın dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısı 

alınmış, 38 uşağın bioloji ailələrinin və yaxın qohumlarının himayəsinə qaytarılması 

təmin edilmiş, 8-16yaş arası 3 nəfəri oğlan, 5nəfər qız olmaqla8 nəfər uşaq övladlığa 

verilmişdir.  

Dövlət Proqramının icrası olaraq Lənkəran şəhər 2 nömrəli Ailə Tipli Kiçik Qrup 

Evi 20 iyun 2016-cı il tarixində istifadəyə verilmiş və 6-13 yaş arası kimsəsiz və daim 

müəssisədə yaşayan 10 nəfər oğlan uşağı həmin müəssisəyə yerləşdirilmiş, 2049 nəfər 

sağlamlıq imkanları məhdud uşağın internat məktəblərinə düşməsinin qarşısının 

alınması məqsədi ilə inklüziv təhsilin tətbiqinə başlanılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə BMT-nin Uşaq Fondu (YUNİSEF) 

arasında İllik Fəaliyyət Planına əsasən, əlilliyi olan uşaqların ümumi təhsilə cəlb 

olunması məqsədi ilə “İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi”layihəsinin 

icrasına başlanmış, Bakı şəhəri üzrə 2015-2016-cı tədris ilində iki məktəb (220 və 138 

nömrəli məktəblər), 2016-2017-ci tədris ilində daha iki pilot məktəb (202 və 252 nömrəli 

məktəblər) layihəyə cəlb edilmişdir. Həmin məktəblər üzrə birinci siniflər arasında 

eksperimental siniflər müəyyənləşdirilmiş və ümumilikdə 24 nəfər sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaq inklüziv təhsil cəlb olunmuş, 0-18 yaş arası sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqlar barədə məlumat bazasının yaradılması məqsədi ilə toplanmış məlumatlar 

ekspertiza üçün YUNİSEF-ə təqdim edilmiş, Təhsil Nazirliyinin müraciəti əsasında 

valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş və yaşayış yeri olmayan 

məzunlar üçün birotaqlı 120 mənzillik bina inşa edilmiş, dövlət uşaq müəssisələrinin 124 

məzunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən “Məzun evi”ndə mənzillə 

təmin olunmuşlar.  

2015-2016-cı tədris ilində internat məktəblərini 686 nəfər məzun bitirmişdir. 

Bitirən məzunlardan 68 nəfər məzun ali məktəblərə, 37 nəfər orta ixtisas təhsili 

müəssisələrinə, 118 nəfər məzun isə ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil 

olmuşlar. Oxuduqları internat məktəbləri yalnız ümumi orta təhsil verdiyi üçün 126 nəfər 

məzun yaxınlıqdakı digər orta məktəblərin 10-cu sinfində təhsilini davam etdirir. 

2016-cı ildə idarə tərəfindən dövlət uşaq müəssisələrində təlim-tərbiyə alan 

valideyn himayəsindən məhrum olmuş 38 nəfər uşağa şəxsiyyət vəsiqəsi, 5 nəfər uşağa 

doğum haqqında şəhadətnamə, 5 nəfər uşağa Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən MYİ 

(müvəqqəti yaşama icazəsi) şəxsiyyət vəsiqəsi, 5 nəfər şagirdə isə Səfərbərlik və Hərbi 

xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə, 5 

nəfər uşağa ailə başçısını itirməyə görə pensiya, 1 nəfər uşağın mənzil hüququnun 

bərpası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 

uşağın adına qeydiyyat vərəqəsi alınmışdır. 

Proqramda qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə 2007-

2016-cı illərdə 7599,6 min manat vəsait xərc edilmişdir. 
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Kitab alınması ilə bağlı xərclərin icrası 270,0 min manat təyinata qarşı 270,0 

min manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 29,8 min manat və ya 

9,9% az, 2015-ci ilə nisbətən 0,5 min manat və ya 0,2% çoxdur. Məlumat üçün bildiririk 

ki, 2015-ci il dövlət büdcəsi layihəsində kitab alınması ilə bağlı xərclər “Digər alışlar və 

xidmətlər” yarımmaddəsində nəzərdə tutulmuşdur. Bu məqsədlə xərc edilmiş vəsait 

təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 0,7%-ni təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki 

illərdə respublikanın ümumi təhsil, ilk peşə, orta ixtisas və ali təhsili müəssisələri üçün 

alınmış “Bakı nefti: qələbənin açarı-şərəfli keçmiş, işıqlı gələcək (1945-2015)” kitabının 

3620 nüsxə, “Нефть Баку: ключ к победе (1945-2015)” kitabının 1950 nüsxə tirajla 

çapına yönəldilmişdir. 

Kitab alınması ilə bağlı xərclərə 2009-2016-cı illərdə ümumilikdə 2237,7 min 

manat vəsait xərc edilmişdir. 

Ümumtəhsil məktəblərinə tədris laboratoriya (fizika, kimya, biologiya) 

avadanlıqlarının alınması xərclərinin icrası 4050,0 min manat təyinata qarşı 4050,0 

min manat və ya 100,0% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 449,5 min manat və 

ya 9,9% az, 2015-ci ilə nisbətən 2747,5 min manat və ya 67,8% çoxdur. İstifadə 

olunmuş vəsait bütünlüklə digər maşın və avadanlıqların alınmasına sərf edilmiş, bu 

məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 10,1%-ni təşkil 

etmişdir. 

Bu məqsədlə ayrılan vəsait respublikanın bir sıra ümumi təhsil müəssisələrinin 

müvafiq laboratoriya avadanlıqları ilə təchiz olunması məqsədilə xərc olunmuşdur. 

Ümumtəhsil məktəblərinə tədris laboratoriya (fizika, kimya, biologiya) 

avadanlıqlarının alınması üçün 2009-2016-cı illərdə ümumilikdə 22763,9 min manat 

vəsait xərc edilmişdir. 

Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclərin icrası 

180,0 min manat təyinata qarşı 151,9 min manat və ya 84,4% olmuşdur ki, bu da 2014-

cü ilə nisbətən 3,1 min manat və ya 2,1%%, 2015-ci ilə nisbətən 2,0 min manat və ya 

1,3% çoxdur. İstifadə olunmuş vəsait bütünlüklə “Tələbələrə verilən təqaüdlər” paraqrafı 

üzrə sərf edilmiş, bu məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 

0,4%-ni təşkil etmişdir. 

Qeyd olunan tədbir üzrə xərclər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 

fərman və sərəncamlarına əsasən adları “Qızıl Kitaba” yazılmış və aylıq 300 manat 

məbləğində xüsusi təqaüdə layiq görülmüş 43 gənc istedada ödənilmişdir. 

Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin ödənilməsi ilə bağlı 2008-2016-cı illərdə 

ümumilikdə 1541,3 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının bəzi xarici ölkələrdəki səfirliklərində təhsil 

məsələləri üzrə müşavirlərin fəaliyyəti ilə bağlı xərclərin icrası 270,0 min manat 

təyinata qarşı 261,8 min manat və ya 97,0% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 

126,1 min manat və ya 92,9%, 2015-ci ilə nisbətən 104,1 min manat və ya 66,0% 

çoxdur. İstifadə olunmuş vəsait bütünlüklə “Sair xərclər” paraqrafı üzrə sərf edilmiş, bu 

məqsəd üzrə xərclər təhsil proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 0,7%-ni təşkil 

etmişdir. 

Qeyd olunan xərclərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 

Respublikasının bəzi xarici ölkələrdəki səfirliklərində təhsil məsələləri üzrə müşavir 

vəzifəsinin təsis edilməsi haqqında” 2012-ci il 14 mart tarixli 2093 nömrəli Sərəncamına 
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əsasən Azərbaycan Respublikasının 5 xarici ölkədəki səfirliyində təsis olunmuş təhsil 

məsələləri üzrə müşavirlərin saxlanılması xərcləri daxildir. Hazırda 5 ölkədən yalnız 

birində-Türkiyə Respublikasındakı Səfirlikdə müşavir fəaliyyət göstərir. 2016-cı ildə bu 

məqsədlə təsdiq olunmuş müvafiq xərclər smetasına əsasən 261,8 manat məbləğində 

vəsait Xarici İşlər Nazirliyinə ayrılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının bəzi xarici ölkələrdəki səfirliklərində təhsil məsələləri 

üzrə müşavirlərin fəaliyyəti ilə bağlı xərclərə 2014-2016-cı illərdə ümumilikdə 678,7 min 

manat vəsait xərc edilmişdir. 

 

“Səhiyyə” bölməsi üzrə ümumilikdə dövlət proqramları və tədbirlər üzrə 

141927,0 min manat dürüstləşdirilmiş təyinata qarşı icra 140034,6min manat və ya 

98,7% olmuşdur ki, bu da “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 13,9%-ni təşkil etmişdir. Bu 

xərclərin 97827,1 min manatı və ya 69,9%-i Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 

Nazirliyinin, 42207,5 min manatı və ya 30,1%-i isə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 

Nazirliyinin Onkoloji Mərkəzinin payına düşür. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 

Nazirliyi üzrə nəzərdə tutulmuş dövlət proqramları və tədbirləri üzrə 99719,5 min manat 

təyinata qarşı icra 97827,1  min manat və ya 98,1% olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 3081,5 min manat və ya 3,3% çox, 2015-ci ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 4780,1 min manat və ya 4,7% azdır.  

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlara əsasən 2016-cı ildə proqram və tədbirlər üzrə ayrılmış vəsaitlərin icrası 

aşağıdakı kimi olmuşdur: 

2011-2015-ci illər üçün şəkərli diabet üzrə Tədbirlər Proqramı çərçivəsində 

qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ayrılmış vəsaitin icrası 2016-cı ildə 

36074,1 min manata qarşı 35784,9 min manat və ya 99,2% olmuşdur ki, bu da 2014-cü 

ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 2160,4 min manat və ya 6,4%, 2015-ci ilin 

müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 141,7 min manat və ya 0,4% çoxdur. Vəsait tam 

olaraq dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınmasına sərf edilmiş, proqram 

üzrə xərclər səhiyyə proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 36,6%-ni təşkil etmişdir. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində şəkərli diabet xəstələrinin vahid  elektron regisrı 

yaradılaraq 80470 xəstə qeydiyyata alınmış, 2016-cı ildə Bakı Baş Sıhiyyə İdarəsinin 53 

tibb müəssisəsinin endokrinoloji kabineti kompüterlə təmin edilmişdir. 

Endokrin xəstəliklərin erkən aşkar olunub, qarşısının alınmasına, müalicəsinin 

asanlaşmasına yardımçı olmaq məqsədilə Respublika Endokrinoloji Mərkəzin 

endokrinoloqları Masallı, Xaçmaz, Gəncə, Mingəçevir, Lerik, Sumqayıtda REM-nin 

endokrinoloqralı təlimlər keçmişlər.  

2016-cı  ildə 8 adda tablet, 15 adda insulin preparatı, 600 ədəd (N100) ucluq, 48 

ədəd (N100) qlukozanın təyini üçün test, 5 mln.yaxın birdəfəlik şpris, 285 000 ədəd 

“MediSmart” test stripləri, 55 000 ədəd “Novosens” test stripləri, 15000 ədəd qlukometr 

aparatı alınmış və bölgü əsasında xəstələrin istifadəsinə verilmişdir.  

Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxlərin laborator müayinələri müvafiq olaraq 

tibb müəssisələrində təşkil edilmiş 2-ci səviyyəli mərkəzləşmiş laboratoriyalar tərəfindən 

həyata keçirilmiş, ilk peşə-ixtisas təhsil müəssissələrində şəkərli diabet xəstəliyinə düçar 

olmuş şagirdlərin qeydiyyatı aparılmış, orta ixtisas təhsil müəssisələrinin müəllimləri və 
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tələbələri arasında şəkərli diabet xəstəliyinin əlamətləri, onun müalicəsi və 

profilaktikasına dair müvafiq maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

Respublika Endokrinoloji Mərkəzin mütəxəssisləri tərəfindən 2016-cı il ərzində 7 

region üzrə və hər regionda 30-40 həkim-mütəxəssislərinin iştirakı ilə Şirvan, Xızı, 

Quba, Şamaxı, Lerik, Lənkəran və Gəncə şəhərlərində şəkərli diabetin fəsadlarının, 

şəkərli diabetlə bağlı əlililliyin və erkən ölümün qarşısının alınması üçün müasir müayinə 

və müalicəsinə həsr olunmuş regional konfranslar keçirmişdirlər.  

Şəkərli diabet üzrə Tədbirlər Proqramı çərçivəsində 2007-2016-cı illərdə 

ümumilikdə 191352,5 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

“Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair 

Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 

2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş proqnoz 1535,2 min manat, icra isə 1303,0 min manat və 

ya 84,9% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 296,7 min manat və ya 18,5%, 

2015-ci illə müqayisədə 445,5 min manat və ya 25,5% azdır. İstifadə olunmuş vəsaitin 

777,2 min manatı dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması, 525,7 min 

manatı digər maşın və avadanlıqların alınması, 0,1 min manatı isə bank xərclərinə sərf 

edilmiş, proqram üzrə xərclər səhiyyə proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 1,3%-ni 

təşkil etmişdir. 

Tədbirlər Proqramı çərçivəsində qan xidməti müəssisələrinin maddi-texniki 

bazaları möhkəmləndirilmiş, müasir avadanlıq və ləvazımatlarla təmin edilmiş, 2016-cı 

ildə  Respublika üzrə 356 qanvermə aksiyası baş tutmuş, 15 avqust 2016-cı il tarixdə 

Yasamal rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində “Donorluq mədəniyyətinin inkişafında 

gənclərin və jurnalistlərin rolu” mövzusunda tədbir keçirilmiş, qan donorluğunun inkişafı, 

təşkili və təbliğatı ilə bağlı 175 səhifəlik metodik tövsiyə nəşr edilmiş, Azərbaycanda 

qanköçürmənin tarıxı adlı kitab, qan və onun komponentlərinin transfuziyası adlı 

metodik tövsiyə hazırlanmışdır.  

Qan xidməti və transfuziologiya üzrə mütəxəssislərin hazırlanması məqsədilə 5 

həkim, Bakı şəhəri üzrə 17 nəfər, rayonlar üzrə 9 nəfər orta tibb personalı kursdan keçib 

sertifikat almışdır. Qan xidməti və transfuziologiya üzrə mütəxəssislərin yerli və 

beynəlxalq konqres, konfrans və simpoziumlarda  iştirakının təmin edilməsi məqsədi ilə 

19-22 may tarixlərində TÜBA 3-cü Beynəlxalq Kök Hüceyrə kursunda Qan Bankı işçiləri 

iştirak etmişdir. 

Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair 

Tədbirlər Proqramı çərçivəsində 2007-2016-cı illərdə ümumilikdə 13304,9 min manat 

vəsait xərc edilmişdir. 

“2011-2015-ci illər üçün talassemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə 

Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 

2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 18645,4 min manat proqnoza qarşı icra 18441,1 min 

manat və ya 98,9% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 2664,4 min manat və 

ya 12,6%, 2015-ci illə müqayisədə 2780,5 min manat və ya 13,1% azdır. İstifadə 

olunmuş vəsaitin 17813,4 min manatı dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının 

alınması, 627,4 min manatı digər maşın və avadanlıqların alınmasına, 0,3 min manatı 

isə bank xərclərinə sərf edilmişdir ki, bu da səhiyyə proqramları üzrə icra olunmuş 

vəsaitin 18,9%-ni təşkil etmişdir. 
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Tədbirlər Proqramı çərcivəsində nikaha daxil olmaq istəyənlər arasında 

talassemiya daşıyıcıları  üzrə vahid elektron proqramı  hazırlanmış, Respublika 

Talassemiya Mərkəzində talassemiyalı xəstələrin registri yaradılmış və 1121 böyük 

talassemiyalı, 472 aralıq talassemiyalı, 618 kiçik talassemiyalı, hemoqlobinopatiyaların 

digər formaları ilə (alfa-talassemiya, drepanotalassemiya və s.) 579 xəstə qeydiyyata 

alınmışdır.  

Talassemiyanın kapillyarelektroforez üsulu ilə müayinəsinin Eyvazov adına Elmi-

Tədqiqat Hematologiya və Transfuziologiya İnstitutunda təşkil edilmiş, "Talassemiyanın 

profilaktikası laboratoriyası" yaradılaraq Fransanın "Sebia" şirkətinin istehsalı olan iki 

kapillyarelektroforez cihazı ilə təmin edilmişdir. 

2016-cı ildə nikaha girən 143694 şəxs seçmə müayinədən (hematoloji 

analizatorlar vasitəsi ilə) keçirilmiş və 4649 şəxsdə talassemiya daşıyıcılığı, nikaha daxil 

olmaq istəyən 42 çütlüyün hər ikisində talassemiya daşıyıcılığı müəyyən edilmiş, 

Respublika Talassemiya Mərkəzində 2016-cı ildə 10 talassemiyalı xəstəyə allogen 

sümük iliyi nəql edilmiş, Beynəlxalq Talassemiya Federasiyasının “Talassemiyanın 

klinik müalicəsi üzrə rəhbərliyi”nin 2-ci nəşri rus və azərbaycan dillərinə tərcümə 

olunmuş, 600 ədəd nəşr edilmiş və hematoloqlarin istifadəsinə verilmişdir.  

32 müdavim-mütəxəssis talassemiyanın profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsi 

üzrə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimlərin Təkmilləşdirilməsi İnstitutunun 

hematologiya kafedrasında kurslar kecmiş, Respublika Talassemiya Mərkəzində iş 

yerində olmuş, 3 nəfər xarici ölkələrdə təlimlər keçmişlər.  

Talassemiyanın müalicə və profilaktikası çərçivəsində 2007-2016-cı illərdə 

ümumilikdə 162646,8 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

“2011-2015-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı” 

çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı ildə nəzərdə 

tutulmuş vəsait 1083,6 min manat icra 1079,5 min manat və ya 99,6% olmuşdur ki, bu 

da 2014-cü illə müqayisədə 579,5 min manat və ya 115,9% çox, 2015-ci illə 

müqayisədə 421,9 min manat və ya 28,1% azdır. İstifadə olunmuş vəsait tam olaraq 

dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınmasına sərf edilmiş, proqram üzrə 

xərclər səhiyyə proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 1,1%-ni təşkil etmişdir. 

Vərəmin diaqnostikasının yaxşılaşdırılması, dərmana davamlılığın molekulyar 

diaqnostik metodla müəyyən edilməsi məqsədilə Sumqayıt Vərəm Əleyhinə 

Xəstəxanası üçün “GeneXpert” aparatı alınmış, Mikrobioloji laboratoriyalar, eləcə də 

Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun (ETACXİ) Referens Laboratoriyası il 

ərzində davamlı olaraq zəruri spesifik tibbi təyinatlı vasitələr, reaktiv və reagentlərlə, 

Bactec MGİT və Gene Xpert sistemləri üçün test dəstləri ilə təchiz edilmiş,il ərzində 

ölkəyə gətirilmiş 110000-ə qədər birinci sıra vərəməleyhinə, 93627 sayda ikinci sıra 

vərəməleyhinə dərman preparatları, vərəmin profilaktikası məqsədilə istifadə olunan 

BCJ vaksini və diaskin testləri  yoxlanılmış, vərəmin profilaktikası məqsədilə il ərzində 

331000 doza BSJ vaksini alınaraq peyvənd təqviminə uygun uşaqların vaksinasiyası 

həyata keçirilmiş, vərəmin erkən diaqnostikası məqsədilə cari ildə 205010 TV 

rekombinant tuberkulin allergeni (diaskin) alınmış və təyinatı üzrə istifadə olunmuşdur.   

İl ərzində 3311 vərəm xəstəsi qeydiyyata götürülmüşdür. Qeydiyyatda olan və 

ilkin aşkarlanmış bütün xəstələr birinci sıra vərəm əleyhinə dərman vasitələri ilə, 1427 

dərmana davamlı vərəm xəstəsi isə ikinci sıra vərəm əleyhinə dərman preparatları ilə 
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davamlı təmin edilmiş, Vərəmin aşkarlanması, ilkin vərəmli xəstələrin müalicə 

effektliyinin və vərəmdən ölüm hallarının araşdırılması və nəticələrinin təhlili məqsədilə 

regionlara (Quba, Qusar) monitorinq səfərləri həyata keçirilmiş,il ərzində vərəmlə 

mübarizə mövzusunda keçirilmiş 14 ixtisasartırma kursuna 63 müdavim cəlb edilmiş, 

Sinqapurda “Səhiyyə və Pandemiyalar üzrə hazırlıq” təlim proqramında 1 nəfər; Rusiya 

Ferasiyasının  Saratov şəhərində “İnfeksion xəstəliklərin PCR diaqnostikası və patogen 

mikrobların təyini” üzrə təlimlərdə 8 nəfər; Barselonada “Vərəmin maliyyələşdirilməsinin 

genişləndirilməsi” mövzusunda təlimlərdə 2 nəfər iştirak etmişdir. 

Vərəmlə mübarizə məqsədilə “Vərəm və tütünçəkmə” adlı buklet, “Vərəm 

haqqında 5 mif” adlı vərəqə, “Vərəm və ondan qorunma yolları” adlı kitabçalar çap 

edilərək paylanmış, vərəmlə mübarizədə əhalinin maarifləndirilməsi məqsədilə ET 

Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun və Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar 

Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən birgə məqalələr hazırlanaraq mərkəzin 

http://www.sağlamliq.isim.az/ portalına yerləşdirilmişdir. 

“2011-2015-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində 

2011-2015-ci illər ərzində 11583,5 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

“2011-2016-cı illər üçün yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair 

Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 

2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 6445,1 min manat proqnoza qarşı icra 6442,4 min manat 

və ya 99,9% olmuşdur ki, bu da2014-cü illə müqayisədə 3542,0 min manat və ya 

122,1%, 2015-ci illə müqayisədə 3447,3 min manat və ya 115,1% çoxdur. İstifadə 

olunmuş vəsaitin 6435,0 min manatı dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının 

alınmasına, 7,3 min manatı bank xərclərinə sərf edilmiş, proqram üzrə xərclər səhiyyə 

proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 6,6%-ni təşkil etmişdir. 

2016-cı ildə Respublikada idarəolunan xəstəliklərdən poliomielit, difteriya, qızılca, 

göyöskürək, epidemik parotit və məxmərək  xəstəlikləri  qeydə alınmamış, Ümumdünya 

Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi ilə Naxçıvan MR-da, Respublikanın bütün şəhər və 

rayonlarında qızılca, məxmərək  və anadangəlmə məxmərək sindromu üzərində 

epidemiolojı nəzarətinin təşkilinə dair epidemioloq, pediatr, terapevt, infeksionist, 

dermatoloq, allerqoloq, ginekoloq ixtisası olan 1300 nəfər tibb işçisi üçün zonal 

treninqlər həyata keçirilmişdir.   

2016-cı ilin aprel ayının 25-30 tarixlərində keçirilmiş Respublika üzrə 

İmmunlaşdırma həftəsi ərzində vərəm əleyhinə  BCG vaksini ilə 326, difteriya, 

göyöskürək və tetanus əleyhinə GDT vaksini ilə 1439, difteriya-tetanus əleyhinə DT 

vaksini ilə 1356, poliomielit əleyhinə OPV vaksini ilə 4145, qızılca, məxmərək və 

epidemik parotit əleyhinə QPM vaksini ilə 2718, Hepatit ”B” vaksini ilə 175, beşvalentli 

GDTHibHepB vaksini ilə 3100, Pk vaksini ilə  2555  və A vitamini  ilə  1712 uşaq  əhatə  

olunmuş, böyük yaşlı əhali arasında  qızılca və məxmərək əleyhinə QM vaksini ilə 119 

nəfərə vaksinasiya aparılmışdır.     

2016-cı ilin 15 fevral tarixindən uşaqların İnaktivləşdirilmiş Poliomielit  vaksini ilə 

peyvənd olunmasına başlanılmış, yenidoğulmuşların BCG peyvəndi ilə əhatə olunması 

98,1%, HepB  peyvəndi ilə 98,9%, OPV0 ilə 98,3% olmuşdur; 1 yaşa qədər uşaqlar 

arasında GDTHibHepB3 peyvəndi ilə əhatə olunma 96,7%, OPV3 peyvəndi  ilə  97,6%, 

Pk3 peyvəndi ilə əhatə olunma 96,8%, QPM peyvəndi ilə əhatə olunma 97,5% təşkil 

etmişdir.  

http://www.sağlamliq.isim.az/
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Yoluxucu xəstəliklər üzərində epidemioloji nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə 

rotavirus, B tipli  hemofil  infeksiya  tərəfindən törədilən bakterial meningitlər, 

pnevmokok və meninqokok  infeksiyaları üzərində epidemioloji nəzarət davam 

etdirilmiş, 2 saylı Kliniki Uşaq Xəstəxanasının neyroinfeksiya şöbəsində 5 yaşa qədər 

meningitə şübhəli 99 xəstədən 3-də Hib, 5-də St. pnevmoniya, 9-da N.meningitidis  

törədiciləri aşkar  olunmuşdur. 

Görülmüş tədbirlər nəticəsində 2016-cı ildə 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə ilkin vərəm hadisələrinin sayı 5,3%, 17 yaşa qədər uşaqlar arasında ilkin 

vərəm  xəstəliyinin səviyyəsi keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,4%, ümumi 

viruslu hepatitlərlə xəstələnmə 2015-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 0,7%), o cümlədən 

viruslu hepatit “B” ilə xəstələnmə 9% azalmışdır. 

Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası ilə bağlı xərclər 2007-2016-cı illərdə 

ümumilikdə 38236,2 min manat təşkil etmişdir. 

“Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə Tədbirlər Proqramı” 

çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı ildə 3521,9 

min manat proqnoza qarşı icra 3471,6 min manat və ya 98,6% təşkil etmişdir ki, bu da 

2014-cü illə müqayisədə 1470,7 min manat və ya 73,5% çox, 2015-ci illə müqayisədə 

109,8 min manat və ya 3,1% azdır. İstifadə olunmuş vəsaitin 1321,8 min manatı 

dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınmasına, 2149,8 min manatı digər 

maşın və avadanlıqların alınmasına sərf olunmuşdur. Proqram üzrə xərclər səhiyyə 

proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 3,5%-ni təşkil etmişdir. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının Doğum 

şöbəsində, Zərdab Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının və Biləsuvar Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının mamalıq-ginekologiya şöbələrində əsaslı təmir-tikinti işləri başa çatmış, 

RPM-nin ərazisində oksigen stansiyası tikilərək lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuş, 

Səhiyyə Nazirliyinin baş mütəxəssisləri tərəfindən tərtib edilmiş illik sifarişə müvafiq 

olmaqla 23 adda dərman vasitəsi alınaraq Səhiyyə Nazirliyinin bölgüsü əsasında 

respublikanın şəhər və rayonlarında olan perinatal mərkəzlər arasında paylanmış, 

yenidoğulmuşlara, xüsusən azçəkili körpələrə reanimasiya yardımını göstərən III 

səviyyəli tibb müəssisələri zəruri  tibbi avadanlıqlar, dərman və tibbi ləvazimatlarla  

təmin olunmuşdur . 

2016-cı ildə sanitar aviasiya yolu ilə regionlarda kritik durumda olan xəstələrə 

təxirəsalınmaz yardım etmək məqsədi ilə 94 xəstəyə ölümlə nəticələnməyən hamiləlik 

və mamalıq ağırlaşma halları aradan qaldırılması təmin olunmuş, həmçinin 63 

yenidoğulmuşların Bakı şəhərinə daşınması həyata keçirilmiş, yenidoğulmuşlar 

arasında inkişaf qüsurlarının ilkin aşkarlanması məqsədilə RPM və Respublika 

Diaqnostika Mərkəzi ilə birgə layihə çərçivəsində neonatal müayinələrin aparılması üçün 

müvafiq hazırlıq işləri görülmüş, erkən doğulmuş uşaqlara okulist və nevropatoloq 

konsultasiyaları təşkil olunmuşdur. 

Ana ölümü 2015-cü ildə 24 olduğu halda bu il bu rəqəm 22 olmuşdur. Ana 

ölümünün səviyyəsi hər 100 000 diridoğulana 13.8 % təşkil etmişdir. Bu göstərici 1996-cı 

ildə 44,1%, 2006-cı ildə 34,2%, 2009-cu ildə 24,3%, 2012-ci ildə 14,9%, 2015-ci ildə isə 

14,4% olmuşdur. Azərbaycanda ana ölümləri əksər halda ekstragenital patologiya, 

qadınların vaxtında həkim müayinəsindən keçməməsi, vaxtında yoxlanılmaması 

səbəbindən baş verir. 
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1000 qramdan az çəki ilə doğulan uşaqlardan sağ qalanlar 2014-cü ildə 37%, 

2015-ci ildə 42%, 2016-cı ildə isə 54% təşkil etmişdir. Bu da yenidoğulmuşların 

reanimasiya və intensiv terapiyasının təkmilləşdirilməsinin yüksək göstəricisi hesab 

oluna bilər. Əgər 2014-cu ildə respublikada körpə ölümü göstəricisi 10,2 promille idisə, 

2016-cı ildə beynəlxalq diridoğulma meyarları nəzərə alınmaqla, bu rəqəm 11,2 promille 

təşkil edir. 

“Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə Tədbirlər Proqramı” 

çərçivəsində 2007-2016-cı illərdə ümumilikdə 31942,7 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

“Xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində qarşıya 

qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 22571,8 min 

manat proqnoza qarşı icra 22488,2 min manat və ya 99,6% olmuşdur ki, bu da2014-cü 

illə müqayisədə 166,3 min manat və ya 0,7% çox, 2015-ci illə müqayisədə 3711,7 min 

manat və ya 14,2% azdır. İstifadə olunmuş vəsaitin 20673,2 min manatı dərman, sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınmasına, 1296,0 min manatı digər maşın və 

avadanlıqların alınmasına, 500,0 min manatı digər müavinət və transfertlərin 

ödənilməsinə, 19,0 min manatı bank xərclərinə sərf edilmiş, proqram üzrə xərclər 

səhiyyə proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 22,9%-ni təşkil etmişdir 

Azərbaycanda “Xroniki Böyrək Çatışmazlığı” və Böyrəkköçürmə əməliyyatlarının 

inkişafında “Xroniki Böyrək Çatışmazlığı” üzrə Dövlət Proqramının qəbulundan sonra 

yeni mərhələ başlamış, 2016-cı ildə 39 Hemodializ mərkəzində 2840 (bunlardan 

regionlarda 1704, Bakı şəhərində 1136) proqram Hemodializ seansları aparılmış, 67 

böyrəkköçürmə əməliyyatı həyata keçirilmişdir. 

 Hemodializ mərkəzlərinin açılması və mövcud olan mərkəzlərdə müasir 

aparatlarla, seçimli dializatorlarla, vaxtaşırı tibbi müayinələrin tətbiqi və dərman 

preparatları ilə təmin olunması, Səhiyyə Nazirliyini tabeliyində olan xəstəxanaların təmiri 

və təchizatı habelə müasir Diaqnostika Mərkəzlərinin yaradılması Böyrəkköçürm 

əməliyyatlarının Bakı şəhəri ilə yanaşı regionlarda da aparılmasına şərait yaratmışdır. 

Həyata keçirilmiş tədbirlər nətiçəsində Xroniki böyrək çatışmazlığı olan xəstələr 

arasında 60 yaşdan yuxarı xəstələrin xüsusi çəkisi 52,3% təşkil etmiş, 10 ildən çox 

Hemodializ müalicə olunanların sayı çoxalmış, ölüm göstəricisinin 19,2%-ə enmiş, iş 

fəaliyyətini saxlayan xəstələrin xüsusi çəkisi artmıdır. 

“Xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində 2007-2016-cı 

illər ərzində ümumilikdə 202044,1 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

“2013-2017-ci illər üçün dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası 

və onunla mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət Proqramı” çərçivəsində qarşıya 

qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 2980,0 min 

manat proqnoza qarşı icra 2967,0 min manat və ya 99,6% olmuşdur ki, bu da2014-cü 

illə müqayisədə 240,5 min manat və ya 8,0%, 2015-ci illə müqayisədə 3,7 min manat və 

ya 0,1% çoxdur. İstifadə olunmuş vəsaitin 1800,0 min manatı dərman, sarğı 

ləvazimatları və materiallarının alınmasına, 1167,0 min manatı digər maşın və 

avadanlıqların alınmasına sərf edilmiş, proqram üzrə xərclər səhiyyə proqramları üzrə 

icra olunmuş vəsaitin3,0%-ni təşkil etmişdir. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində ”Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin vahid 

elektron registr və məlumat bazası yaradılmış, 737  nəfər “Dağınıq skleroz” diaqnozu ilə 

qeydiyyata alınmış, onların zəruri dərman preparatları ilə davamlı təmin edilməsi 
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məqsədi ilə 2000  ədəd  zəruri, rekombinant insan betta-interferonu da daxil olmaqla 

dərman preparatları alınmış və Akad. M.Mirqasımov ad. RKX-nın nəzdində yaradılmış 

komissiya tərəfindən 75 nəfər “Avonex”, 81  nəfər “Mitoksantron”, yerdə qalanları isə 

müvafiq dərman preparatları ilə təmin olunmuş, “Dağınıq skleroz haqqında 10 mif”  adlı  

2400 nüsxə buklet çap edilmiş, 2016-cı ildə 351  xəstəyə bərpa müalicəsi aparılmışdır.   

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Sinir 

xəstəlikləri kafedrasının, Azərbaycan Tibb Universitetinin Nevrologiya və Tibbi genetika 

kafedrasının əməkdaşları ilə birgə “Dağınıq sklerozun klinikası və diaqnostikası” üzrə 

tədris vəsaiti hazırlanmış, Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutunun sinir xəstəlikləri kafedrasının əməkdaşları tərəfinfən təkmilləşmə kurslarında 

olanlara “dağınıq skleroz xəstəliyi”nin aşkarlanması və müalicəsi üzrə treninqlər 

keçirilmiş, ir İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşları ilə birgə dağınıq 

skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslər üçün buklet, həkimlər üçün plakat hazırlanmış, 

16.03.2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə nazirliyinin mətbuat 

xidmətinin əməkdaşlarının və media işçilərinin iştirakı ilə Respublika Klinik 

Xəstəxanasında AzDHTİ-nin, nevroloji mərkəzin və RKX-nın mütəxəssislərinin iştirakı 

ilə dəyirmi masa keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında HIV/AIDS-in qarşısının alınması və onunla 

mübarizə üzrə tədbirlər çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

üçün 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 2347,9 min manat təyinata qarşı 

2292,3 min manat və ya 97,6% olmuşdur. İstifadə olunmuş vəsaitin 2203,4 min manatı 

dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınmasına, 88,8 min manatı digər maşın 

və avadanlıqların alınmasına, 0,1 min manatı bank xərclərinə sərf edilmiş, proqram üzrə 

xərclər səhiyyə proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 2,3%-ni təşkil etmişdir. 

Tədbirlər Proqramının icrası ilə bağlı 47 könüllü müayinə və məsləhət (KMM) 

məntəqəsindən ibarət stasionar şəbəkə və 12 “Ford-tranzit” markalı xüsusiləşdirilmiş 

mikroavtobus bazasında mobil KMM məntəqələri təşkil edilmişdir. Onlardan 1 mobil 

məntəqə Naxçıvan MR-də, 11-i isə respublikanın digər şəhər və rayon ərazilərində 

fəaliyyət göstərir ki, 2016-ci ildə həmin şəbəkə vasitəsilə aparılmış 9 204 müayinə 

nəticəsində 8 İİV-müsbət şəxs aşkarlanmış,Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin 

laboratoriyasına hemotoloji və biokimyəvi analizator (“Sysmex XP-300”, “Cormay 

MultiPlus”) verilmiş, İİV-lə mübarizə  aparan  tibb müəssisələrinin  steril tibbi ləvazimat, 

qoruyucu vasitələrlə və s. ləvazimatlarla  təmin edilməsi mütəmadi olaraq həyata 

keçirilmişdir. 

Yüksəkriskli əhali qrupları arasında İİV-in profilaktikası məqsədilə mütəmadi olaraq 

qrup nümayəndələri arasında İİV-ə testləşdirmənin genişləndirilməsi, əlçatanlığın təmin 

olunması, qoruyucu vasitələrin paylanması və istifadəsinin təbliği, habelə psixoloji 

yardım, tibbi və davranış məlumatlandırılmaları həyata keçirilmiş, 2016-ci ildə 1 623 

nəfər yüksəkriskli əhali qrupunun nümayəndələri müayinədən keçirilmiş, yüksək riskli 

əhali qrupları arasından aşkarlanan 28 İİV-ə yoluxmuş şəxs qeydiyyata alınaraq tibbi 

müşahidə və müalicə ilə təmin olunmuşlar.  

İİV-in anadan uşağa ötürülmə hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə hamilə 

qadınların İİV-ə müayinəsi həyata keçirilərək 77 İİV-müsbət hamilə qadın aşkar olunmuş 

və  İİV-li qadınlardan doğulan 55 körpə, 18 aylıq profilaktik qeydiyyatda saxlanılmış, İİV-

lə yaşayan insanlar arasında vərəmin və digər yanaşı infeksiyaların profilaktikası, 
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diaqnostikası və müalicənin təmin edilməsi ilə bağlı ikili və qarşılıqlı müayinə sistemi 

yaradılmış, İİV-in aşkarlanması, profilaktikası və müalicəsi ilə məşğul olan tibb 

mütəxəssisləri üçün təlimlərin təşkili Səhiyyə Nazirliyinin təhsil müəssisələri tərəfindən 

planlı şəkildə icra olunmuş, 2016-ci ildə İİV-lə mübarizənin ayrı-ayrı sahələri üzrə 16 

həkim mütəxəssis İsrail, Slovakiya, Ukrayına və Rusiya Federasiyasında təlim 

kurslarında iştirak etmişlər.  

“Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında” Dövlət Proqramı 

çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı ildə nəzərdə 

tutulmuş 4514,4 min manat proqnoza qarşı icra 3557,1 min manat və ya 78,8% 

olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 1408,9 min manat və 

ya 28,4%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 161,4 min manat və ya 4,3% 

azdır. İstifadə olunmuş vəsait tam olaraq manatı sair xərclərə sərf olunmuş, proqram 

üzrə xərclər səhiyyə proqramları üzrə icra olunmuş vəsaitin 3,6%-ni təşkil etmişdir. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində “Vətəndaşların Elektron Sağlamlıq Kart 

Sistemi”ndə “Uşaq poliklinikası modulu” yaradılmış, İcbari dispanserizasiyadan   keçmiş  

uşaqların sağlamlıq vəziyyəti barədə bütün məlumatlar modula daxil edilmişdir. mişdir 

Hesabat dövrü ərzində “İcbari dispanzerizasiyadan keçmiş uşaqların registrinin 

yaradılması” üçün proqram təminatı modulu hazırlanaraq ölkə üzrə bütün ambulator 

xidmət göstərən dövlət müəssisələri və xəstəxanaların şöbələrində təbiq edilmiş, 

hazırlanmış proqram təminatı modulu mövcud elektron sağlamlıq kartı sisteminə 

inteqrasiyası təmin edilmişdir.   

2016-cı ildə uşaqların dispanserizasiyasının aparılması ilə əlaqədar aidiyyəti tibb 

müəssisələri əlavə olaraq tərəzi, tonometr, tibbi tapçan, boy ölçən, oftalmoloji lövhə,  

hematoloji analizator, qanın və sidiyin ümumi müayinəsinin aparılması üçün tibbi 

ləvazimatlar, portativ USM cihazı,  rentgen cihazı, rəqəmsal səyyar flüoroqraf və s. 

təmin edilmiş, tibbi müayinədən keçirilmiş uşaqların 5,1%-i (119 505 nəfər) sağlamlıq 

vəziyyətinə görə dispanser qeydiyyata  alınmış, müayinə olunmuş uşaqlar arasında 

hospitalizasiya səviyyəsi 1% təşkil etmiş, 9475 uşaq sanatoriyalarında müalicəyə cəlb 

olunmuşdur 

2016-cı ildə sağlamlıq imkanları məhdud olan 666 uşaq Respublika Reabilitasiya 

bərpaedici müalicə almışdır. Çətin həyat şəraitində olan 43 uşaq 2016-cıil ərzində AR 

ƏƏSMN yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 1 və 2 saylı Sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqlar üçün sosial xidmət müəssisələrinə yerləşdirilmiş, uşaqların 

dispanserizasiyasını həyata keçirən sahə pediatrları üçün  xəstəliklərin erkən 

aşkarlanması və müalicəsi üzrə sübutlu təbabətə əsaslanan kliniki protokollar tədris 

proqramına daxil edilmişdir.  

“Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında” Dövlət Proqramı çərçivəsində 

2014-2016-cı illər ərzində ümumilikdə 12241,6 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

 

2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “2016-cı ildə əlillərin və sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqların sosial müdafiəsi və reabilitasiyası Proqramı”na əsasən 

müəyyən edilmiş tədbirlərin təşkilinə 3213,3 min manat xərclənmişdir. Həmin xərclər o 

cümlədən, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xarici ölkələrdə 

reabilitasiyasına şərait yaradılması üçün 400,0 min manat, respublika daxilində əlillərin 
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və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müalicəsinə köməklik göstərilməsi üzrə 5,7 

min manat, əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara diqqət və qayğının 

artırılması məqsədi ilə təbliğat kampaniyasının təşkilinə 8,4 min manat, əlillərin və 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi və reabilitasiyası sahəsində 

beynəlxalq təcrübənin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlıq və informasiya mübadiləsi üzrə 8,0 

min manat, Milli Qəhrəmanların tanıdılması kampaniyasının təşkili üzrə 7,8 min manat, 

əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtının təşkili məqsədilə 

onların istirahət zonalarına göndərilməsi üzrə 617,1 min manat, əlillər və sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqlar arasında idman tədbirlərinin keçirilməsi və onların beynəlxalq 

yarışlarda iştirakına şərait yaradılması üzrə 1515,9 min manat (Azərbaycan 

Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsi üzrə 1167,9 min manat, Xüsusi Olimpiya 

Komitəsi üzrə isə 348,0 min manat),  əlillərin stolüstü oyunları üzrə VII Ümumrespublika 

bədii yaradıcılıq baxış müsabiqəsinin keçirilməsi üzrə 49,9 min manat, bayram və 

əlamətdar günlərlə əlaqədar tədbirlərin keçirilməsi üzrə 182,2 min manat, sosial xidmət 

müəssisələrinə texniki yardım göstərilməsi üzrə 31,8 min manat, əlillərin sosial-məişət 

problemlərinin həlli ilə bağlı yardım göstərilməsi üzrə 235,2 min manat, əlillər və 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əlillik problemi ilə bağlı informaisya təminatı üzrə 

14,0 min manat, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya 

olunması və onlara bərabər imkanların yaradılması ilə bağlı layihələr üzrə 137,3 min 

manat vəsait xərc edilmişdir. Qeyd olunan istiqamətdə xərclər 2015-ci ilin müvafiq 

xərclərindən 333,2 min manat az icra edilmişdir. Azalma əsasən əlillərin xarici ölkələrdə 

müalicəsi və reabilitasiyası xərcləri üzrə olmuşdur.  

 

 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi xərclərində 6 proqram və 

tədbir üzrə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş 14694,1 min manat 

vəsaitə qarşı icra 14552,3 min manat və ya 99,0% olmuşdur. Bu xərclər ümumilikdə 

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət” bölməsi üzrə xərclərin 2,1-ni təşkil etmişdir ki, bu da 2015-

ci ilin və 2014-cü ilin müvafiq göstəriciləri ilə ilə müqayisədə 2,9 faiz bəndi azdır.  

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təqdim 

edilmiş məlumatlara əsasən 2016-cı ildə dövlət proqramları və tədbirləri üzrə ayrılmış 

vəsaitlərin icrası aşağıdakı kimi olmuşdur: 

“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə Dövlət Proqramı” çərçivəsində 

qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin icrası 4700,0 min manat təyinata qarşı 4691,3 min manat və ya 99,8% 

olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 691,3 min manat və ya 17,3%, 2015-ci illə 

müqayisədə 5,7 min manat və ya 0,1% çoxdur. 

Respublikada fəaliyyət göstərən 26 dövlət teatrının və bu şəbəkəyə daxil olan 

digər qurumların müntəzəm və səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə bütün 

maliyyə, təşkilati və yaradıcılıq imkanlarından istifadə edilir. Hər il teatrlarda 50-dən çox 

yeni tamaşa hazırlanır ki, bu tamaşaların da əsasını klassik və müasir Azərbaycan, 

eləcə də dünya dramaturqlarının əsərləri təşkil edir. 
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Azərbaycan teatr sənətinin yaxın 10 il ərzində inkişaf perspektivlərini 

müəyyənləşdirən bu Dövlət Proqramı öz fəaliyyəti ilə milli mədəni sərvətə çevrilmiş 

Azərbaycan teatrının zəngin bədii irsinin və yaradıcılıq ənənələrinin qorunmasına, 

ümumbəşəri və milli dəyərlərin təbliğinə, dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasına, 

informasiya və maliyyə resurslarından səmərəli istifadə edilməsinə və repertuarın günün 

tələblərinə uyğun formalaşması məqsədlərinə xidmət edir. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində yeni teatr siyasətinin formalaşması və teatr 

prosesində idarəetmənin optimallaşdırılması, teatr sahəsində islahatların 

aparılması,ümumbəşəri və milli mədəni dəyərlərin qorunması və dünya mədəniyyətinə 

inteqrasiyası təmin edilməklə Azərbaycan teatr sənətinin inkişafı, teatr sahəsinin bütün 

janrları və peşə istiqamətləri üzrə gənc istedadların dəstəklənməsi, kadr hazırlığı 

və əlavə təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi, xarici dövlətlərdə məqsədli təhsilin, 

müştərək layihələrin keçirilməsi, teatr binalarının müasir standartlar səviyyəsində təmiri 

və maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, teatr sahəsində müasir informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi, teatr mədəniyyətinin təbliğ olunması 

istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutmuşdur: 

“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə Dövlət Proqramı” çərçivəsində 2009-

2016-cı illərdə ümumilikdə 61603,7 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət 

Proqramı” çərçivəsində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün 2016-cı 

ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 5850,0 min manat təyinata qarşı 5846,7 min manat 

və ya 99,9% olmuşdur ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 653,3 min manat və ya 10,1% 

az,2015-ci illə müqayisədə 1164,0 min manat və ya 24,9% çoxdur. 

Dövlət Proqramı ilə bağlı 2016-cı ildə ölkənin zəruri ehtiyac duyulan regionlarında 

kinoteatrların yenidənqurulması və əsaslı təmirinin həyata keçirilməsi işləri, 

Azərbaycanfilm” kinostudiyasının maddi-texniki bazasının müasir kino istehsalı 

tələblərinə uyğun texnoloji avadanlıqla təchiz edilməsi və yenidən qurulması işləri, 

dövlət sifarişi ilə bədii, sənədli və cizgi filmləri istehsalı, yenidən qurulan kino 

obyektlərində müasir texnologiyaların tətbiqi, Avropanın aparıcı xarici şirkətləri ilə sıx 

əlaqələrin yaradılması, kino mütəxəssislərinin xarici ölkələrə ezam edilməsi, yeni 

filmlərimizin beynəlxalq kinofestivallarda iştirakı və ölkəmizdə beynəlxalq festivalların 

təşkili işləri, ölkədə nüsxəsi olmayan milli filmlərin və digər kinomaterialların beynəlxalq 

mübadilə yolu ilə axtarılıb aşkar olunması və surətlərinin Dövlət Film Fonduna daxil 

edilməsi, milli kinoya aid kinomaterialların rəqəmli daşıyıcılara köçürülməsi prosesi, kino 

müəssisələrinin hər birinin öz internet saytlarının hazırlanması üzərində işlər davam 

etdirilmiş, “Birgə film istehsalı haqqında” Avropa Konvensiyasına uyğun olaraq xarici 

kino şirkətləri ilə müştərək film istehsalı işi daha da genişləndirilmiş, “Azərbaycan kino 

ensiklopediyası” çapa hazırlanmış I hissəsi nəşr etdirilmişdir. 

“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı” 

çərçivəsində 2009-2016-cı illərdə ümumilikdə 48434,0 min manat vəsait xərc edilmişdir. 

Yeni musiqi alətlərinin alınması üçün 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 

icrası 540,0 min manat təyinata qarşı 415,0 min manat və ya 76,9% olmuşdur ki, bu da 

2014-cü illə müqayisədə 15,0 min manat və ya 3,8%, 2015-ci illə müqayisədə 25,0 min 

manat və ya 5,7% çoxdur. Hesabat ilində nazirliyin tabeliyində olan teatr-konsert 

müəssisələrinə musiqi alətləri alınmışdır.  
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Yeni musiqi alətlərinin alınması üçün 2012-2016-cı illərdə ümumilikdə 1654,3 min 

manat vəsait xərc edilmişdir 

Yaşlı və gənc nəsil yazıçıların, rəssamların və bəstəkarların xüsusi təqaüd 

fondu üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 2016-cı ildə 588,0 min manat təyinata qarşı 

587,1 min manat və ya 99,8% olmuşdur ki, bu 2014 və 2015-ci illərin müvafiq göstəricisi 

ilə eyni olmuş, bu məqsədlə 2010-2016-cı illərdə ümumilikdə 4112,1 min manat vəsait 

xərc edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənabİlham Əliyevin “Yaşlı və gənc nəsil 

yazıçı, rəssam və bəstəkarların yaradıcılıq fəaliyyətini təmin etmək üçün xüsusi təqaüd 

fondu haqqında” 6 avqust2007-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq Nazirlik tərəfindən 

hər il yazıçıların yaşlı nəslindən 130 nəfər üçün ayda 300 manat, gənc nəslindən 50 

nəfər üçün 200 manatməbləğində təqaüd ödənilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xarici ölkələrdə 

mədəniyyət mərkəzlərinin saxlanılması xərcləri üzrə 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin icrası 2236,1 min manat təyinata qarşı icra 2236,1 min manat və ya 100,0% 

olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 236,1 min manat və 

ya 11,8%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 32,8 min manat və ya 1,5% 

çoxdur. 

“Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikasındakı və Azərbaycan 

Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı səfirliklərinin tabeliyində mədəniyyət 

mərkəzlərinin yaradılması haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Avstriya 

Respublikasındakı Səfirliyinin tabeliyində Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 sentyabr 2010-cu il tarixli 1079 nömrəli və 16 

noyabr 2012-ci tarixli 2549 nömrəli Sərəncamlarına əsasən bu ölkələrdə mədəniyyət 

mərkəzləri yaradılaraq fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 dekabr 2010-cu il tarixli 229 

nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkədəki diplomatik 

nümayəndəliyinin tabeliyində olan mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamə”yə uyğun 

olaraq mədəniyyət mərkəzlərinin apardıqları fəaliyyət nəticəsində ölkəmizin sosial-

iqtisadi inkişafı, qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti və turizm potensialı uğurla təbliğ 

olunur. Göstərilən istiqamətlərdə ölkəmiz haqqında təbliğatın genişləndirilməsi 

məqsədilə mədəniyyət mərkəzləri tərəfindən mühüm layihələr həyata keçirilməkdədir. 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xarici ölkələrdə mədəniyyət mərkəzlərinin 

saxlanılması məqsədilə 2010-2016-cı illərdə ümumilikdə 7984,5 min manat vəsait xərc 

edilmişdir. 

İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

mükafatlarının təsis edilməsi üzrə 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş vəsaitin icrası 780,0 

min manat təyinata qarşı icra 776,0 min manat və ya 99,5% olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin mükafatlarının təsis edilməsi haqqında» 28.05.2002-ci il 

tarixli, 707 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

«İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi 

haqqında» 06.05.2015-ci il tarixli, 1214 nömrəli Sərəncamına əsasən səhnə fəaliyyətinə 

görə aparıcı incəsənət xadimlərinə Nazirliyə təsdiq olunmuş büdcə vəsaiti hesabından 

2013-cü ilin may ayından 130 incəsənət xadiminə ayda 500 manat mükafat verilir. 
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“Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə 

bağlı tədbirlər” üzrə hesabat ilində 186200,0 min manat məbləğində vəsait nəzərdə 

tutulmuş, “2016-cı ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin icrasına dair illik hesabat”a əsasən 

icra 184230,5 min manat təşkil etmişdir.  

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatlarına görə icra olunmuş vəsaitin 59632,7 

min manatı və ya 32,4%-i kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 2016-cı ilin 

məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri yanacağın və motor yağlarının dəyərinin orta 

hesabla 50%-nin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsinə (təkrar əkin daxil 

olmaqla hər hektar əkin sahəsinə görə 50,0 manat məbləğində), 62000,0 min manatı və 

ya 33,7%-i kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının məhsul istehsalı üçün istifadə 

etdikləri mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 70 faizinin dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına ödənilməsinə, 19273,2 min manatı və ya 10,5%-i buğda və çəltik 

istehsalçılarının maddi marağının artırılması, buğda və çəltik istehsalının 

stimullaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardım verilməsinə, 

36000,0 min manatı və ya 19,5%-i Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-

cü il 13 avqust tarixli 273 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti tərəfindən yeni alınan, lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan texnikalara 

güzəştlərin tətbiq edilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq güzəştlərin tətbiqi ilə əlaqədar 

xərclərə, 307,8 min manatı və ya 0,2%-i süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova 

görə subsidiyanın verilməsinə, 2537,3 min manatı və ya 1,4%-i “Elektron kənd 

təsərrüfatı” informasiya sisteminin qurulması və avadanlıqlarla təminatı xərclərinin 

ödənilməsinə, 78,0 min manatı və ya 0,1%-i əkin sahələrinin becərilməsi, buğda və 

çəltik səpini üçün verilən yardımların alınmasında istifadə edilən blankların və ərizə 

formalarının, habelə digər mətbəə məhsullarının çap olunmasına, 162,5 min manatı və 

ya 0,1%-i Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 may 2016-cı il tarixli 296s 

nömrəli Sərəncamına əsasən Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının (FAO-nun) Azərbaycanda 

Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin ümumi əməliyyat xərclərinin ödənilməsinə, 

2462,5 min manatı və ya 1,3%-i Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 

noyabr 2016-cı il tarixli 621s nömrəli Sərəncamına əsasən kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalçıları üçün ödəniş kartlarının hazırlanması və bu kartların 

dövriyyədə olduğu müddətdə onlara bank xidmətinin göstərilməsi üçün “Kapital Bank” 

ASC-yə borcun ödənilməsinə, 1776,5 min manatı və ya 0,9%-i Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 oktyabr 2016-cı il tarixli 548s nömrəli Sərəncamına 

görə Beynəlxalq Ərzaq Təşkilatının (FAO-nun) illik depozitinin ödənilməsinə 

yönəldilmişdir.  

2016-cı ildə hesablanmış kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının 2016-cı ilin 

məhsul istehsalı üçün istifadə etdikləri yanacağın və motor yağlarının dəyərinin orta 

hesabla 50%-nin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsinə görə (təkrar əkin 

daxil olmaqla hər hektar əkin sahəsinə görə 50,0 manat məbləğində) 690,8 min manat, 

buğda və çəltik istehsalçılarının maddi marağının artırılması, buğda və çəltik istehsalının 

stimullaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardım verilməsinə 

görə 1,8 min manat, süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın 
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verilməsi üzrə 64,4 min manat, cəmi 757,0 min manat subsidiya məbləği hesabat ilində 

ödənilməmişdir. 

 

 Azərbaycan Respublikasında dövlət investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyini 

artırmaq və Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi və icrası prosesini təkmilləşdirmək 

məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 17 mart  tarixli, 239 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya 

Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları” (Qaydalar) 

Azərbaycan Respublikasında Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi 

və qiymətləndirilməsinin təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Bu 

Qaydalarda  Dövlət İnvestisiya Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasının 

əlaqələndirilməsi və onların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarəti Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməsi müəyyən edilmişdir.    

Dövlət İnvestisiya Proqramının (Proqram) layihəsi ölkənin əsas makroiqtisadi 

göstəricilərinin proqnozları, ortamüddətli sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyası və dövlət 

proqramları əsasında investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri və prioritetləri nəzərə 

alınmaqla Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən tərtib edilir. 

Proqram, sifarişçi təşkilatların layihə təklifləri əsasında prioritet dövlət investisiya 

layihələrinin siyahısına daxil edilmiş layihələrdən formalaşdırılır. 

Layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizası məqsədilə 

İqtisadiyyat Nazirliyi layihələr üzrə təqdim edilən texniki iqtisadi əsaslandırma, texniki 

iqtisadi hesablama və layihə-smeta sənədlərinin təhlili əsasında dövlət investisiya 

layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir. 

Təqdim olunmuş dövlət investisiya qoyuluşlarının ilkin həcminə uyğun olaraq, 

İqtisadiyyat Nazirliyi keçid layihələrin və sifarişçi təşkilatların təklifləri əsasında prioritet 

layihələrin siyahısına daxil edilmiş yeni layihələr və istisna hallarda prioritet investisiya 

layihələrin siyahısına daxil olmayan, lakin icrası vacib olan layihə təklifləri əsasında 

növbəti büdcə ili və sonrakı üç il üçün Proqramın dəqiqləşdirilmiş layihəsi sentyabr 

ayının 15-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir.  

Azərbaycan Respublikasının uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı sosial-

iqtisadi inkişafının təmin edilməsi məqsədilə dövlət investisiya qoyuluşları və qeyri-neft 

sektorunun (o cümlədən yerli istehsalın) yüksəldilməsi xüsusi rol oynayır. Ölkədə 

sonrakı sosial-iqtisadi dəyişiklərin istiqaməti, sürəti və son nəticədə cəmiyyətin sosial 

sabitliyi böyük ölçüdə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmasından asılıdır.  

Növbəti illərdə ölkənin iqtisadi və sosial inkişaf məqsədilə 2015-ci il ərzində 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının iştirakı ilə 2016-cı il və sonrakı üç il üzrə Dövlət 

İnvestisiya Proqramı hazırlanmış, 2016-2019-cu illər üçün Dövlət İnvestisiya Proqramı 

üzrə investisiyaların qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsi, 

regionlar arasında investisiyaların bölüşdürülməsinin optimallaşdırılması, ölkədə sosial 

mahiyyət daşıyan investisiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi, insan kapitalına, bilavasitə bu 

məqsədlərə xidmət edən infrastruktura qoyulan investisiyaların üstünlüyünün təmin 

edilməsi, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin 

artırılması; dövlət investisiya siyasətində şəffaflığın təmin edilməsi kimi prioritet 

istiqamətlər nəzərdə tutulmuşdur.  
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2016-cı ildə müxtəlif maliyyə mənbələrdən, o cümlədən dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu, beynəlxalq sazişlər üzrə beynəlxalq maliyyə institutları və xarici bankların 

vəsaiti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun vəsaiti, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu, Dövlət büdcəsinin (Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin) Ehtiyat Fondu və digər mənbələr hesabına ümumilikdə Dövlət 

İnvestisiya Proqramı üzrə layihələrin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan 

8053527,2 min manat vəsaitə qarşı 8190179,2  min manat vəsait istifadə olunmuşdur 

(Cədvəl 75). 

 Dövlət zəmanətli kreditlər cəlb olunmaqla icra edilən layihələr üzrə manatın 

məzənnəsinin dəyişməsi ilə nəzərdə tutulmuş və istifadə olunmuş vəsait arasında yaran 

fərq nəticəsində icra səviyyəsi yüksək olmuşdur. Həmçinin, energetika və sənaye 

sektoru üzrə 2016-cı ildə yeni layihənin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 

  

Cədvəl 75.  2016-cı ildə nəzərdə tutulan və istifadə olunan vəsaitin həcmi və xüsusi çəkisi 
barədə məlumat, min manat   

S/s Vəsaitin mənbəyi Hesabat 
ilində  

nəzərdə 
tutulmuş 

vəsait  

Hesabat dövründə 
istifadə olunub 

Ümumi 
istifadədə 

xüsusi 
çəkisi  

həcmi faizi 

1 Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 3000000,0 2685749,9 89,5% 32,8% 

2 Beynəlxalq maliyyə institutları, xarici 
bankların kreditləri  

1578000,0 3663198,0 232,1%* 44,7% 

3 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Ehtiyat Fondu 

197901,0 197901,0  100,0% 2,4% 

4 Dövlət büdcəsinin (Nazirlər Kabinetinin) 
Ehtiyat Fondu və digər mənbələr 

256352,3 256352,5 100,0% 3,1% 

5 Dövlət Neft Fondu 3021273.7 1386977,8 45,9% 16,9% 

 Cəmi  8053527,2 8190179,2 101,7%  

 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-

cü il 22 dekabr tarixli 413 nömrəli Fərmanına əsasən dövlət büdcəsində dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin sifarişçi təşkilatlar 

və obyektlər üzrə bölgüsü Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılmış 

və hesabat ili ərzində bir neçə dəfə dürüstləşmə aparılmışdır.    

2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

sərəncamları ilə (19 sərəncam) 1559798,9 min manat və müvafiq dərkənarları ilə (12 

dərkənar) 66745,0 min manat vəsait üzrə dürüstləşmə aparılaraq bəzi layihələr üzrə 

vəsaitlərin azaldılması hesabına digər layihələrə vəsait yönəldilmişdir. 

 Belə ki: 

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 10 oktyabr tarixli 537s 

nömrəli Sərəncamı ilə regionlarda yaradılması nəzərdə tutulan istehsal və emal 

müəssisələri üçün meliorativ tədbirlərin görülməsi, su, qaz, enerji və yol infrastrukturu ilə 
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təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş 20000,0 min manat vəsaitdən 7000,0 min manat, 

Ehtiyat kimi nəzərdə tutulmuş 30000,0 min manat vəsaitin 3000,0 min manat 

azaldılması hesabına 13 rayon icra hakimiyyəti üzrə 10000,0 min manat vəsaitin 

bölgüsü aparılmış;  

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 12 avqust tarixli 473s 

nömrəli regionlarda yaradılması nəzərdə tutulan istehsal və emal müəssisələri üçün 

meliorativ tədbirlərin görülməsi, su, qaz, enerji və yol infrastrukturu ilə təmin edilməsi 

üzrə üçün nəzərdə tutulmuş 20000,0 min manat vəsaitin 13000,0 min manat 

azaldılması hesabına "Azərişıq" ASC, Dövlət Neft Şirkəti, "Azərenerji" ASC, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-yə 

vəsait ayrılmış; 

-Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 19 may tarixli 291s 

nömrəli Sərəncamı ilə Cənubi Qaz Dəhlizi (CQD) layihəsində Dövlət Neft Şirkəti 

vasitəsilə Azərbaycan tərəfinin iştirak payı üzrə nəzərdə tutulmuş 1995800,0 min manat 

vəsaitin 1168000,0 min manat azaldılması hesabına Nəqliyyat Nazirliyinə, "Azəravtoyol" 

ASC-ə, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə, Səhiyyə 

Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə, İqtisadiyyat Nazirliyinə, "Təmiz Şəhər" ASC-ə, ADA 

Universitetinə, Müdafiə Nazirliyinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə, "Bakı Metropoliteni"  QSC-ə, "Azərişıq" ASC-ə, Ərazilərinin Bərpası və 

Yenidən Qurulması üzrə Agentliyə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil-Kommunal 

Təsərrüfatı Departamentinə, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-ə və 

"Azərsu" ASC-ə vəsait ayrılmış; 

-Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 iyul tarixli 405s 

nömrəli Sərəncamı ilə Cənubi Qaz Dəhlizi (CQD) layihəsində Dövlət Neft Şirkəti 

vasitəsilə Azərbaycan tərəfinin iştirak payı üzrə nəzərdə tutulmuş 1995800,0 min manat 

vəsaitin 303900,0 min manat azaldılması hesabına Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, Daxili 

İşlər Nazirliyinə, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə, Heydər Əliyev adına Neft Emalı 

Zavodunda və "Azərkimya" İstehsalat Birliyində rekonstruksiya və modernləşdirmə 

işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nizamnamə kapitalının artırılmasına, Nazirlər Kabineti 

yanında Dənizkənarı Bulvarı İdarəsinə, "Azərxalça" ASC-ə vəsait ayrılmış;  

-Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 Sərəncamı ilə Ehtiyat kimi 

nəzərdə tutulmuş 30000,0 min manat vəsaitin azaldılması hesabına 25360,0 min manat 

vəsaitin bölgüsü aparılmış; 

-Qeyd olunanlarla yanaşı, 2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 3 sərəncamı və 12  dərkənarı ilə bəzi layihələr üzrə 106284,0 min manat 

vəsaitin azaldılması hesabına digər layihələrə vəsait ayrılmışdır. 

Təsdiq edilmiş bölgüyə əsasən nəzərdə tutulan 3000000,0 min manat vəsaitin 

2685749,9 min manatı (85,5%-i) istifadə edilmişdir. İstifadə olunmuş vəsaitdən 

2028930,9 min manatı (75,5%-i) infrastruktur sahələrinin inkişafına, 299342,2 min 

manatı (11,1%-i) sosial sahələrin inkişafına, 340,0 min manatı institusional layihələrə, 

275643,1 min manatı (10,3%-i) müdafiə və hüquq-mühafizə orqanlarına, 12955,8 min 

manatı (0,5%-i) Ərazilərin bərpası, yenidənqurulması və fövqəladə halların aradan 

qaldırılması üzrə layihələrə və 68537,9 min manatı (2,6%-i) digər layihələrə 

yönəldilmişdir.  
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Ümumilikdə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu və xarici kreditlər üzrə 4578,0 mln. 

manat proqnoza qarşı 6348,9 mln.manat (138,7%), o cümlədən dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu üzrə 3000,0 mln manat proqnoza qarşı 2685,7 mln. manat (89,5%) və xarici 

kreditlər üzrə 1578,0 mln. manat proqnoza qarşı 3663,2 mln. manat (232,1%) istifadə  

olunmuşdur. Qeyd olunanlarla yanaşı, Dövlət Neft Fondu üzrə 3021,3 mln. manat 

proqnoz qarşı 1387,0 mln. manat (45,9%) istifadə olmuşdur (Cədvəl 76) 
 

Cədvəl 76. 2016-cı il üzrə Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə proqnoz və icra barədə məlumat (mln. 

manatla) 

İstiqamətlər 

 

Cəmi 

O cümlədən 

Dövlət Neft 

Fondunun vəsaiti 

hesabına 

Dövlət Əsaslı 

Vəsait Qoyuluşu 

hesabına 

Xarici kreditlər 

hesabına 

Proqnoz İcra Proqnoz İcra Proqnoz İcra Proqnoz İcra 

İnfrastruktur 

layihələri 3635,3 5645,8 2096,3 2028,9 1539,0 3616,9 2894,7 1265,4 

Nəqliyyat 
1556,5 2032,6 751,4 711,7 805,1 1320,9 137,6 66,2 

Kommunal 

infrastruktur 
969,5 830,2 325,4 316,1 644,1 514,1 0,0 0,0 

Su ehtiyyatları və 

irriqasiya 
145,0 138,7 126,7 116,4 18,3 22,3 70,0 70,0 

Energetika və 

Sənaye  
778,7 2442,7 778,7 773,5 0,0 1669,2 2687,1 1129,2 

Ekologiya 31,4 52,0 15,6 12,6 15,8 39,4 0,0 0,0 

Kənd təsərrüfatı 154,2 149,6 98,5 98,5 55,7 51,1 0 0,0 

Sosial yönümlü 

layihələr 
315,2 311,4 303,9 299,4 11,3 12,0 126,6 121,6 

Ümumtəhsil 

məktəblərinin və 

peşə liseylərinin 

təmiri və tikintisi 

121,9 109,5 112,9 109,1 9,0 0,4 0,0 0,0 

Ali təhsil 

müəssisələrinin 

təmiri və tikintisİ 

eləcə də digər elm 

xərcləri 

25,6 25,6 25,6 25,6 0,0 0,0 36,6 31,6 

Səhiyyə 

obyektlərinin təmiri 

və tikintisi 
100,9 100,9 100,9 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mədəniyyət 

obyektlərinin 

tikintisi, bərpası və 

yenidənqurulması 

51,1 50,8 51,1 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Qaçqınlar və 

məcburi 

köçkünlərin sosial-

yaşayış şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına 

dair tədbirlərin 

maliyəələşdirilməsi 

10,5 163,3 8,2 7,7 2,3 155,6 90,0 90,0 

Digər sosial 5,4 5,3 5,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

İnstitusional 

layihələr 
0,9 5,4 0,3 0,3 0,6 5.1 0,0 0,0 

Müdafiə və 

hüquq-mühafizə 

orqanları 

542,5 302,7 516,1 275,6 26,4 27,1 0,0 0,0 

Ərazilərin 

bərpası, 

yenidənqurulması 

və fövqəladə 

halların aradan 

qaldırılması 

yönümlü layihələr 

13,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Digər layihələr 69,5 70,6 68,8 68,5 0,7 2,1 0,0 0,0 

Ehtiyat 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CƏMİ: 4578,0 6348,9 3000,0 2685,7 1578,0 3663,2 3021,3 1387,0 

 

2016-cı ildə Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə bəzi hallarda vəsaitin icrası nəzərdə 

tutulmuş məbləğdən çox olmuşdur. Belə ki, xarici kreditlər hesabına nəqliyyat sektoru 

üzrə 805,1 mln. manat proqnoza qarşı icra 1320,9 mln. manat (164,1%), energetika və 

sənaye sektoru yeni başlanmış layihə üzrə  1662,2 mln manat, ekologiya sektoru üzrə 

15,8 mln. manat proqnoza qarşı icra 39,4 mln. manat (249,4%), qaçqınlar və məcburi 

kökünlərin sosial-yaşayış şəraitinni yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər üzrə 2,3 mln. 

manat proqnoza qarşı icra 155,6 mln. manat (67,7 dəfə), institutsional layihələr üzrə 0,6 

mln. manat proqnoza qarşı icra 5,1 mln. manat (8 dəfə), müdafiə və hüquq-mühafizə 

orqanları layihələri üzrə 26,4 mln. manat proqnoza qarşı icra 27,1 mln. manat (102,7%), 

digər layihələr üzrə 0,7 mln. manat proqnoza qarşı icra 2,1 mln. manat (300,0%), təşkil 

etmişdir.  

Bununla yanaşı, bəzi istiqamətlərdə icra səviyyəsi çox aşağı olmuşdur. Dövlət 

Neft Fondunun vəsaiti hesabına nəqliyyat sektoru üzrə 137,6 mln.manat proqnoza qarşı 

66,2 mln. manat (48,1%), energetika və sənaye üzrə 2687,1 mln. manata qarşı 1129,2 

mln. manat (42,0%), həmçinin xarici kreditlər hesabına kommunal infrastruktur sahələri 

üzrə 644,1 mln. manat proqnoza qarşı 514,1 mln. manat (79,8%) istifadə olunmuşdur.    

2016-cı il 31 dekabr tarixinədək 43 layihə üzrə beynəlxalq maliyyə institutlarının 

vəsaitləri  hesabına ümumilikdə 9457,0 mln. ABŞ dolları məbləğində maliyyələşmə 

aparılmışdır.  Aparılan maliyyələşmənin  4610,0 mln.ABŞ dolları nəqliyyat sektoru üzrə 

14 layihəyə, 1911,2 mln. ABŞ dolları su təchizatı və kanalizasiya sektoru üzrə 11 

layihəyə, 1613,7 mln. ABŞ dolları elektrik təchizatı sektoru üzrə 5 layihəyə, 345,4 mln. 
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ABŞ dolları kənd təsərrüfatı sektoru üzrə 5 layihəyə, 976,3 mln. ABŞ dolları digər 

sahələr üzrə 8 layihəyə yönəldilmişdir. Dövlət zəmanətli kredit hesabına maliyyələşən 

layihələrin sektorlar üzrə xüsusi çəkisi bardə məlumat Şəkil 25-də verilmişdir. . 
  

 Şəkil 25. Ümumilikdə 31.12.2016-cı il tarixədək dövlət zəmanətli kredit hesabına 

maliyyələşən layihələrin sektorlar üzrə istifadəsinə dair məlumat                                                                                        

 

2016-cı ildə isə beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən 1578000,0 min manat 

məbləğində vəsait ayrılması nəzərdə tutulsa da bunun 3663198,0 min manat (232,1%) 

istifadə olunmuşdur (Cədvəl 77) 

Cədvəl 77. 2016-cı ildə beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən ayrılan və istifadə olunan 

vəsaitlər barədə məlumat 

S/s Sektorlar Nəzərdə tutulmuş 

vəsait  

Maliyyələşmə 
(istifadə) 

İcra faizi 

1 infrastruktur təyinatlı layihələr 1539000,0 3616948,0 235,0% 

2 sosial təyinatlı layihələr 11300,0 12001,0 106,2% 

3 institusional layihələr 600,0 5040,0 840,0% 

4 hüquq-mühafizə orqanları layihələri 26400,0 27136,0 102,8% 

5 digər layihələr 700,0 2073,0 296,1% 

 Cəmi 1578000,0 3663198,0 232,1% 

 

48.7%

20.2%

10.3%

17.1%

3.7%

nəqliyyat sektoru

su təchizatı sektoru

elektrik təchizatı sektoru

kənd təsərrüfatı sektoru

digər sektorlar
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İnfrastruktur təyinatlı layihələr üzrə nəzərdə tutulmuş vəsait 1539000,0 min 

manat,  istifadə olunan vəsait 3616948,0 min manat (235,0%), institusional layihələr 

üzrə nəzərdə tutulmuş vəsait 600,0 min manat, istifadə olunan vəsait 5040,0 min 

manat (840,0%) təşkil etmişdir. Nəzərdə tutulmuş və istifadə olunmuş vəsait arasında 

fərq yaranmasının əsas səbəb devalvasiya olmaqla yanaşı, 2 yeni layihənin icrasına 

başlanılmışdır.  

Belə ki, 2016-cı ilin II yarımili ərzində “Elektrik Paylayıcı Şəbəkənin Yenidən 

Qurulması üzrə İnvestisiya Proqramı  Layihə 1” üzrə 250 mln. ABŞ dolları məbləğində 

və “Kontrtsiklik Dəstək Proqramı”  üzrə  500 mln. ABŞ dolları məbləğində Asiya İnkişaf 

Bankı ilə Kredit Sazişləri imzalanmışdır. 

Beynəlxalq maliyyə institutları tərəfindən ayrılan dövlət zəmanətli kreditlərin 

layihələr üzrə istifadəsi barədə təqdim olunan hesabat məlumatlarının  təhlili göstərir ki,  

2016-cı ilin 31 dekabr tarixinədək Dünya Bankı tərəfindən 11 layihəyə 2168,7 mln.  ABŞ 

dolları, Kommersiya Bankları və beynəlxalq investorlar tərəfindən 10 layihəyə 3075,4 

mln. ABŞ dolları, Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən 10 layihəyə 2220,0 mln. ABŞ dolları, 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı tərəfindən 1 layihəyə 750,0 mln. ABŞ dolları, 

Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi tərəfindən 2 layihəyə 546,1 mln. ABŞ 

dolları, İslam İnkişaf Bankı tərəfindən 4 layihəyə 411,3 mln. ABŞ dolları, Almaniyanın 

KfW Bankı tərəfindən 3 layihəyə 205,6 min ABŞ dolları, Səudiyyə İnkişaf Fondu 

tərəfindən 2 layihəyə 60,0 mln. ABŞ dolları və Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə 

Beynəlxalq Fond tərəfindən 1 layihəyə 19,7 mln. ABŞ dolları məbləğində vəsait 

yönəldilmişdir. İstifadə olunan dövlət zəmanətli kreditlərin kreditorlar üzrə xüsusi çəkisi 

Şəkil 26-də verilmişdir.  
 

 Şəkil 26. İstifadə olunan dövlət zəmanətli kreditlərin kreditorlar üzrə xüsusi çəkisi 

barədə məlumat, faizlə 

 

Hesabat ilində yuxarıda qeyd olunan layihələrin bir hissəsi başa çatmış və bir sıra 

layihələr üzrə yeni Kredit Sazişləri bağlanılmışdır (Cədvəl 78).  

  

22,9%

32,5%

23,5%

7,9%
5,8%

4,4%
3,0%

DB Kommersiya
bankları

AİB AYİB YBƏA İİB KfW, IFAD and 
Ərəb Fondları
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Cədvəl 78. Beynəlxalq kreditorlar tərəfindən sahələr üzrə  yönəldilən  vəsaitin həcmi  
barədə məlumat (milyard ABŞ dolları ilə) 
 

Sektorlar DB AİB İİB Küveyt Bankı 
və Ərəb 
Fondları 

YBƏA KfW AYİB 

Nəqliyyat 1,05 0,95  1,863   0,75 

su təchizatı 0,62 0,53 0,2 0,103 0,295 0,17  

sosial və digər 0,31 0,5  0,17  0,03  

kənd təsərrüfatı 0,19  0,13     

enerji  0,25 0,08 1,0 0,25 0,033  

 

Kreditorların böyük həcmdə  vəsait yönəltdiyi sahələr nəqliyyat və su təchizatı 

sektoru, daha az diqqət yönəldilən sahələr isə sosial və kənd təsərrüfatı sektorudur. 

Dövlət Neft Fondunun məlumatına əsasən 2016-cı ildə Dövlət Neft Fondunun 

hesabına nəzərdə tutulmuş 3021273,7 min manat vəsaitin 1386977,8 min manatı 

(45,9%-i) istifadə olunmuşdur. Təqdim olunmuş hesabatlara görə istifadə olunmuş 

vəsaitin 89994,9 min manatı (6,5%) Qaçqınların və  məcburi köçkünlərin sosial-məişət 

və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin, 31606,7 min manatı (2,3%) 2007-

2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramının, 

69998,1 min manatı (5,0%) Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması 

layihəsinin, 797427,6 min manatı (57,5%) Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində  Azərbaycan 

tərəfinin iştirak payının,  66174,5 min manatı (4,8%) Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmiryolu 

layihəsinin və 331776,0 min manatı (23,9%) isə  Türkiyə Respublikasında “STAR” neft 

emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan tərəfinin iştirak payının 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə ümumilikdə nəzərdə tutulan 90,0 mln. manat vəsait 

tam icra olunmuşdur. Bu istiqamət üzrə Fondun xərcləri  2014-cü ilə nisbətən 1,7 dəfə 

azalmışdır.  

Bu tədbirlərin Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilməsi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və 

məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na əsasən elektrik enerjisi, su 

təchizatı, təhsil, səhiyyə və digər zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni 

qəsəbələrin salınması, məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması, məcburi köçkünlərin müvəqqəti sıx məskunlaşdıqları obyektlərdə 

infrastrukturun istismara yararlı hala salınması işləri nəzərdə tutulmuşdur. 

Hesabat ilində “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə 

təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsinə nəzərdə tutulana 36,6 mln. manat 

qarşı  31,6 mln. manat (86,3%) səviyyəsində icra olunmuşdur. 2008-2015-ci illər ərzində 

bu proqramın maliyyələşdirilməsinə ümumilikdə 188,4 mln. manat məbləğində vəsait 

ayrılmışdır. 2016-cı ilin 31 dekabr tarixinə Fondun vəsaiti hesabına xaricdə təhsili 

maliyyələşdirilmiş müqavilə üzrə təhsil alanların ümumi sayı 3302 nəfər təşkil edir.  
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Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin 

maliyyələşdirilməsinə 70,0 mln. manat məbləğində vəsait ayrılmış və ayrılan vəsait  tam  

istifadə olunmuşdur. 2015-ci ilə nisbətən (90,0 mln. manat)  bu layihə üzrə vəsaitin 

həcmi 22,2% azalmışdır. Ümumilikdə 2006-2016-cı illər ərzində Neft Fondu tərəfindən 

bu layihənin maliyyləşdirilməsinə  1309,0 mln. manat vəsait ayrılmışdır. Əsas məqsədi 

Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit su sərfinə malik etibarlı 

su mənbəyi yaratmaq, habelə suvarma sisteminin yenidənqurulması olan bu layihənin 

Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin “Dövlət Neft Fondunun 2006-cı il büdcəsi barədə 2005-ci il 28 dekabr 

tarixli 346 nömrəli Fərmanına əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında” Fərmanına əsasən 

həyata keçirilir.  

Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının 

maliyyələşdirilməsi üzrə 2015-ci ilə nisbətən (692,8 mln. manat) 2016-cı ildə xərclər 

104,6 mln manat (15,1%) artaraq 797,4 mln. manat təşkil etmişdir. Ümumilikdə, 2014-

2016-cı illər ərzində Cənub Qaz Dəhlizi laihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak 

payının maliyyələşdirilməsinə Dövlət Neft Fondundan 1530,2 mln. manat vəsait 

yönəldilmişdir. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti üzrə nəzərdə tutulan 137,6 mln. manat vəsaitə 

qarşı 66,2 mln. manat maliyyələşmə aparılmışdır (icra 48,1% səviyyəsində olmuşdur). 

2007-2016-ci illər ərzində Dövlət Neft Fondundan bu layihənin maliyyələşdirilməsinə 

ümumilikdə 551,9  mln. manat (630,2 mln.ABŞ dolları) məbləğində vəsait ayrılmışdır.  

2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 

respublika üzrə müxtəlif layihələrə 244700,0 min manat, o cümlədən dövlət büdcəsində 

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına həyata keçirilən layihələrə və digər investisiya 

layihələrinə 197901,0 min manat vəsait ayrılmışdır.  

Ayrılan vəsaitin 60100,0 min manatı respublikanın şəhər və rayonlarında yol 

şəbəkələrinin yenidənqurulması işlərinə, 55200,0 min manatı Respublikanın 

şəhərlərində çoxmənzilli binalarda təmir işlərinə, 6000,0 min manatı təhsil 

müəssisələrinin tikintisi və əsaslı təmirinə, 1000,0 min manatı Goranboy Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının tikintisinə, 10000,0 min manatı Gəncə Dövlət Filarmoniyasının 

tikintisinə, 4000,0 min manatı Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyətinin təşkili, həmin 

ərazinin istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirilməsinə, 10000,0 min manatı Əhalisi 380 min 

nəfərə yaxın olan 37 şəhər və rayonun 134 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və 

əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının 

yaxşılaşdırılması, habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 150 

subartezian quyusunun layihələndirilməsi və qazılmasına və digər layihələrə 

yönəldilmişdir.  

2016-cı ildə qeyd olunan maliyyə mənbələri ilə yanaşı dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondu hesabına respublika üzrə müxtəlif layihələrə 256352,5 min manat, o 

cümlədən dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına həyata keçirilən 

layihələrə dövlət investisiya qoyuluşları həyata keçirilmişdir.  

Ayrılmış vəsait çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin 

yataqxanasının tikintisinin davam etdirilməsi, Aqrokimya laboratoriyalarının 

avadanlıqlarla təmin edilməsi, Lerik rayonu, Qələbin kənd ümumi orta məktəbinin 

tikintisi, İsmayıllı rayonu, Yenikənd kənd ümumi orta məktəbinin tikintisi, Saatlı r, 
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Mircəlal kənd ibtidai məktəbinin tikinitisi,  Yardımlı rayonu, Avur  kənd ibtidai məktəbinin 

tikintisi, Lənkəran rayonu, Təngivan  kənd ibtidai məktəbinin tikintisi, "Birgə Azərbaycan-

Fransız Universiteti (UFAZ)" layihəsinə cəlb olunacaq ali təhsil müəssisələrinin cari il 

üzrə maddi-texniki bazasının təşkili və əməliyyat xərclərinin maliyyələşdirilməsi, Viləş 

cayının Masallı şəhərinin mərkəzindən keçən hissəsində çay sahilindəki ərazinin sel və 

daşqınlardan mühafizəsi üçün bu ərazidə Viləş çayının yatağının 750 pm hissəsinin 

beton məcraya salınması işlərinin davam etdirilməsi, Dini tarix və mədəniyyət 

abidələrinin bərpası, Tərtər rayonunun Şıxarx, Çaylı, Həsənqaya, Buruc və Əskipara 

kəndləri ərazisində müvəqqəti olaraq çadırlarda yerləşdirilmiş məcburi köçkünlərin 

məskunlaşdığı yararsız vəziyyətə düşmüş 78 yaşayış evinin yenidən tikilməsi və bir sıra 

digər layihələr həyata keçirilmişdir. 

Dövlət investisiyalarının istifadə edilməsinin effektivliyi onların strukturundan 

asılıdır. İnvestisiyaların strukturu dedikdə, onların növləri və istifadə istiqamətləri üzrə 

tərkibi, eləcə də investisiyaların ümumi həcmində xüsusi çəkisi nəzərdə tutulur. Sahə 

strukturu iqtisadiyyatın sahələri (sənaye, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, tikinti, 

nəqliyyat, rabitə, və d.) üzrə kapital qoyuluşlarının bölünməsini göstərir. Fəaliyyət növləri 

üzrə struktur iqtisadi fəaliyyət növləri (emal sənayesi, faydalı qazıntıların hasilatı, kənd 

təsərrüfatı, ovçuluq və meşəçilik; balıqçılıq və d.) çərçivəsində kapital qoyuluşlarını 

göstərir. 2014-2016-cı illərdə dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün 

ayrılmış vəsaitlərin sahələr üzrə bölgüsü Cədvəl 79-da verilmişdir: 

Cədvəl 79. 2014-2016-cı illərdə dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün 

ayrılmış vəsaitlərin sahələr üzrə bölgüsü (min manat)  

Sahələr 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il 

Hesabat 
ilində  

maliyyələşmə 

Xüsusi 
çəkisi  
(%-lə) 

Hesabat 
ilində  

maliyyələşmə 

Xüsusi 
çəkisi  
(%-lə) 

Hesabat 
ilində  

maliyyələşmə 

Xüsusi 
çəkisi  
(%-lə) 

(istifadə) (istifadə) (istifadə) 

İnfrastruktur təyinatlı 
layihələr 

2807372,2 53,4% 2558242,2 69,9% 2028930,9 75,5% 

Sosial təyinatlı layihələr 1912398,4 36,4% 625014,7 17,1% 299342,2 11,1% 

İnstitusional layihələr 1010,0 0,0% 250,0 0,0% 340,0 0,0% 

Müdafiə və hüquq-
mühafizə orqanları 

289874,3 5,5% 305464,5 8,4% 275643,1 10,3% 

Ərazilərin bərpası, 
yenidən qurulması və 
fövqəladə halların 
aradan qaldırılması 
üzrə layihələr 

2999,8 0,1% 1085,8 0,0% 12955,8 0,5% 

Digər layihələr 244873,9 4,6% 168220,0 4,6% 68537,9 2,6% 

Ehtiyat 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

CƏMİ: 5258528,6 100,0% 3658277,2 100,0% 2685749,9 100,0% 

 



 
 

381 

 

Cədvəl 79-dan göründüyü kimi, 2014-2016-cı illərdə dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşunun ən yüksək həddi 2014-cü ildə olmuşdur (5258528,6 min manat). Müqayisə 

olunan dövrdə infrastruktur təyinatlı layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 

mütləq ifadədə həcmi hər il azalsa da, xüsusi çəkisi hər il artmaqla 2014-cü ildə 53,4%, 

2015-ci ildə 69,9%, 2016-cı ildə 75,5% təşkil etmişdir. 2014-2016-cı illərdə sosial 

təyinatlı layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının həm mütləq ifadədə həcmi 

aszalmış, həm də xüsusi çəkisi azalaraq 2014-cü ildə 36,4%, 2015-ci ildə 17,1%, 2016-

cı ildə 11,1% olmuşdur. Müdafiə və hüquq mühafizə orqanları üzrə investisiya 

qoyuluşlarının həcmi digər illərlə müqayisədə 2015-ci ildə yüksək olmaqla, 305464,5 

min manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 22 fevral tarixli 136s 

nömrəli Sərəncamı ilə 2016-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün 

ayrılmış 3000000,0 min manat vəsaitin sifarişçi təşkilatlar və obyektlər üzrə aparılmış 

bölgüsündə infrastuktur sahələrinin inkişafı layihələrinə 2096257,5 min manat (69,9%), 

sosial sahələrin inkişafı layihələrinə 303931,3 min manat (10,1%), institusional 

layihələrə 340,0 min manat, müdafiə və hüquq-mühafizə layihələrinə 516073,9 min 

manat (17,2%), Ərazilərin bərpası, yenidənqurulması və fövqəladə halların aradan 

qaldırılması yönümlü layihələrə 13000,0 min manat (0,4%), digər layihələr üzrə 68757,3 

min manat (2,3%) və ehtiyat vəsait 1640,0 min manat (0,1%) nəzərdə tutulmuşdur.  

Təsdiq edilmiş bölgüyə əsasən nəzərdə tutulan 3000000,0 min manat vəsaitin 

2685749,9 min manatının (89,5%-nin) bölgüsü aparılmış, 1640,0 min manat ehtiyat 

vəsait nəzərdə tutulsa da, hesabat ilində istifadə edilməmişdir. İstifadə olunmuş 

vəsaitdən infrastruktur sahələrinin inkişafı üzrə 2028930,9 min manat (75,5%), sosial 

sahələrin inkişafı üzrə 299342,2 min manat (11,1%), institusional layihələrə 340,0 min 

manat, müdafiə və hüquq-mühafizə layihələri üzrə 275643,1 min manat (10,3%), 

Ərazilərin bərpası, yenidənqurulması və fövqəladə halların aradan qaldırılması üzrə 

layihələrə 12955,8 min manat (0,5%) və digər layihələr üzrə 68537,9 min manat (2,6%) 

vəsait yönəldilmişdir. 

Təqdim olunan məlumatlara əsasən 2016-cı ilin dövlət büdcəsində dövlət əsaslı 

vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin sifarişçi təşkilatlar və obyektlər üzrə 

bölgüsündə 79 sifarişçi təşkilat üzrə 101 keçid və 213 yeni layihə olmaqla, cəmi 314 

layihə Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil edilmişdir.        

Ümumilikdə, təqdim olunmuş hesabat və digər məlumatlara əsasən 2016-cı ildə 

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə ayrılmış vəsait aşağıda qeyd olunan sahələr üzrə 

layihələrin maliyyələşməsinə yönəldilmişdir. 

 

 

 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun regionlar üzrə bölgüsü 

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə həyata keçirilən davamlı 

sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı 

sahəsində qəbul edilmiş və həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, habelə regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş 

vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, regionlarda kommunal 
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xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni 

müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına 

və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına xidmət edir.  

İqtisadiyyatın diversifikasiyasının, qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafının 

davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 27 

fevral tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-

2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir. Ölkəmizdə 

iqtisadiyyatın dinamik inkişafı ilə əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi 

sahəsində dövlətin məqsədyönlü siyasətinə uyğun olaraq Dövlət Proqramında bütün 

regionlarda mövcud potensialdan daha səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sektorunun 

inkişafı, kommunal xidmət və digər infrastruktur obyektlərinin, yeni istehsal və emal 

müəssisələrinin yaradılması, mövcud müəssisələrdə istehsal fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi, rabitə və informasiya texnologiyalarının tətbiqinin sürətləndirilməsi, 

sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması, o cümlədən müasir standartlara uyğun təhsil, 

elm, səhiyyə, mədəniyyət və idman obyektlərinin inşası, yenidənqurulması, əlillər və 

şəhid ailələri üçün yaşayış binalarının tikintisi üzrə kompleks tədbirlər nəzərdə 

tutulmuşdur. Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı çərçivəsində həyata keçiriləcək 

tədbirlər ölkə əhəmiyyətli tədbirlər və ölkənin iqtisadi və inzibati rayonları səviyyəsində 

həyata keçiriləcək tədbirlər olmaqla iki qrupa ayrılmışdır.  

İqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş müxtəlif sahəvi dövlət proqramları 

çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi Bakı şəhərində də 

irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin gerçəkləşməsinə, sahibkarlıq və investisiya 

fəaliyyətinin genişlənməsinə, əhaliyə göstərilən xidmətlərin, o cümlədən kommunal və 

sosial xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin daha da yaxşılaşmasına, abadlıq işlərinin 

sürətlənməsinə şərait yaratmışdır. Həmin proqramların icrası nəticəsində Bakı şəhəri, 

onun qəsəbə və kəndləri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, rəqabətqabiliyyətli və 

ixracyönümlü ən müasir müəssisələr yaradılmış, yeni iş yerləri açılmış, əhalinin həyat 

səviyyəsi daha da yüksəlmişdir. Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin inkişafının 

sürətləndirilməsi, burada yaşayan əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi 

istiqamətində işləri davam etdirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə “2014-2016-cı illərdə Bakı 

şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq 

edilmişdir. 

DSK-nin məlumatlarına əsasən 2015-2016-cı illərdə dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşunun Bakı şəhəri və ölkənin iqtisadi rayonları üzrə istifadə vəziyyəti Cədvəl 80-

də verilmişdir. 
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Cədvəl 80. 2015-2016-cı illərdə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun Bakı şəhəri və ölkənin iqtisadi 

rayonları üzrə istifadə vəziyyəti barədə məlumat. 

S/
s 

İqtisadi rayonun  
adı 

2015 2016 
01.01.15 

tarixə 
əhali  
(min 

nəfərlə) 

Layih
ə  

sayı 

Maliyyələş-
mə (min 
manatla) 

Xüsusi 
 çəkisi  
(%-lə) 

1 adam 
üçün  

çəkilmiş 
xərc 

(manatla
) 

Layihə  
sayı 

Maliyyələş-
mə (min 
manatla) 

Xüsus
i 

 çəkisi  
(%-lə) 

1 adam 
üçün  

çəkilmiş 
xərc 

(manatl
a) 

1 Abşeron 29 50278,6 1,4 91,1 19 64757,5 2.4 117,4 551,8 

2 Aran  104 109033,7 3,0 56,3 55 176690,7 6.6 91,3 1936,0 

3 Dağlıq Şirvan 23 5865,6 0,2 19,3 4 2311,3 0.1 7,6 304,0 

4 Gəncə-Qazax 69 135536,1 3,7 109,2 33 89480,4 3.3 72,1 1240,8 

5 Lənkəran 41 23542,9 0,6 26,4 20 99785,2 3.7 111,7 893,3 

6 Naxçıvan 8 33740,0 0,9 76,7 3 32000,0 1.2 72,8 439,8 

7 Quba-Xaçmaz 35 88142,6 2,4 167,7 18 77848,7 2.9 148,1 525,7 

8 Şəki-Zaqatala 27 20556,4 0,6 34,3 19 21069,0 0.8 35,1 599,9 

9 Yuxarı Qarabağ 10 3518,9 0,1 5,4 6 9618,0 0.4 14,7 653,5 

10 
Bakı şəhəri  
(Bakı DP daxil 
olmaqla) 

107 1771203,9 48,4 803,6 54 675815,2 25.2 306,6 2204,2 

11 
Regionlararası 
 layihələr 

36 344923,2 9,4 X 37 612632,0 22.8 X X 

12 

Respublika və 
beyxəlxalq 
əhəmiyyətli və 
xüsusi məqsədli 
layihələr 

34 1071892,3 29,3 X 46 823741,9 30.7 X X 

  Cəmi 523  3658234,2 
 

391,3 314 2685749,9 
 

287,3 9349,0 

 

Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 

Proqramları çərçivəsində layihələr daxil olmaqla ümumilikdə Bakı şəhərində 54 layihəyə 

675815,2 min manat (ümumi vəsaitin 25,2%-i) vəsait yönəldilmişdir. Hesabat dövründə 

Bakı şəhəri üzrə 1 nəfər üçün çəkilən xərclər bütün iqtisadi rayonlar üzrə müvafiq 

xərclərdən yüksək olaraq, 306,6 manat (respublika üzrə orta göstəricidən təxminən 

6,7% çox) təşkil etmişdir. 

2016-cı ildə əsaslı vəsait qoyuluşundan ayrılan vəsait hesabına bir sıra layihələr, 

o cümlədən Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikintisi (71767,1 min manat), 

6 ədəd portal kranın alınması və 2 ədəd mövcud portal kranın modernləşdirilməsi 

(10000,0 min manat), Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi 

avtomobil yolunun 24-cü km-də yeni yol ötürücüsünün tikintisi (12478,0 min manat), 

Bakı şəhərində mövcud Diaqnostika korpusunun sökülərək, yerində yeni Diaqnostika və 

Poliklinika korpusunun tikintisi (11900,0  min manat),  "Avtovağzal", "Memar Əcəmi II" 

stansiyalarının və stansiyalararası mənzil tunellərinin istismara verilməsi, "Elmlər 

Akademiyası" stansiyasının 2-ci çıxışının istismara verilməsi, metropolitenin tikilməkdə 

və istismarda olan stansiyalarda tikinti və quraşdırma işləri ilə əlaqədar nizamnamə 

kapitalının artırılması (124927,0 min manat), Heydər Əliyev adına Neft Emalı 
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Zavodunda və "Azərkimya" İstehsalat Birliyində rekonstruksiya və modernləşdirmə 

işlərinin yerinə yetirilməsi üçün nizamnamə kapitalının artırılması (200000,0 min manat), 

“Bakı şəhərinin “20-ci sahə” qəsəbəsi və ətraf ərazilərinin su təchizatı və kanalizasiya 

sistemlərinin yenidən qurulması” layihəsində Azərbaycan tərəfinin payı (14738,4 min 

manat) layihələri həyata keçirilmişdir. 

Bununla yanaşı, Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına 

dair Dövlət Proqramları (2011-2013-cü illərdə və 2014-2018-cü illərdə) çərçivəsində 

həyata keçirilən layihələri də göstərmək olar. Belə ki, 2016-cı ildə əsaslı vəsait 

qoyuluşundan ayrılan vəsait hesabına bir sıra layihələr, o cümlədən Heydər Əliyev 

Beynəlxalq Aeroportu - Mərdəkan - Bilgəh yolu (24-cü km) - Qala - Pirallahı avtomobil 

yolunun layihələndirilməsi və tikintisi (16876,1 min manat), Zığ-Hövsan avtomobil 

yolunun tikintisi (10300,0 min manat), “Ağ şəhər”ə gedən yolun yenidən qurulması (o 

cümlədən Xəqani Rüstəmov və Süleyman Vəzirov küçələrinin yenidən qurulması)” 

layihəsi ilə əlaqədar əlavə xərclər (30000,0 min manat), Balaxanı Sənaye Parkının 

yaradılması işlərinin həyata keçirilməsi, göllərə məişət tullantılarının, texniki və digər 

suların axıdılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə tədbirlərin yerinə yetirilməsi, 

ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və meşə zolaqlarının, parkların salınması (9886,9 

min manat), “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi 

inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş qəsəbədaxili və kəndlərarası 

avtomobil yollarının yenidən qurulması və əsaslı təmiri və Xətai rayonu, General 

Ə.Şıxlinski küçəsindəki 2942 V saylı məhəllədə 1 girişli yaşayış binasının tikintisinin 

başa çatdırılması (9045,6 min manat), Bakı şəhərində məktəblərin və uşaq bağçalarının 

təmiri, bərpa-gücləndirilməsi, tikintisinin maliyyələşdirilməsi (22000,0 min manat) 

layihələri həyata keçirilmişdir. 

Hesablama Palatası tərəfindən kapital qoyuluşuna yönəldilən vəsaitlər üzrə  

2016-cı il və ötən illər əhatə olunmaqla  aparılan nəzarət tədbirlərinin nəticələrinin, 

sifarişçi təşkilatlar və obyektlər tərəfindən təqdim olunmuş illik maliyyə hesabatların, 

Maliyyə Nazirliyinin dövlət büdcəsini icrasına dair təqdim etdiyi hesabatın və Dövlət 

Statistika Komitəsi tərəfindən nəşr olunan statistik göstəricilərin müqayisəli təhlili  

əsasında aşağıdakı nəticələri qeyd etmək olar:   

İnvestisiya qoyuluşların  proqnozlaşdırılması. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2010-cu il 17 mart tarixli 239 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın tələblərinə əməl edilməyərək dövlət investisiya 

layihələrinin əsaslandırılmasını, ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsini özündə əks 

etdirən investisiya təklifləri, həmçinin yeni layihələndirilən obyektlər üçün qüvvədə olan 

normativ hüquqi aktlara uyğun texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki-iqtisadi 

hesablamalar tərtib edilməmiş, nəticədə: 

- inşa edilən məktəblərdə nəzərdə tutulan şagirdlərin sayı ilə faktiki şagirdlərin 

sayı arasında fərqlərin olması, bəzi məktəblərdə sinif otaqlarının istifadəsiz qalması, 

digərlərində isə yeni sinif otaqlarının tikintisi zərurəti yaranmış; 

- məktəblərin tikintisi üçün icra hakimiyyətləri tərəfindən layihə-smeta 

sənədlərinin tərtibində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust 

tarixli 171 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-



 
 

385 

 

texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird 

yerləri ilə təminat normativləri”nin tələblərinə əməl edilməmiş; 

- layihə qabağı aparılan araşdırmalar zamanı yaşayış məntəqələrinin inkişaf 

perespektivlərinin tam təhlil edilməməsi, həmin ərazilərdə yaşayan insanların təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəzərə alınmaması, ərazidə yük və sərnişin daşınmalarını təmin edə bilən 

avtomobil yolları şəbəkəsinin layihələndirilməsi üçün təbii iqlim amilləri, avtomobil 

yollarının ümumi vəziyyəti, hərəkət şəraiti, yolun nəqliyyat işinin səmərəliliyi və yolun 

tranzitlik əmsalını yüksəltmək üçün sıx yol şəbəkəsinin qurulmasının tam 

öyrənilməməsi və trassaaltı torpaqların hüquqi və fiziki şəxslərdən vaxtında alınaraq 

geologiya işlərinin aparılmaması səbəbindən yolun layihəsinin bir neçə dəfə 

dəyişdirilməsi ilə nəticələnmiş, eləcə də sürüşmə zonaları müəyyənləşdirilib geoloji 

müayinə işləri aparılmamış, layihə-smeta sənədlərində avtomobillərin yol üzrə 

təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün xüsusi mühəndis tədbirlərinin işlənməsi 

nəzərdə tutulmamış; 

Qeyd olunanlar da sonda büdcədən əlavə vəsaitin ayrılması və investisiya 

qoyuluşlarından tam səmərəli istifadə edilməməsi ilə nəticələnir. 

Tikintinin layihələndirmə işləri. Bəzi hallarda layihə-smeta sənədlərinə verilmiş 

dövlət ekspertizasının rəyində qeyd olunan iradların aradan qaldırılması təmin 

edilməmiş, bir sıra obyektlər üzrə layihə-smeta sənədləri hazırlanmadan və onların 

ehtimal olunan dəyəri müəyyən edilmədən tender keçirilmiş və podratçılarla müvafiq 

müqavilələr bağlanılmışdır. 

“Müəssisə, bina və qurğuların tikintisinə layihə təşkilatları tərəfindən müəllif 

nəzarətinin aparılması Qaydaları”na (AzDTN 1.5-3) uyğun olaraq tikinti obyektinin 

texnoloji, tikinti-memarlıq və digər texniki həllərinin layihələrdəki həllərinə uyğunluğunu 

təmin etmək, həmçinin tikilən və ya yenidən qurulan kommunikasiyalarda yüksək 

keyfiyyətin təmin olunması məqsədi ilə layihənin müəllifi tərəfindən tikinti-quraşdırma 

işlərinin aparılmasında müəllif nəzarətinin təmin olunması barədə müvafiq qeydlər 

aparılmamış və işçi aktları tərtib edilməmişdir. 

Obyektlərin istismara qəbul edilməsi. Obyektlərin istismara qəbul edilməsi üzrə 

qaydaların tələblərinə riayət edilməyərək bir sıra obyektlərin tikintisi başa çatdırılıb 

istifadə olunsa da dövlət qəbul komissiyası tərəfindən istismara qəbul edilməmiş, 

tikintisi başa çatdırılmış bir sıra obyektlərin texniki göstəriciləri və obyektlərin dəyəri 

obyektlərin istismara qəbulu Aktında öz əksini tapmamış, tikintisi başa çatdırılmış bir 

neçə obyekt istismara verildiyi halda, bu obyektlərin aidiyyəti təşkilat tərəfindən müvafiq 

qaydada uçota alınması təmin edilməmişdir.  

 Mühasibat uçotunun təşkili və aparılması. Yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən 

Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda 

büdcə təşkilatları üçün Milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun olaraq mühasibat 

uçotunun təşkili və aparılmasına dair təlimat”ın tələblərinə əməl edilməyərək 

“Maliyyə vəziyyəti haqqında” (FORMA №1), “Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri 

haqqında” (FORMA №2), “Kapitalda dəyişikliklər və xalis aktivlər haqqında” (FORMA 

№3) və “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında” (FORMA №4) hesabatlar tərtib 

olunmur.. 

Audit zamanı sifarişçilər  (yerli icra hakimiyyəti orqanları) tərəfindən təqdim 

olunan maliyyə hesabatlarında əks olunan göstəricilər ilə Dövlət Statistika Komitəsi 
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tərəfindən nəşr olunan statistik göstəricilər arasında fərqlərin olduğu və əsaslı kapitala 

yönəldilən büdcə vəsaitləri üzrə aparılan maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının nəticələrinin 

hesabatlarda düzgün əks etdirilmədiyi hallara da rast gəlinmişdir. 

Bununla yanaşı, son illərdə audit aparılan bir sıra təşkilatlar tərəfindən Büdcə 

təşkilatları üçün Milli Mühasibat uçotu Standartların tələbinə uyğun dövlət büdcəsinin 

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan və ehtiyat fondlarından əsaslı kapitala yönəldilən 

vəsait hesabına yaranmış aktiv və öhdəliklər, eləcə də bir sıra tikintisi başa çatmamış 

obyektlərə sərf olunan vəsaitin məbləği maliyyə hesabatlarında tam əks olunmamış, 

bəzi hallarda tikintisi başa çatmış və istismara qəbul edilmiş əsas fondlar müvafiq 

qaydada uçota alınmamış, bir sıra yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən dövlət 

əsaslı vəsait qoyuluşundan və digər mənbələrdən ayrılan və əsaslı kapitala yönəldilən 

vəsaitlər üzrə maliyyə hesabatları ümumiyyətlə tərtib olunmamışdır.  

Əldə olunmuş məlumatlar əsasında aparılmış təhlilin nəticələrini nəzərə alaraq, 

aşağıdakı təklifləri vermək olar: 

1. Layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizasının aparılması 

məqsədilə iri layihələr üzrə xərc-gəlir təhlilinin aparılması üzrə meyarların müəyyən 

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

hazırlanması, hər il müvafiq layihələrin xərc-gəlir təhlilinin aparılmasını, investisiya 

layihələrinin qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra seçilməsinə üstünlük verilməsi və 

layihələrin icrası başa çatdıqdan sonra təsir qiymətləndirməsinin aparılmasını;  

2. Layihələrin həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində və büdcə prosesində 

(məqsədlər, əsas layihələrin dəyəri, sonrakı qiymətləndirmə) investisiya layihələri üzrə 

şəffaflığın artırılmasını (qiymətləndirmə informasiyaları, rəqabətli satınalma prosesi, 

satınalmaların statistik uçotu, gözlənilməz qiymət artımlarının araşdırılması);  

3. Elektron satınalmalar üzrə portalın yaradılması və satınalmaların elektron 

portal vasitəsilə həyata keçirilməsini;  

4. Dövlət investisiyalarından səmərəli istifadə etmək, həmçinin kapital 

bazarlarının inkişafı məqsədilə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına hər il nizamnamə 

kapitalı artırılan dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsinin nəzərdən keçirilməsini və ilkin 

ictimai yerləşdirmə (IPO)  vasitəsilə kapitalın müəyyən hissəsinin özəl şirkətlər satılması 

və yeni vəsaitlərin cəlb edilməsini;  

 

 

 

3.1.5. Büdcədənkənar xərclərin icrası  
 

 

2016-cı ildə büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul 

satışından və digər fəaliyyətlərindən əldə etdikləri gəlirlərdən formalaşan 

büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərcləri 305,0 mln. manata qarşı 239,0 mln. manat 

məbləğində (78,4% səviyyəsində) və ya 66,0 mln. manat az icra edilmişdir ki, bu da 

2015-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 37,2 mln. manat və ya 18,4% çoxdur (Cədvəl 

81) . 
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Cədvəl 81. Funksional təsnifat üzrə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların 

büdcədənkənar xərcləri, min manat 

Funksional 
bölmələr 

2015-ci il 
icra 

2016-cı il 2015-ci illə müqayisə 

proqnoz icra proqnozla 
müqayisə 

mütləq nisbi mütləq nisbi 

Ümumi dövlət 
xidmətləri 

49136,9 86150,5 73478,1 -12672,4 85,3 24341,2 149,5 

Müdafiə 3805,2 9 400,0 3929,0 -5471,0 41,8 123,8 103,3 

Məhkəmə 
hakimiyyəti, 
hüquq-mühafizə 
və prokurorluq 

117972,8 162 796,0 128195,6 -34600,4 78,7 10222,9 108,7 

Təhsil 16274,7 22 490,5 14882,2 -7608,3 66,2 -1392,5 91,4 

Səhiyyə 3803,8 6 120,0 4137,9 -1982,1 67,6 334,1 108,8 

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

2613,5 4 838,0 3378,2 -1459,8 69,8 764,7 129,3 

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

6187,9 8 905,0 8574,5 -330,5 96,3 2386,7 138,6 

Əsas bölmələrə 
aid edilməyən 
xidmətlər 

2033,8 4 300,0 2437,4 -1862,6 56,7 403,6 119,8 

Cəmi 201828,5 305 000,0 239 013,0 -65987,0 78,4 37184,5 118,4 

 

Büdcədənkənar xərclərin funksional təsnifat üzrə strukturuna nəzər saldıqda, 

qeyd edə bilərik ki, 2015-ci il dövlət büdcəsində olduğu kimi, büdcədənkənar xərclər 

üzrə ən yüksək icra səviyyəsi “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və 

ətraf mühitin mühafizəsi” bölməsi (96,3%), ən aşağı icra səviyyəsi isə “Müdafiə” bölməsi 

üzrə (41,8%) olmuşdur.  

Xüsusi çəki göstəricisinə gəldikdə isə, daha yüksək xüsusi çəki “Məhkəmə 

hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq” (2015-ci ilin göstəricisi ilə müqayisədə 4,8 

faiz bəndi az olmaqla 53,6%) və “Ümumi dövlət xidmətləri” (2015-ci ilin göstəricisi ilə 

müqayisədə 6,4 faiz bəndi çox olmaqla 30,7%) bölmələrinə, daha aşağı xüsusi çəki isə 

“Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər”(1,0%) və “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” 

(1,4%) bölmələrinə aid olmuşdur. 
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2015-ci ilin icra göstəriciləri ilə müqayisədə funksional təsnifatın 7 bölməsi üzrə 

büdcədənkənar xərclər artmış, 1 bölməsi üzrə azalmışdır. Əsas artım (24,3 mln. manat 

və ya 49,5%) “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi, azalma (1,3 mln. manat və 8,6%) isə 

“Təhsil” bölməsi üzrə olmuşdur.  

2013-2016-cı illər üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, hesabat ilində 

büdcədənkənar xərclər ötən illərlə müqayisədə daha çox icra edilmişdir. Belə ki, 2016-cı 

ildə 239,0 mln manat məbləğində icra edilmiş büdcədənkənar xərclər 2013-cü ilin 

müvafiq göstəricisindən 65,9 mln. manat və 38,1%, 2014-cü ilin göstəricisindən 32,8 

mln. manat və ya 15,9%, 2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən isə 37,2 mln. manat və ya 

18,4% çox olmuşdur. Müvafiq xərclərin ötən illərlə müqayisədə artımına əsasən bu 

xərclərin 2016-cı ilin dövlət büdcəsində “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinin “Mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanları” paraqrafı üzrə əvvəlki illərə nisbətən daha çox nəzərdə 

tutulması və icra olunması səbəb olmuşdur.  

Büdcədənkənar xərclərin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, 2016-cı il dövlət 

büdcəsində müvafiq xərclər malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması və digər 

xərclərə yönəldilmişdir. Belə ki, büdcədənkənar xərclərin 99,5%-i malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınmasına, 0,5%-i isə digər xərclər üzrə icra edilmişdir. Malların 

(işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə büdcədənkənar xərclər 302,0 mln. manat 

təyinata qarşı  237,9 manat və ya 78,8%, digər xərclər üzrə isə 2,9 mln. manata qarşı 

1,1 mln. manat və ya 37,5% icra edilmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, malların (işlərin və 

xidmətlərin) satın alınması üzrə icra edilmiş 237,9 mln. manat məbləğində vəsait  

inventar və avadanlıq alınması ilə, digər xərclər üzrə isə icra edilmiş 1,1 mln. manat 

məbləğində vəsait sair xərclər ilə bağlı olmuşdur. 

Büdcədənkənar xərclər üzrə məlumatların inzibati təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi üzrə büdcədənkənar xərclərin icrası 

dövlət büdcəsinin ümumi büdcədənkənar xərclərinin icrasında ən yüksək (23,5%) 

xüsusi çəkiyə malik olmuş, hesabat ilində müvafiq xərclər 56199,7 min manat 

məbləğində icra edilmişdir ki, bu da planlaşdırılmış xərclərin 97,1%-ni təşkil etmişdir. 

Büdcədənkənar xərclərdə nəzərəçarpacaq xüsusi çəkiyə malik olan digər qurumlar 

sırasında isə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi (4,3%), Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi (3,6%) kimi qurumları qeyd edə bilərik (Cədvəl 82). 

Qurumlar üzrə büdcədənkənar xərclərin icra səviyyəsi üzrə məlumatlara gəldikdə 

isə, qeyd edə bilərik ki, 2  qurum (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları 

Agentliyi) üzrə müvafiq xərclər nəzərdə tutulsa da, hesabat ilində icra edilməmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və 

İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti və  Maliyyə Nazirliyi plana qarşı 

ən yüksək icra faizinə malik olan qurumlardır.  
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Cədvəl 82. Təhlillə əhatə olunmuş qurumlar üzrə büdcədənkənar xərclər (məxfi xərclər 

istisna olmaqla), min manatla 

 
Qurumlar 

Qurumlar tərəfindən təqdm 
edilmiş məlumatlar 

dövlət 
büdcəsinin 
büdcədənkə

nar 
xərclərində 

xüsusi 
çəkisi 

Plan 
kassa 
icrası 

icra 
faizi 

Azərbaycan Dəmir Yolu ASC 420,0 297,2 70,8 0,1 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 3365,0 3241,3 96,3 1,4 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  3050,0 771,4 25,3 0,3 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 7,1 7,1 100,0 0,0 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və 
Qiymətli Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti 

50,0 42,4 84,8 0,0 

Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi 2,7 0,0 0,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiyası 50,0 49,9 99,8 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  700,0 480,7 68,7 0,2 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti 

0,0 48,2   0,0 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar 
Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti 

40,0 40,0 100,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi 1163,4 661,3 56,9 0,3 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki 
Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidməti 

135,0 107,8 79,9 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 
Baytarlıq Nəzarəti Xidməti  

2365,0 2320,9 98,1 1,0 

Azərbaycan Respublikasının Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət 
Fitosanitar Nəzarəti Xidməti  

2520,0 2460,0 97,6 1,0 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 1467,0 952,6 64,9 0,4 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mirzə 
Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 

20,0 4,1 20,5 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 

1950,0 1673,0 85,8 0,7 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı 
Bulvar İdarəsi 

254,6 0,0 0,0 0,0 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

11914,4 8502,4 71,4 3,6 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin  Işlər İdarəsinin 
tabeliyindəki təşkilatlar üzrə 

4100,0 3500,5 85,3 1,5 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 4628,7 3482,3 75,2 1,5 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 12480,6 10377,0 83,1 4,3 

Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 1000 731,6 73,2 0,6 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 57860,0 56199,7 97,1 23,5 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 25,0 9,4 37,6 0,0 

Heydər Əliyev Mərkəzi 859,0 858,0 99,9 0,4 

Cəmi 110427,5 96818,8 87,7 40,5 

 

 

 

 

 



 
 

390 

 

3.2. Dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi  təsnifat üzrə icra vəziyyəti 

Dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, büdcə 

xərclərində ən böyük çəki digər xərclərə aid olmuşdur (Cədvəl 83).  2015-ci illə 

müqayisədə də ən böyük artım 1662,5 mln. manat və ya 9,4 faiz bəndi olmaqla “Digər 

xərclər” bölməsi üzrə, ən çox azalma isə 3411,9 mln. manat və ya 19,1 faiz bəndi az 

olmaqla “Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması”  bölməsi üzrə müşahidə edilmişdir. Ən 

aşağı icra isə 87,6% səviyyəsində “Qrantlar və digər ödənişlər” bölməsi üzrədir. 

 

Cədvəl 83. 2015-2016-cı illərdə dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə icrası, mln. 

manatla  

Bölmələr 

2015-ci il 2016-cı il 2015-ci illə müqayisə 

icra 

xüsusi 

çəki, 

faizlə 

proqnoz icra 

xüsusi 

çəki, 

faizlə 

icra 

səviyyəsi, 

faizlə 

fərq faiz 
xüsusi 

çəki 

Əməyin ödənişi  1938,3 10,9 2287,9 2191,8 12,3 95,8 253,5 113,1 1,4 

Malların (işlərin 

və xidmətlərin) 

satın alınması 

1617,1 9,1 1935,8 1817,3 10,2 93,9 200,2 112,4 1,1 

Faizlər üzrə 

ödənişlər 
211,4 1,2 376,9 375,4 2,1 99,6 164,0 177,6 0,9 

Subsidiyalar və 

cari transfertlər 
804,8 4,5 772,8 737,8 4,2 95,5 -67,0 91,7 -0,3 

Qrantlar və 

digər ödənişlər 
186,8 1,1 202,9 177,7 1,0 87,6 -9,1 95,1 -0,1 

Təqaüdlər və 

sosial 

müavinətlər 

1802,8 10,1 2051,9 2046,3 11,5 99,7 243,5 113,5 1,4 

Digər xərclər 4182,8 23,5 5980,5 5845,3 32,9 97,7 1662,5 139,7 9,4 

Qeyri-maliyyə 

aktivlərinin 

alınması 

6475,8 36,4 3386,3 3063,9 17,3 90,5 
-

3411,9 
47,3 -19,1 

Maliyyə aktivləri 

üzrə 

əməliyyatlar 

71,7 0,4 106,6 106,6 0,6 100,0 34,9 148,7 0,2 

Öhdəliklər üzrə 

maliyyə 

əməliyyatları 

492,9 2,8 1393,5 1389,1 7,8 99,7 896,2 281,8 5,0 

YEKUN 17784,5   18495,0 17751,3   96,0 -33,2 99,8   

 

 Təhlil göstərir ki, son dövrlərdə ilk dəfə olaraq “Digər xərclər” xüsusi çəkisinə görə 

ən böyük paya malikdir. 

2016-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin Vahid Büdcə Təsnifatı ilə müəyyən edilmiş 

iqtisadi təsnifat bölmələri üzrə ayrı-ayrı aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

2016-cı il ərzində aparılmış dəyişikliklər nəticəsində dövlət büdcəsində əməyin 

ödənişi ilə bağlı 2287889,2 min manat və ya cəmi xərclərin 12,4%-nə bərabər məbləğdə 

vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Təqdim edilmiş hesabata əsasən ilin sonuna bu istiqamət 

üzrə icra 2191764,2 min manat və ya 95,8% təşkil etmişdir. Əməyin ödənişi ilə bağlı 

2016-cı ildə icra olunmuş vəsait 2015-ci ilin müvafiq göstərici ilə müqayisədə 253442,9 
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min manat və ya 13,1% çoxdur. Təhlil göstərir ki, əvvəlki illə müqayisədə çox icra 

edilmiş vəsaitin 82,7%-i əməyin haqqı ilə bağlı, 17,3%-i isə əmək haqqına üstəlik 

xərcləri ilə bağlı olmuşdur. 2016-cı ildə əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin tərkibində 

2015-ci illə müqayisədə az icra edilmiş yeganə xərc icbari dövlət sığortası üzrə 

olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində 5721,7 min manata qarşı icra 4722,4 min manat təşkil 

etmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 46,6 min manat və ya 1,0% azdır.  

Əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərin funksional təsnifat üzrə bölgüsünə gəldikdə, 

qedy edilməlidir ki, 2016-cı ildə yalnız “İqtisadi fəaliyyət” bölməsində bu xərclər nəzərdə 

tutulmamış, “Mənzil və kommunal təsərrüfatı” və “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” 

bölmələrində isə əvvəlki illərdən fərqli olaraq vəsait nəzərdə tutularaq müvafiq olaraq 

5168,3 min manat və 3086,7 min manat məbləğində icra edilmişdir. Bu istiqamətdə 

“Ümumi dövlət xidməti” və “Təhsil” bölmələrinin xüsusi çəkisi, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 

böyük olmuş, müvafiq olaraq 18,9% və 54,8% təşkil etmişdir.  

2016-cı ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 1817346,8 min manatı və ya 10,2%-i 

malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına yönəldilmişdir. Bu, 2015-ci ilin müvafiq 

göstərici ilə müqayisədə 200208,4 min manat və ya 12,4% çoxdur. Hesabat ilində 

həmin məqsədlə il ərzində aparılmış dəyişiklər əsasında nəzərdə tutulmuş vəsaitə 

93,9% icra edilmişdir. Malların (işlərin və xidmətlərin) alınması ilə bağlı xərclərin 40,5%-i 

istehlak mallarının və materiallarının alınması ilə bağlı olmuşdur. Təhlil göstərir ki, 2015-

ci illə müqayisədə ən böyük artım da məhz bu xərclərdə müşahidə olunur. Belə ki, 

2016-cı ildə malların (işlərin və xidmətlərin) alınması ilə bağlı xərclərin tərkibində 

istehlak malları və materiallarının alınması xərcləri əvvəlki ilə nisbətən 32,8% artımla 

iqtisadi təsnifatı bu bölmə üzrə xərclərin ümumi artımının 91,0%-ni təşkil etmişdir. Qeyd 

edilməlidir ki, istehlak mallarının alınması ilə bağlı hesabat ilində icra edilmiş vəsaitin 

artımı digər alış və xidmətlərin ödənilməsi xərcləri hesabına olmuşdur.  

Malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı xərclərin tərkibində 2015-ci 

illə müqayisədə hesabat ilində az icra edilmiş yeganə köməkçi bölmə “Sair xidmətlərin 

haqqının ödənilməsi” köməkçi bölməsi olmuşdur. 2016-cı ildə bu istiqamət üzrə 

206965,7 min manat qarşı 199884,8 min manat vəsait icra edilmişdir ki, bu da əvvəlki 

illə müqayisədə 11,8% azdır. Köməkçi bölmə üzrə vəsaitin tərkibində abadlaşdırma 

xidmətləri haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclərin 2015-ci illə müqayisədə 15175,9 min 

manat və ya 7,8%, geoloji-kəşfiyyat və topoqrafiya-geodeziya axtarış xidmətləri 

haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclərin 11785,9 min manat və ya 43,7% azalması 

hesabat ilində sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclərin azalmasını izah 

edən əsas istiqamətlər olmuşdur.  

Funksional bölmələr üzrə təhlil göstərir ki, 20016-cı ildə “Yanacaq və enerji” və 

“Nəqliyyat və rabitə” bölmələrində malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması ilə bağlı 

xərc icra edilməmişdir. Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatın təhlili 

göstərir ki, hesabat ilində təhsil, səhiyyə, mənzil və kommunal təsərrüfatı üzrə xərclərdə, 

həmçinin “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsində bu xərclərin xüsusi 

çəkisi 10,0%-dən çox olmuş, müvafiq olaraq 13,2%, 15,2%, 13,3% və 17,9% təşkil 

etmişdir.  

Faizlər üzrə ödənişlərə dövlət büdcəsinin cəmi xərclərinin 2,1%-nə bərabər 

olmaqla 375350,5 min manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir. Bu, dəyişikliklər 

edilməklə müəyyən olunmuş təyinat göstəricinin 99,6%-ə bərabərdir. 2015-ci illə 
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müqayisədə faizlər üzrə ödənişlərin məbləği 163957,9 min manat və ya 77,6% çoxdur. 

Təqdim edilmiş hesabat üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, həmin xərclərin tərkibində 

digər təşkilatların kreditləri üzrə ödənişlər hesabat ilində əvvəlki illə müqayisədə 

151990,0 min manat və ya 84,5%, Milli Bank üzrə ödənişlər isə 25753,1 min manat və 

ya 146,4 dəfə çox olmuşdur.  

2015-ci ildən fərqli olaraq Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankıın kreditləri 

üzrə 2016-cı ildə xərc həyata keçirilməmişdir. Kommersiya bankları üzrə üzrə isə 

17642,0 min manat qarşı 17639,1 min manat vəsait icra edilmişdir ki, bu da əvvəlki illə 

müqayisədə 1047,6 min manat və ya 5,6% azdır.  

Faizlər üzrə ödənişlər əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2016-cı ildə də yalnız “Ümumi 

dövlət xidmətləri” bölməsində icra edilmişdir.  

2016-cı il dövlət büdcəsi xərclərinin 737787,6 min manatını və ya 4,2%-ni 

subsidiya və cari transfertlərin ödənilməsi ilə bağlı xərclər təşkil etmişdir. Bu xərclər 

95,5% səviyyəsində icra edilməklə 2015-ci illə müqayisədə 67034,1 min manat və ya 

8,3% azdır. Təqdim edilmiş hesabat üzrə aparılmış təhlil göstərir ki,  hesabat ilində 

dövlət mülkiyyətində olan və ya dövlətin nəzarətində olan müəssisələr tərəfindən xaricə 

və ölkə daxilində sənaye və kommersiya malları satışı və xidmət göstərilməsi ilə məşğul 

olan hüquqi şəxslərə, qeyri-maliyyə dövlət təşkilatlarına yaranmış zərərin ödənilməsi 

üzrə xərclər əvvəlki ilə nisbətən 50306,6 min manat və ya 20,9%, öhdəliklərin qəbul 

edilməsi və ya maliyyə aktivlərinin bazarda alınması, depozit və əmanət qoyuluşlarının 

qəbul edilməsi, pul-kreditin nizamlanması funksiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı 

xərclər, həmçinin dövlət və ya qeyri-dövlət sektorunun müəssisələrinə verilən 

subsidiyalarla bağlı xərclər isə 17660,5 min manat və ya 3,4% az icra edilmişdir.  2016-

cı ildə icra edilmiş subsidiya və cari transfertlərin tərkibində ''Azərbaycan hava yolları 

''dövlət konserninə verilən subsidiyanın məbləği isə 2015-ci illə müqayisədə 932,7 min 

manat və ya 10,3% çox olmuşdur.  

Funksional təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, ümumilikdə bu xərclər 7 bölmə üzrə 

nəzərdə tutularaq icra edilmişdir. Eyni zamanda, vurğulanmalıdır ki, subsidiya və cari 

transfertlər sosial müdafiə və sosial təminatla bağlı xərclərin tərkibinə ilk dəfə daxil 

edilmişdir. Bu xərclərin tərkibində “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinin xüsusi çəkisi 

daha böyük olmuş, 38,5% təşkil etmişdir. “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, 

ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi”, “Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən 

tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” və “İqtisadi fəaliyyət” 

bölmələrinin də subsidiya və cari transfertlərdə payı nəzərəçarpacaq olmuş, müvafiq 

olaraq 26,2%, 13,2% və 10,3% təşkil etmişdir.  

Qrantlar və digər ödənişlərə 2016-cı ildə 177736,9 min manat vəsait 

yönəldilmişdir ki, bu da hesabat ili üzrə cəmi büdcə xərclərinin 1,0%-ə bərabərdir. 

Həmin xərclərin icra səviyyəsi 87,6% təşkil etmişdir və bu, 2016-cı ilin dövlət büdcəsi 

xərclərində iqtisadi təsnifatın bölmələri arasında üzrə ən aşağı göstəricidir. Qrantlar və 

digər ödənişlərlə bağlı hesabat ilində icra edilmiş vəsait 2015-ci illə müqayisədə 9060,1 

min manat az olmuşdur.  

Dövlət büdcəsi xərclərində qrantlar və digər ödənişlər üzrə 2016-cı ildə icra 

edilməmiş 25122,1 min manat məbləğində vəsaitin 79,6%-i beynəlxalq təşkilatlara 

ödənişlər və 20,4%-i dövlət idarəetmə orqanlarına əvəzsiz olaraq əsaslı ödənişlərlə 

bağlı verilən xərclər üzrə olmuşdur.  
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2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı üzrə 

22873,3 min manat (2,9 dəfə) çox,  dövlət idarəetmə orqanlarına əvəzsiz olaraq əsaslı 

ödənişlərlə bağlı verilən xərclər üzrə 31808,5 min manat (19,8%) az, həmçinin 

beynəlxalq təşkilatlara digər ödənişlərlə bağlı xərclərdə isə 5124,9 min manat (46,8%) 

az vəsaitin icra edilməsi hesabat ilində qrantlar və digər ödənişlər üzrə xərclərin əvvəlki 

ilə nisbətən 4,9% az icrası ilə nəticələnmişdir.  

Təhlil göstərir ki, dövlət büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatında qrantlar və 

digər ödənişlərlə bağlı xərclər yalnız 4 bölmədə nəzərdə tutularaq icra edilmişdir və 

həmin bölmələr arasında nəzərəçarpacaq xüsusi çəkiyə “Ümumi dövlət xidmətləri” və 

“İqtisadi fəaliyyət” bölmələri müvafiq olaraq 30,2% və 69,7% səviyyəsində malik 

olmuşdur. Hesabat ilində dövlət büdcəsi xərclərin ən aşağı icra səviyyəsinə malik 

olması nəzərə alınaraq funksional təsnifat üzrə aparılmış qrantlar və digər ödənişlərlə 

bağlı xərclərin icra edilməmiş 25112,1 min manat məbləğində az icra edilməsinin məhz 

bu bölmələr üzrə müvafiq olaraq 19462,1 min manat və 5122,2 min manat az icra 

edilməsi hesabınadır. Ümumiyyətlə isə, bu vəsaitin ən aşağı icra səviyyəsi “Əsas 

bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölməsi üzrə olmuşdur. Belə ki, il ərzində aparılmış 

dəyişiklik nəticəsində müəyyən edilmiş 750,0 min manat qarşı icra 3,5 dəfə az olmaqla 

212,3 min manat təşkil etmişdir.   

2015-ci illə müqayisəyə gəldikdə isə hesabat ilində “Ümumi dövlət xidmətləri”,  

“Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən sahədə fəaliyyət”, “İqtisadi fəaliyyət” və “Əsas bölmələrə aid edilməyən 

xidmətlər” bölmələri üzrə hesabat ilində vəsaitin əvvləki ilə nisbətən müvafiq olaraq 

22859,3 min manat çox, 1,5 min manat çox, 31809,5 min manat az və 111,4 min manat 

az icra edilməsi sonda iqtisadi təsnifatın bu bölməsi üzrə 25122,1 min manat az icra ilə 

nəticələnmişdir.  

Təqaüdlər və sosial müavinətlərə il ərzində 2046343,3 min manat və ya cəmi 

xərclərin 11,5%-i qədər vəsait icra edilmişdir. Bu, 2015-ci illə müqayisədə 243544,0 min 

manat və ya 13,5% çoxdur. 2016-cı ildə bu xərclərin icra səviyyəsi 99,7% təşkil etmişdir. 

Təhlil göstərir ki, bu xərclərin tərkibində ən aşağı icra faizi dövlət qulluqçularına verilən 

müavinətlər üzrə 85,9% təşkil etmiş, 1743,4 min manata qarşı 1497,5 min manat icra 

edilmişdir. Digər bütün istiqamətlər üzrə icra səviyyəsi 99,0%-dən yüksək olmuşdur.  

Eyni zamanda, 2015-ci illə müqayisədə aztəminatlı ailələrə ödənilən digər 

müavinətlər istisna olmaq digər bütün istiqamətlərdə icra edilmiş vəsaitin məbləği çox 

olmuşdur. Belə ki, həmin müavinətlərə hesabat ilində 10194,3 min manat, əvvəlki ildə 

isə 10885,5 min manat vəsait yönəldilmişdir. Təqaüdlər və sosial müavinətlərin 

tərkibində ən böyük xüsusi çəki 88,8% olmaqla digər təqaüdlər, müavinətlər və 

transfertlərlə bağlı olmuşdur. Belə ki, bu istiqamətdə 18626162,8 min manat vəsait icra 

edilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 14,0% çoxdur.  

Funksional təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, təqaüdlər və sosial müavinətlərlə bağlı 

xərclərin əsas hissəsi, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2016-cı ildə də “Sosial müdafiə və 

sosial təminat” bölməsinə aid olmuşdur. Belə ki, hesabat ilində bu bölmədən həmin 

istiqamətə 1971570,8 min manat vəsait icra edilmişdir ki, bu da, təqaüdlər və sosial 

müavinətlərlə bağlı xərclərin 96,3%-ə bərabərdir.  

Təqdim edilmiş hesabata görə, 2016-cı ilin dövlət büdcəsi xərclərində ən böyük 

xüsusi çəki 32,9% təşkil etməklə digər xərclərə aid olmuşdur. Belə ki, iqtisadi təsnifatın 
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bu bölməsi üzrə 5845331,7 min manat məbləğində vəsait icra edilmişdir Bu isə 2015-ci 

ilin müvafiq göstəricindən 1662496,1 min manat və ya 1,4 dəfə çoxdur. Digər xərclərin 

hesabat ilində icra səviyyəsi 97,7% təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə, məbləğ ifadəsində 

2016-cı ildə əvvəlki illə müqayisədə ən böyük artım 1662496,1 min manat olmaqla 

məhz digər xərclərə aid olmuşdur. 

Digər xərclərin 98,4%-i, o cümlədən büdcə xərclərinin 32,4%-i sair müxtəlif 

xərclərin ödənilməsinə yönəldilmişdir. Hesablama Palatası dövlət büdcəsi xərclərinin 

demək olar ki, üçdən bir hissəsinin bir xərc istiqaməti ilə ətraflı təqdim edilmədən icra 

olunduğunu nəzərə almaqla şəffaflığın təmin edilməsi, inzibatçılığın gücləndirilməsi və 

nəzarətin effektivliyinin yüksəldilməsi baxımından bu xərclərin azaldılması ilə bağlı 

tədbirlərin artırılmasını məqsədəmüvafiq hesab edir.  

Digər xərclərdin tərkibində ən böyük artım tempi mənzil fondunun əsaslı təmiri ilə 

bağlı xərclərdə müşahidə edilmişdir. Belə ki, hesabat ilində bu xərclərin ödənilməsinə 

33042,2 min manat və ya əvvəlki illə müqayisədə 3,8 dəfə çox vəsait icra edilmişdir. 

Sair əsaslı təmir xərcləri isə, əksinə, 2016-cı ildə 2015-ci ilə nisbətən 558,0 dəfə az 

olmaq 72,0 min manat təşkil etmişdir.   

Qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması xərcləri 2016-cı ildə 3063928,4 min manat və 

aya cəmi xərclərin 17,3%-ni təşkil etmişdir. Bu xərclərin icra səviyyəsi 90,5% təşkil 

etmiş, əvvəlki illə müqayisədə isə 3411901,0 min manat və ya 52,7% az olmuşdur. 

Təhlil göstərir ki, iqtisadi təsnifatın bu bölməsi üzrə azalma tam məbləğdə əsas 

vəsaitlərlə bağlı xərclər üzrə olmuşdur. Belə ki, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması 

xərclərinin 99,7%-ni təşkil edən bu xərclərə 2016-cı ildə 3056041,7 min manat 

məbləğində vəsait yönəldilmişdir ki, bu da 2015-ci illə müqayisədə 3413475,5 min 

manat və ya 2,1 dəfə azdır. Ümumilikdə götürdükdə isə, qeyri-maliyyə aktivlərinin 

alınması xərclərinin 91,0%-i digər tikililərin inşası, 8,5%-i digər maşın və avadanlıqların 

alınması ilə bağlı olmuşdur.  

Funksional təsnifat üzrə təhlil göstərir ki, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə 

bağı xərclər əsasən “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsində icra edilir və 2016-

ci ildə həmin xərclərin 87,7%-i məhz bu bölmənin payına düşmüşdür.  “Mədəniyyət, 

incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 

fəaliyyət” bölməsinin payı isə 6,1% təşkil etmişdir. 

Ümumiyyətlə qeyd edək ki, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağı xərclərin 

3411901,0 min manat məbləğində az icra edilməsi “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” 

bölməsindən digər tikililərin inşası ilə bağlı 2343556,4 min manat və ya 1,9 dəfə az icra 

edilməsi yanaşı, 2015-ci ildən fərqli olaraq 2016-cı ildə “Əsas fəaliyyət aid edilməyən 

xidmətlər” bölməsindən “Xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər” 

birdəfəlik təyinatlı xərclərin olmamasıdır. Belə ki, 2015-ci ildə birdəfəlik təyinatlı bu 

xərclərin tərkibində 1270530,4 min manat məbləğində vəsait digər maşın və 

avadanlıqların alınmasına yönəldilmişdir.   

Eyni zamanda, qeyd edək ki, hesabat ilində bu xərclərin tərkibində bir ildən çox 

istifadə edilən kompüter proqramlarının hazırlanması və ya onun alınması, məlumat 

bazalarının hazırlanması, informasiya sistemlərinin yaradılması ilə bağlı xərclərə 7886,7 

min manat və ya əvvəlki illə müqayisədə 25,1% çox vəsait icra edilmişdir.   

Hesabat ilində büdcə xərclərinin 106594,5 min manatını və ya 0,6%-ni maliyyə 

aktivləri üzrə əməliyyatlar təşkil etmişdir. Bu xərclər tam məbləğdə icra edilmiş və 2015-
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ci illə müqayisədə 34930,4 min manat və ya 48,7% çox olmuşdur. Əvvəlki illə 

müqayisədə 2016-cı ildə maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlarla bağlı xərclərin tərkibində 

“Daxili” köməkçi bölməsi üzrə vəsait icra edilməmiş, iqtisadi təsnifatın bu bölməsi üzrə 

xərclər tam məbləğdə il ərzində qaytarılmış uzunmüddətli xarici ssudaların 

maliyyələşdirilməsinə yönəldilmişdir.  

2016-cı ildə maliyyə aktivləri üzrə əməliyyatlarla bağlı xərclər yalnız “Ümumi 

dövlət xidmətləri” bölməsindən icra edilmişdir.  

Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatlarına 2016-cı ildə 2015-ci illə müqayisədə 

896163,9 min manat və ya 2,8 dəfə çox olmaqla 1389099,8 min manat məbləğində 

vəsait icra edilmişdir. Bu xərclərin icra səviyyəsi 99,7% təşkil etmişdir. Hesabat ilində 

öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatlarının ödənilməsinə yönəldilmiş vəsaitin 81,8%-i il 

ərzində qaytarılmış uzunmüddətli xarici, 18,2%-i isə daxili səhmlər istisna olmaqla 

qiymətli kağızlarla bağlı olmuşdur. 

Qeyd edək ki, 2015-ci illə müqayisədə artım məbləğində bu xərclər müvafiq 

olaraq 696386,5 min manat və ya 2,6 dəfə və 199777,4 min manat və ya 4,8 dəfə təşkil 

etmişdir.  

Öhdəliklər üzrə maliyyə əməliyyatları ilə bağlı xərclər də yalnız “Ümumi dövlət 

xidmətləri” bölməsinə aid olmuşdur.  

2016-cı il dövlət büdcəsi xərclərinin 11698,4 mln. manatı  və  ya 65,9%  cari  

xərclərə (əvvəlki illə müqayisədə 1935,3 mln. manat və ya 19,8% çox), 4283,8 mln. 

manatı və ya 24,1% əsaslı xərclərə (əvvəlki illə müqayisədə 3033,1 mln. manat və ya 

41,5% az), 1769,1 mln. manatı və ya xərclərin 10,0% dövlət borcuna və öhdəliklərinə 

xidmətlə bağlı xərclərə (əvvəlki illə müqayisədə 1064,6 mln. manat və ya 2,5 dəfə çox) 

yönəldilmişdir (Şəkil 27).  

 

Şəkil 27. 2012-2016-cı illərdə dövlət büdcəsinin xərclərinin strukturu, mln.manat  

 
 
 

Şəkil 27-dən göründüyü kimi son 4 ildə əsaslı xərclərin həcmi əhəmiyyətli şəkildə 

azalmışdır. 2015-ci ildə baş verən iki devalvasiya faktından sonra dövlət borcuna 

xidmətlə bağlı xərclərin həcmi artmışdır.  

9278 9193
9898 9763

11698

7926

9222
8433

7317

4284

213
728 379 705

1769

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 2013 2014 2015 2016

Cari xərclər Əsaslı xərclər Dövlət borcunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər



 
 

396 

 

Qeyri-neft ÜDM-nin nominal artım tempi ilə cari xərclərin artım tempi illər üzrə 

fərqli olmuşdur (Şəkil 28). 2016-cı ildə cari xərclərin artım tempi qeyri-neft ÜDM-nin 

nominal artım tempini 14,9 faiz bəndi üstələmişdir.  

Büdcə risklərinin təhlili və makro-fiskal proqnozlaşdırma baxımından cari xərclərin 

artım tempinin qeyri-neft ÜDM-nin nominal artım tempi ilə uzlaşdırılması zəruridir. 
 

 

 Şəkil 28. 2012-2016-cı illərdə qeyri-neft ÜDM-in nominal artım tempi ilə cari 

xərclərin artım tempi, %-lə 

 
 

Qeyri-neft büdcə daxilolmaları ilə cari xərclər arasındakı fərq illər üzrə 

artmaqdadır (Şəkil 29). Belə ki, 2016-cı ildə cari xərclərin artım tempi 19,8%, dövlət 

büdcəsinin qeyri-neft daxilolmalarının artım tempi isə 13,8% olmuşdur. 

 

Şəkil 29. Qeyri-neft daxilolmaları ilə cari xərclərin həcmi, mln. manatla 
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Eyni vəziyyət xüsusilə də vergi daxilolmaları üzrə müşahidə edilir. Vergilər 

Nazirliyi tərəfindən büdcəyə təmin edilən qeyri-neft daxilolmalarının həcmi ötən ildə 

7,5% artmışdır. Qarşıdakı dövrdə gömrük daxilolmaları qeyd edilən artımın zəruri 

tempini saxlaması cari xərclərin maliyyələşdirilməsi imkanlarını artıra bilər. 

Dövlət büdcəsinin iqtisadi təsnifat üzrə sosialyönümlü xərclərinə aid olan 

(210000) əməyin ödənişi üzrə xərclərə 3640,7 mln. manat (əvvəlki illə müqayisədə 

316,4 mln. manat və ya 9,5% çox), (270000) təqaüd və sosial müavinət üzrə xərclərə 

2065,3 mln. manat (əvvəlki illə müqayisədə 242,4 mln. manat və ya 13,3% çox), 

(225100) dərman, sarğı ləvazimatları və materiallarının alınması üzrə xərclərə 197,4 

mln. manat, (225300) ərzaq məhsullarının alınması üzrə xərclərə 333,7 mln. manat 

(əvvəlki illə müqayisədə 23,7 mln. manat və ya 7,7% çox) vəsait yönəldilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə 

Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının 

yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında dövlət başçısı 

tərəfindən qeyd edilmişdir: “Bizim bütün cari xərclərimiz qeyri-neft sektorunun, 

vergi və gömrüyün hesabına formalaşdırılmalıdır. O ki qaldı Dövlət Neft 

Fondundan ənənəvi transfertlərə, o transfertlər ancaq investisiya layihələrinə 

yönəlməlidir.”   

Ölkə rəhbərinin müəyyən etdiyi bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə 

makrofiskal çərçivənin mühüm prinsipi kimi cari xərclərin artım tempinin qeyri-neft 

sektorunun artım tempindən az olmasının təmin edilməsi vacib şərtdir.    

 

 

 

3.3. Dövlət büdcəsi xərclərinin inzibati təsnifat üzrə təhlili 

 

2015-ci il dövlət büdcəsinin icrasına dair Rəydə olduğu kimi, 2016-cı il dövlət 

büdcəsinin icrasına dair Rəydə də Hesablama Palatası tərəfindən dövlət büdcəsi 

vəsaitlərinin icrasını təmin edən qurumların vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlı təqdim etdiyi 

hesabatların təhlil işi aparılmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, aparılmış təhlil işləri ilə bağlı 

məlumatların dövlət büdcəsinin icrasına dair Rəydə əks olunması beynəlxalq müstəvidə 

də yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən təqdim 

olunan 2016-cı il üçün Fiskal Şəffaflıq Hesabatının Azərbaycanla bağlı 

bölməsində ölkəmizin bu sahədə əhəmiyyətli tərəqqi əldə etdiyi qeyd olunmuş, hesabat 

dövrü ərzində Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı hazırlanmış Rəyin geniş ictimaiyyətə açıqlanması müsbət 

dəyərləndirilmiş, şəffaflıq meyarı kimi büdcə vəsaitlərinin istifadəçisi olan qurumların 

hesabatlarının Ali Audit Qurumu tərəfindən təhlil edilərək dövlət büdcəsinin icrası ilə 

bağlı Rəyə daxil edilməsi, həmçinin hesabatlardakı  məlumatların dövlət büdcəsinin 

icrası ilə bağlı hesabatda əks etdirilmiş məlumatlarla müqayisəsi ötən ildə əldə edilən 

tərəqqiyə müsbət təsir edən əsas amil olmuşdur. 

Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış təhlil işləri 2 istiqamət üzrə 

qruplaşdırılmışdır: 
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1. “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı ilə dövlət büdcəsində qurumlar üzrə bölgüsü müəyyənləşdirilmiş xərclər; 

2. “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı ilə dövlət büdcəsində əvvəlcədən qurumlar üzrə bölgüsü müəyyən edilməmiş 

xərclər: 

• Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşundan qurumlara ayrılmış vəsaitlər;  

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsaitlər; 

• Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan ayrılmış vəsaitlər; 

• Birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə ayrılmış xərclər. 

 

 

3.3.1. Ayrı-ayrı qurumlar üzrə icra vəziyyəti 

 

1-ci istiqamət üzrə aparılmış təhlil işləri ilə ümumilikdə 104 qurum üzrə 2948,2 

mln. manat vəsait əhatə edilmişdir. Təhlil edilmiş qurumlar üzrə vəsaitlərin icra səviyyəsi 

7,1-100% arasında dəyişmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Elmin İnkişaf Fondu üzrə icra səviyyəsi 7,1% olmaqla ən aşağı, ləğv edilmiş  

Prezident yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya, ləğv edilmiş Azərbaycan 

Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, M.V.Lomonosov adına 

Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı, "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti, "Aqrolizinq" ASC, "Azəravtoyol" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, «Azərbaycan 

Hava Yolları" QSC, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 

Akademiyası üzrə isə icra səviyyəsi 100,0% olmaqla ən yuxarı icra göstəriciləridir 

(Cədvəl 84). 
 

Cədvəl 84. Təhlillə əhatə olunmuş qurumların vəsaitlərinin icrası (bölgüsü 

müəyyənləşdirilmiş xərclər üzrə), min manatla 

Təşkilatlar Fərmanla 

təsdiq 

edilmiş 

təyinat 

Dürüstləşmiş 

təyinat 

Kassa 

icrası 

icra 

faizi 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat 

Xidməti 

538 893,4 538 893,5 537 730,0 99,8 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 461768,9 466491,3 454615 97,5 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 394882,2 394882,1 374988,2 95,0 

Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti 
231 356,6 231 356,6 230 658,4 99,7 

Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi  
230 003,4 230 003,4 229 091,0 99,6 

Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik 

nümayəndəlikləri və konsulluqları 
105 500,0 105 500,0 98 018,9 92,9 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və onun 

tabeliyində olan müəssisələr 
79479,6 79479,5 77130,8 97,0 
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Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi 
73712,8 73712,8 70369,0 95,5 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası  67 610,7 67 610,7 66 606,7 98,5 

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyi 
48 711,1 48 711,1 46 918,5 96,3 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 49 220,4 49 220,4 45 625,5 92,7 

Azərbaycan Respublikası Milli Onkologiya Mərkəzi  38543,3 38543,3 38454,9 99,8 

"Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 37 998,2 37 998,2 37 998,2 100,0 

"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti  
37720,3 37720,3 37632,1 99,8 

"Aqrolizinq" ASC 32 000,0 32 000,0 32 000,0 100,0 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi 
50 014,3 50 014,3 28 562,1 57,1 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 29161,1 29161,1 28166,2 96,6 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi (maliyyə 

təminatı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən həyata keçirilən məhkəmələr) 

29 290,2 29 290,2 27 603,9 94,2 

"Azəravtoyol" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti  25 021,0 25 021,0 25 021,0 100,0 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 25 588,4 25 588,4 24 213,9 94,6 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 33 625,7 33 625,7 23 184,2 68,9 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq 

Nəzarəti Xidməti 
22 801,6 22 801,6 21984,9 96,4 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 22 694,9 22 694,9 22 582,6 99,5 

"Təmiz Şəhər" ASC 20 923,7 20 923,7 19 876,1 95,0 

"Azəristiliktəchizat" ASC 18 000,0 18 000,0 17 766,8 98,7 

"ADA" Universiteti 17556,0 17556,0 17297,2 98,5 

Azərbaycan İctimai Televiziya və Radio Yayımı Şirkəti  16552,8 16552,8 16514,6 99,8 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi 

18 792,2 18 792,2 16 450,9 87,5 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 17 962,3 17 962,3 15 915,5 88,6 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 16895,3 16895,3 15249,7 90,3 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 16 045,5 16 045,5 14 452,7 90,1 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi 14 332,3 14 332,3 13 766,7 96,1 

"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyətinin səhiyyə müəssisələri  
13995,1 13995,1 13729,5 98,1 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial 

Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti 

13 588,5 13 588,5 12 590,7 92,7 

Azərbaycan Hava Yolları"QSC 10010,00 10010,00 10010,00 100,0 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi 
9 031,9 9 031,9 8 538,1 94,5 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 

"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruq idarəsi 
8722,9 8722,9 8104,0 92,9 

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin 

Bakı filialı  
8014,6 8014,6 8014,6 100,0 

Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi "Azər Tac"  7785,2 7785,2 7459,9 95,8 

Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyası 
7 037,4 7 037,4 7 037,4 100,0 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi 7 003,3 7 003,3 6 535,6 93,3 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyası 

üzrə 
7036,1 7036,1 6204,5 88,2 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-

hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası  
6619,2 6619,2 6186,0 93,5 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 
6030,7 6030,7 5544,1 91,9 
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Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti 
5 598,9 5 598,9 5 532,1 98,8 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər 

Fondu  
4779,0 4778,9 4778,9 100,0 

Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanası  
4865,6 4865,7 4700,1 96,6 

Azərbaycan Respublikasının  Nəqliyyat Nazirliyi 4 847,6 5 108,1 4 477,0 87,6 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 4 959,5 4 959,5 4 451,8 89,8 

Azərbaycan Respublikası Akademik Zərifə Əliyeva 

adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi  
4784,2 4784,2 4415,6 92,3 

Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyinin İnformasiya 

Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu 
4 367,9 4 367,9 4 098,0 93,8 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 

Fondu  

4012,8 4012,8 4002,1 99,7 

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət 

Agentliyi 
4 694,4 4 694,4 3 933,4 83,8 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi 4 084,1 4 084,1 3 904,0 95,6 

Azərbaycan Tibb Universiteti 5352,1 5352,1 3689,3 68,9 

İ.M. Seçenov adına Moskva Dövlət Tibb Universitetinin  

Bakı filialı  
4012,8 4012,8 3680,5 91,7 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar 

Nəzarəti Xidməti 
4 240,8 4 240,8 3 549,9 83,7 

Heydər Əliyev Mərkəzi  3511,2 3511,2 3504,3 99,8 

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi 4 088,5 4 088,5 3 488,5 85,3 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi 
3 645,5 3 645,5 3 481,1 95,5 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 3 778,5 3 778,5 3 322,6 87,9 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi 4 473,9 4 473,9 3 123,6 69,8 

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi  
3400,6 3400,6 3100,8 91,2 

Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi (uşaq və ailələrə 

dəstək mərkəzlərinin saxlanılması və digər tədbirlər) 

3 044,70 3 044,70 2 951,93 97,0 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi 

Xidməti 

3 164,7 3 164,7 2 911,0 92,0 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 

Xəzinədarlıq Agentliyi 
3 020,1 3 020,1 2 640,6 87,4 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 
2 641,8 2 641,8 2 315,8 87,7 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji 

Araşdırmalar Mərkəzi 
2 143,4 2 143,4 1 918,2 89,5 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə 

Müvəkkil (Ombudsman) 
1 894,4 1 894,4 1 874,8 99,0 

Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi 1 891,0 1 891,0 1 834,3 97,0 

"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi 1973,6 1973,5 1790,0 90,7 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya 
1 633,1 1 633,1 1 633,1 100,0 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında 

Tərcümə Mərkəzi  
1748,4 1748,4 1625,7 93,0 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi 

Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının 

Müdafiəsi Dövlət Xidməti  

1 939,4 1 939,4 1 602,5 82,6 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və 

Arxitektura Komitəsi 
1 850,5 1 850,5 1 589,0 85,9 

Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti  2062,6 2062,6 1564,7 75,9 
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Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi 1 465,4 1 465,4 1 377,3 94,0 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Dövlət 

Maliyyə Nəzarəti Xidməti 
1 451,2 1 451,2 1 320,5 91,0 

Azərbaycan Respublikası Diasporla iş üzrə Dövlət 

Komitəsi 
1 343,0 1 343,0 1 319,9 98,3 

Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi 1 529,3 1 529,3 1 282,8 83,9 

Bakı Dövlət Universiteti  1389,4 1389,3 1275,3 91,8 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında 

Texniki Tənzimləmə və Standartlaşdırma üzrə Dövlət 

Nəzarət Xidməti  

1 739,4 1 739,4 1 273,5 73,2 

Şəki Apellyasiya Məhkəməsi 1 278,8 1 278,8 1 010,9 79,1 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi   1044,5 1044,4 952,0 91,2 

AR ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri 

Xidməti 
1 131,9 1 131,9 948,2 83,8 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Bitki Sortlarının 

Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti Xidməti  
1 855,7 1 855,7 925,7 49,9 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyası 
924,3 924,3 814,9 88,2 

Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi 

(əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına və təmin 

edilməsinə dair tədbirlər)  

852,6 852,6 813,9 95,5 

Azərbaycan Respublikasının Milli televiziya v Radio 

Şurası  
793,8 793,8 781,6 98,5 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik 

Fondu  
803,0 803,0 775,3 96,6 

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi 1003,2 1003,2 554,3 55,3 

AR ƏMDK yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və 

Ünvan Reyestri Xidməti  
882,0 882,0 545,9 61,9 

AR ƏMDK yanında Torpaqların Dövlət İdarəetməsisin 

Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi  
720,5 720,5 543,7 75,5 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin 

İnkişaf Fondu  
7525,5 7525,5 536,4 7,1 

"Mir" Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinin Milli 

Nümayəndəliyi  
521,7 521,7 519,5 99,6 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin 

Qiymətli Metallara və Daşlara Nəzarət Dövlət Xidməti 
726,2 726,2 512,7 70,6 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında 

Dövlət Metrologiya Xidməti  

551,0 551,0 482,7 87,6 

Azərbaycan Respublikası Tarif (Qiymət) Şurasının 

Katibliyi 
465,6 465,6 392,7 84,3 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi  294,9 294,9 290,2 98,4 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Dövlət 

Borcunun İdarə Edilməsi Agentliyi 
411,7 411,7 272,2 66,1 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası  
256,2 256,2 256,2 100,0 

Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi yanında 

Dövlət Akkreditasiya Xidməti  

282,3 282,3 239,1 84,7 

Azərbaycan Respublikasının Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə 

Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi 

qrupu  

198,5 198,5 195,0 98,2 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyanın Katibliyi 
143,8 143,8 83,1 57,8 
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Hesabatlara daxil edilən məlumatların təhlili göstərir ki, müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən il ərzində aparılmış dəyişikliklər zamanı bəzi təşkilatlar üzrə ilkin 

təyinat məbləği dürüstləşdirilmişdir. Cədvəl 85-dən göründüyü kimi ilkin təyinat məbləği 

dəyişdirilmiş 4 təşkilatdan 2-si üzrə köməkçi bölmələr səviyyəsində edilmiş dəyişikliklər 

bölmə üzrə yekun məbləğə təsir etməmiş (Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi), 1 

təşkilat (Azərbaycan Respublikasının  Nəqliyyat Nazirliyi) üzrə dəyişikliklərdən sonra 

bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsait ilkin təyinatla müqayisədə artırılmış, 1 təşkilat 

(Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi) üzrə isə azaldılmışdır. 
 

Cədvəl 85. Dövlət büdcəsində qurumlar üzrə bölgüsü müəyyənləşdirilmiş xərclərin ilkin və 

dürüstləşmiş təyinatı (mərkəzləşdirilmiş xərclər), min manatla 

Təşkilatlar 
funksional təsnifat üzrə 

istiqamət 

Fərmanla 

təsdiq 

edilmiş 

təyinat 

Dürüstləşmiş 

təyinat 

Fərq 

Mütləq  nisbi 

Azərbaycan 

Respublikasının Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Meşə təsərrüfatı 
11409,9 11987,7 577,8 105,1 

Balıqçılıq və ovçuluq 
2592,1 2591,4 -0,7 100,0 

Hidrometeorologiya 
7488,7 6911,7 -577,1 92,3 

Azərbaycan 

Respublikasının  Nəqliyyat 

Nazirliyi Nəqliyyat 

2185,0 2445,5 260,5 111,9 

Azərbaycan 

Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi 

Orta ixtisas təhsili 5832,7 5858,7 26,0 100,4 

Ali təhsil  1727,4 1701,5 -25,9 98,5 

Poliklinikalar və 

ambulatoriyalar 
52138,6 51936,2 -202,4 99,6 

Xəstəxanalar 133687,7 134370,1 682,4 100,5 

Səhiyyə sahəsində digər 

xidmətlər 
1202,1 1205,1 3,0 100,2 

Səhiyyə sahəsində tətbiqi 

tədqiqatlar 
3662,6 3641,3 -21,3 99,4 

Səhiyyə sahəsinə aid 

edilən digər xidmətlər 
194277,7 193816,0 -461,7 99,8 

Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil 

Nazirliyi 

Ümumi təhsil  260527,0 250775,5 -9751,5 96,0 

İlk peşə-ixtisas təhsili  30715,8 25094,7 -5621,1 81,7 

Orta ixtisas təhsili 34768,8 33574,2 -1194,6 96,6 

Ali təhsil  663,1 361,5 -301,6 54,5 

Əlavə təhsil 1859,1 1738,3 -120,9 93,5 

Təhsil sahəsində digər 

müəssisə və tədbirlər"  
127689,0 149401,1 21712,1 117,0 

 

Hesabat dövründə Hesablama Palatası tərəfindən hesabatlara (“İdarələrin 

(müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası haqqında hesabat (2 № li forma)”ın) 

daxil edilmiş məlumatların dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatda əks etdirilmiş 

məlumatlarla müqayisəsi təmin edilmişdir ki, burada da bəzi uyğunsuzluqların 
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mövcudluğu müəyyən edilmişdir. Belə ki, ümumilikdə “2016-cı il dövlət büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı ilə dövlət büdcəsində qurumlara bölgüsü müəyyənləşdirilmiş 

xərclərin icrası üzrə hesabatlar arasında cəmi 2329,1 min manat məbləğində 

uyğunsuzluq (fərq) müəyyən edilmişdir (Cədvəl 86). 

Cədvəl 86. Hesabatlar arasında uyğunsuzluqlar  (fərqlər), min manatla 

Təşkilatlar 
funksional 

təsnifat üzrə 
xərc istiqaməti 

Xəzinədarlıq 
orqanlarının 

üzləşmə aktlarına 
əsasən kassa icrası 

2016-cı il 
dövlət 

büdcəsinin 
icrası haqqında 

hesabat 

Fərq 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Elmin İnkişaf 

Fondu 

Elm xərcləri 536,4 555,9 19,5 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Bilik Fondu 
Elm xərcləri 775,3 782,8 7,5 

Bakı Dövlət Universiteti 

 

Ümumi təhsil 239,1 240,3 1,2 

Əlavə təhsil 1036,2 1040,3 4,1 

Azərbaycan Tibb Universiteti 

 

Əlavə təhsil 312,3 381,2 68,9 

Xəstəxanalar 3377,0 4970,9 1593,9 

İ.M. Seçenov adına Moskva 

Dövlət Tibb Universitetinin  

Bakı filialı 

Ali təhsil 3680,5 4005,9 325,4 

"ADA" Universiteti 

 
Ali təhsil 17297,2 17531,3 234,1 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 

Mərkəzi 

Digər 

kateqoriyalara 

aid edilməyən 

fəaliyyət 

952,0 1026,5 74,5 

Cəmi 
 

28440,1 30301,0 2329,1 

 

Cədvəl 86-dan göründüyü kimi, hesabatlar arasında fərqlər sosial xərclərlə bağlı 

olmuş və ümumilikdə 2329,1 min manat məbləğində hesabatlar arasında fərq 7 təşkilat 

üzrə  yaranmışdır ki, bunun da 71,4%-i Azərbaycan Tibb Universiteti üzrədir. 

İdarələrin (müəssisə və təşkilatların) xərclər smetasının icrası haqqında 

hesabatlara (2 № li forma) daxil edilmiş məlumatların təhlili göstərir ki, yaranmış fərqlər 

dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata kassa icrasının deyil, maliyyələşmə 

məbləğinin daxil edilməsi səbəbindən olmuşdur.  

2016-cı ildə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

edilmiş dəyişikliklərdən sonra Qanunun 19.5-ci maddəsinə əsasən ilin sonuna bütün 

xəzinə hesablarının qalıqları dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabına köçürülür. Lakin 

yuxarıda adı çəkilən qurumlar üzrə bu tələbə riayət olunmamış və nəticədə 

maliyyələşmə və kassa arasında olan fərq məbləği büdcəyə silinməmişdir. 

Məlumatların təhlili göstərir ki, mövcud vəziyyətə bəzi təşkilatların 

Nizamnamələrində nəzərdə tutulan tənzimlənmə mexanizmləri təsir göstərmişdir. Belə 

ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun 
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Nizamnaməsinin 5.5 bəndinə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik 

Fondunun Nizamnaməsinin 4.3 bəndinə  əsasən maliyyə ilinin sonuna Fondun 

hesabında qalan vəsait növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.  

Yuxarıda göstərilən uyğunsuzluqların (fərqlərin) aradan qaldırılması məqsədi ilə 

qeyd edilən nizamnamələrin müvafiq bəndlərinin “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunun 19.5-ci maddəsinə uyğunlaşdırılmasını məqsədəmüvafiq 

hesab edirik.  

 

3.3.2. Birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə icra 

 

 “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 2016-cı 

ilin dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə 2800,5 mln. manat vəsait 

nəzərdə tutulmuş, il ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dəyişikliklər 

aparılaraq birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı 2089,4 mln. manat məbləğində 

müəyyən edilmişdir. 2016-cı ildə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin icrası 2022,6 mln. manat 

olmuşdur ki, bu da təyinatın 96,8%-nə bərabərdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən il ərzində 

aparılmış dəyişikliklər zamanı birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin məbləği 711,2 mln. manat və 

ya 25,6% azaldılmışdır. Ümumilikdə birdəfəlik təyinatlı vəsait nəzərdə tutulmuş 23 

istiqamətdən 14-ü üzrə dəyişiklikdən sonra ilkin təyinat azaldılmış, 1 istiqamət üzrə isə 

artırılmışdır. Valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi xərcləri dəyişikliklərdən sonra 238,8 

mln. manat və ya 74,6%, səhiyyə sahəsində islahatlar üzrə 88,4 mln. manat və ya 

71,7%, kənd təssərüfatı, meşə təssərüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində islahatlar üzrə 79,7 mln. manat və ya 62,2%, sosial müdafiə, 

pensiya və digər sosial təminat xərcləri 50,0 mln. manat və ya 7,5%, qanunvericilik və 

icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə isə xərclər 

48,7 mln. manat və ya 88,1% azaldılmışdır ki, bu istiqamətlər üzrə azaldılmış təyinat 

məbləğinin xüsusi çəkisi  digər istiqamətlərə nisbətən daha nəzərəçarpaçaqdır. 

Eləcə də, bəzi birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə “Azərbaycan Respublikasının 

2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiqi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə xərc nəzərdə tutulsa da, 

dəyişikliklərdən sonra həmin istiqamətlər üzrə vəsait proqnozlaşdırılmamışdır. Belə ki, 

dövlət maddi və material ehtiyatlarının yaradılması ilə bağlı 5,6 mln. manat və nəqliyyat, 

rabitə, informasiya, kommunikasiya sahələrində islahatların aparılması və digər tədbirlər 

üzrə 39,9 mln. manat ilkin təyinat olsa da, dəyişiklikdən sonra bu istiqamət üzrə xərc 

nəzərdə tutulmamışdır.  

Həmçinin “Təhsil” bölməsində maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi ilə 

bağlı birdəfəlik xərc proqnozlaşdırılsa da, dəyişiklikdən sonra burada vəsait nəzərdə 

tutulmamışdır. Qeyd edək ki,  maddi-texniki təminatın möhkəmləndirilməsi xərcləri üzrə 

funksional təsnifatın digər bölmələrində vəsait nəzərdə tutulmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatların təhlil göstərir ki, funksional 

təsnifatın 3 bölməsi üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin xüsusi çəkisi daha yüksək 
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olmuşdur. Belə ki, dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin 30,6%-i “Sosial 

müdafiə və sosial təminat”, 19,6%-i “Müdafiə”, 14,9%-i isə “Təhsil” bölmələrinin payına 

düşür. 4 bölmənin isə birdəfəlik təyinalı vəsaitlərdə payı daha kiçikdir (“Yanacaq və 

enerji” bölməsi üzrə 0,1%, “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsi üzrə 0,3%, 

“Nəqliyyat və rabitə” bölməsi üzrə 0,3%, “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi üzrə isə 

0,7%). 

Funksional təsnifatın bəzi bölmələri üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinata 

qarşı  icrası daha yüksək olmuşdur. Belə ki “Sosial müdafiə və sosial təminat”,  “Əsas 

bölmələrə aid edilməyən xidmətlər”, “Yanacaq və enerji” üzrə icra səviyyəsi müvafiq 

olaraq 99,9%, 99,5%, 99,1% təşkil etmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, “Ümumi dövlət 

xidmətləri” bölməsi üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin icrası 21539,5 min manat təyinata 

qarşı 14468,5 min manat və ya 67,2% olmuşdur ki, bu da  funksional təsnifatın 

bölmələri arasında ən aşağı göstəricidir (Cədvəl 87). 

Birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin funksional təsnifatın ayrı-ayrı bölmələrində xüsusi 

çəkisinə gəldikdə isə “Yanacaq və enerji” bölməsinin icra edilmiş xərclərində müvafiq 

xərclərin payı 49,9%, “İqtisadi fəaliyyət” bölməsində 49,5%, “Mənzil və kommunal” 

təsərrüfatı bölməsində isə 41,0% təşkil etməklə ən yüksək, “Sənaye, tikinti və faydalı 

qazıntılar” bölməsində 0,3%, “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsində 0,5% təşkil etməklə 

ən aşağı göstərici olmuşdur. 
 

Cədvəl 87. Funksional təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı və icrası, min 

manat 

Xərclərin istiqamətləri 
2016-cı il 
proqnoz 

Dürüstləşmiş 
təyinat  

icra Fərmanla 
müqayisə 

Dürüstləşmiş 
təyinatla 

müqayisə 

fərq faiz fərq faiz 
Ümumi dövlət xidmətləri               

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

8500,0 7878,9 7876,5 -623,5 92,7 -2,4 100,0 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

7055,5 7055,5 3351,1 -3704,4 47,5 -3704,4 47,5 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

4514,4 32,3 0,0 -4514,4 0,0 -32,3 0,0 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
orqanlarının təşkilatı strukturunun 
təkmilləşdirilməsi 

55236,2 6572,8 3241,0 -51995,2 5,9 -3331,9 49,3 

 Cəmi 75306,1 21539,5 14468,5 -60837,6 19,2 -7071,0 67,2 
Müdafiə               

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

340100,0 340100,0 335243,1 -4856,9 98,6 -4856,9 98,6 

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

70913,4 70913,4 63683,8 -7229,7 89,8 -7229,7 89,8 

 Cəmi 411013,4 411013,4 398926,8 -12086,6 97,1 -12086,6 97,1 

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq 
mühafizə və prokurorluq 

              

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

951,2 450,0 450,0 -501,2 47,3 0,0 100,0 
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Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

71634,0 43015,6 36434,9 -35199,1 50,9 -6580,7 84,7 

  72585,2 43465,6 36884,9 -35700,3 50,8 -6580,7 84,9 

Təhsil               

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

4012,8 0,0 0,0 -4012,8 0,0 0,0   

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 
maliyyələşdirilməsi,dövlət ümumi 
təhsil müəssisələrində çalışan 
müəllimlərin bilik və bacarıqlarının 
diaqnostik qiymətləndirilməsi,peşə 
tədris mərkəzlərin yaradılması və 
təhsil sahəsində digər tədbirlər 

331233,4 308233,4 301601,1 -29632,3 91,1 -6632,3 97,8 

 Cəmi 335246,2 308233,4 301601,1 -33645,1 90,0 -6632,3 97,8 

Səhiyyə               

Səhiyyə sahəsinə aid olan digər 
tədbirlər 

123365,5 34928,7 32146,0 -91219,5 26,1 -2782,7 92,0 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

4012,8 1000,0 996,7 -3016,1 24,8 -3,3 99,7 

 Cəmi 127378,3 35928,7 33142,7 -94235,6 26,0 -2786,0 92,2 

Sosial müdafiə və sosial təminat               

Sosial müdafiə,pensiya və digər 
sosial təminat xərcləri 

666717,3 616667,7 615859,2 -50858,1 92,4 -808,5 99,9 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

3842,3 3842,3 3800,0 -42,3 98,9 -42,3 98,9 

 Cəmi 670559,6 620510,0 619659,2 -50900,4 92,4 -850,8 99,9 

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

              

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

13499,2 6553,0 5669,3 -7830,0 42,0 -883,7 86,5 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

48354,2 17095,0 17069,9 -31284,3 35,3 -25,1 99,9 

 Cəmi 61853,5 23648,0 22739,2 -39114,3 36,8 -908,8 96,2 

Mənzil və kommunal təsərrüfatı               

Yaşayış məntəqələrinə aid olan 
kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpa və 
yenidənqurulması,   
abadlaşdırılması 

123378,9 105828,9 104005,3 -19373,6 84,3 -1823,6 98,3 

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətlərinin ödənilməsi 

70000,0 70000,0 66798,4 -3201,6 95,4 -3201,6 95,4 

 Cəmi 193378,9 175828,9 170803,7 -22575,2 88,3 -5025,2 97,1 

Yanacaq və Enerji               
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Kommunal, kommunikasiya 
xidmətlərinin ödənilməsi 

2890,0 2890,0 2865,0 -25,0 99,1 -25,0 99,1 

 Cəmi 2890,0 2890,0 2865,0 -25,0 99,1 -25,0 99,1 

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

              

Kənd təssərüfatı, meşə təssərüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində islahatlar 

128156,2 48473,8 47301,0 -80855,2 36,9 -1171,7 97,6 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

50000,0 50000,0 42807,9 -7192,1 85,6 -7192,1 85,6 

 Cəmi 178156,2 98473,8 90109,0 -88047,3 50,6 -8364,8 91,5 

Sənaye, tikinti və faydalı 
qazıntılar        

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması 
sənədlərinin hazırlanması 

1500,0 1500,0 1500,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətlərinin ödənilməsi 

5592,0 5592,0 5440,3 -151,7 97,3 -151,7 97,3 

 Cəmi 7092,0 7092,0 6940,3 -151,7 97,9 -151,7 97,9 

Nəqliyyat və rabitə               

Nəqliyyat  sahəsi üzrə islahatların 
aparılması və digər tədbirlər 

6800,0 6539,5 5881,1 -918,9 86,5 -658,5 89,9 

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, 
kommunikasiya sahələrində 
islahatların aparılm və digər 
tədbirlər 

39871,5 0,0 0,0 -39871,5 0,0 0,0 
 

  Cəmi 46671,5 6539,5 5881,1 -40790,4 12,6 -658,5 89,9 

İqtisadi fəaliyyət               

Maliyyə sağlamlaşdırılması 
tədbirləri, o cümlədən nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus olan müəssisələrin 
nizamnamə kapitalının artırılması 
,həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə 
əlaqədar zərərin ödənilməsi də 
daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin 
tənzimlənməsi. 

153000,0 153000,0 151301,6 -1698,4 98,9 -1698,4 98,9 

Xarici qrantlar hesabına həyata 
keçirilən layihələr ilə bağlı xərclər 

20000,0 20000,0 6854,0 -13146,0 34,3 -13146,0 34,3 

  Cəmi 173000,0 173000,0 158155,5 -14844,5 91,4 -14844,5 91,4 

Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər 

              

Səfərbərlik ehtiyatları anbarları 119,6 119,6 100,8 -18,8 84,3 -18,8 84,3 

Ehtiyat idarəetmə məntəqələri 35,9 35,9 28,4 -7,5 79,1 -7,5 79,1 

Yerli xərclərdə nəzərdə tutulmayan 
zəruri sosial-iqtisadi və digər 
təyinatlı tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 

11646,8 11675,8 11521,3 -125,5 98,9 -154,5 98,7 

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətlərinin ödənilməsi 

36000,0 2795,1 2794,9 -33205,1 7,8 -0,2 100,0 
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Dövlət maddi və material 
ehtiyatlarının yaradılması ilə bağlı 
xərclər 

5600,0 0,0 0,0 -5600,0 0,0 0,0   

Ünvanlı sosial yardım alan 
aztəminatlı ailələrin əmlakının, 
dövlətə məxsus əmlakın və dövlət 
büdcəsindən maliyyələşən 
təşkilatlara məxsus nəqliyyat 
vasitələrinin icbari sığortası 

2000,0 2000,0 2000,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Sosial-iqtisadi və digər zəruri 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı xərclər 

70000,0 63381,5 63374,1 -6625,9 90,5 -7,4 100,0 

Valyuta məzənnəsinin 
tənzimlənməsi 

320000,0 81200,0 80584,8 -239415,2 25,2 -615,2 99,2 

  Cəmi 445402,3 161207,9 160404,4 -284997,9 36,0 -803,6 99,5 

Yekun 2800533,1 2089370,6 2022581,3 -777951,8 72,2 -66789,3 96,8 

 

 2016-cı il dövlət büdcəsində “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” bölməsində 

müfəssəl ərazi planlaşdırılması sənədlərinin hazırlanması xərcləri, “Əsas bölmələrə aid 

edilməyən xidmətlər” bölməsində ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələrin 

əmlakının, dövlətə məxsus əmlakın və dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara 

məxsus nəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası və sosial-iqtisadi və digər zəruri tədbirlərin 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər tam olaraq( təyinatın 100,0% səviyyəsində) icra 

edilmişdir (Cədvəl 88). Aşağı icra səviyyəsi isə “İqtisadi fəaliyyət” bölməsinin xarici 

qrantlar hesabına layihələr (34,3%) və “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsinin 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə 

bağlı xərclər (49,3%) üzrə olmuşdur. 

 

Cədvəl 88. İnzibati təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı və icrası, min manat 

Xərclərin istiqamətləri 
2016-cı il 
proqnoz 

Dürüstləş
miş 

təyinat  
icra 

Fərmanla 
müqayisə 

Dürüstləşmiş 
təyinatla 

müqayisə 

fərq faiz fərq faiz 

Səfərbərlik ehtiyatları anbarları 119,6 119,6 100,8 -18,8 84,3 -18,8 84,3 

Ehtiyat idarəetmə məntəqələri 35,9 35,9 28,4 -7,5 79,1 -7,5 79,1 

Yerli xərclərdə nəzərdə 
tutulmayan zəruri sosial-iqtisadi 
və digər təyinatlı tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
xərclər 

11646,8 11675,8 11521,3 -125,5 98,9 -154,5 98,7 

Müfəssəl ərazi planlaşdırılması 
sənədlərinin hazırlanması 

1500,0 1500,0 1500,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Yaşayış məntəqələrinə aid olan 
kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpa və 
yenidənqurulması,   
abadlaşdırılması 

123378,9 105828,9 104005,3 -19373,6 84,3 -1823,6 98,3 

Kommunal, kommunikasiya 
xidmətlərinin ödənilməsi 

114482,0 81277,1 77898,6 -36583,4 68,0 -3378,5 95,8 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi 

403564,0 398428,9 386377,5 -17186,5 95,7 -12051,4 97,0 

Dövlət maddi və material 
ehtiyatlarının yaradılması ilə 
bağlı xərclər 

5600,0 0,0 0,0 -5600,0 0,0 0,0   
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Maliyyə sağlamlaşdırılması 
tədbirləri, o cümlədən nəzarət 
zərfi dövlətə məxsus olan 
müəssisələrin nizamnamə 
kapitalının artırılması ,həmin 
müəssisələrin fəaliyyəti ilə 
əlaqədar zərərin ödənilməsi də 
daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin 
tənzimlənməsi. 

153000,0 153000,0 151301,6 -1698,4 98,9 -1698,4 98,9 

Xarici qrantlar hesabına həyata 
keçirilən layihələr ilə bağlı 
xərclər 

20000,0 20000,0 6854,0 -13146,0 34,3 -13146,0 34,3 

Ünvanlı sosial yardım alan 
aztəminatlı ailələrin əmlakının, 
dövlətə məxsus əmlakın və 
dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatlara 
məxsus nəqliyyat vasitələrinin 
icbari sığortası 

2000,0 2000,0 2000,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 
maliyyələşdirilməsi,dövlət 
ümumi təhsil müəssisələrində 
çalışan müəllimlərin bilik və 
bacarıqlarının diaqnostik 
qiymətləndirilməsi,peşə tədris 
mərkəzlərin yaradılması və 
təhsil sahəsində digər tədbirlər 

331233,4 308233,4 301601,1 -29632,3 91,1 -6632,3 97,8 

Sosial-iqtisadi və digər zəruri 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı xərclər 

70000,0 63381,5 63374,1 -6625,9 90,5 -7,4 100,0 

Nəqliyyat, rabitə, informasiya, 
kommunikasiya sahələrində 
islahatların aparılması və digər 
tədbirlər 

39871,5 0,0 0,0 -39871,5 0,0 0,0   

Əməyin ödənişi xərclərinin 
tənzimlənməsi və digər sosial 
tədbirlər 

149602,9 120984,5 103469,7 -46133,2 69,2 -17514,8 85,5 

Sosial müdafiə, pensiya və digər 
sosial təminat xərcləri 

666717,3 616667,7 615859,2 -50858,1 92,4 -808,5 99,9 

Səhiyyə sahəsinə aid olan digər 
tədbirlər 

123365,5 34928,7 32146,0 -91219,5 26,1 -2782,7 92,0 

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

13499,2 6553,0 5669,3 -7830,0 42,0 -883,7 86,5 

Kənd təssərüfatı, meşə 
təssərüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin mühafizəsi 
sahəsində islahatlar 

128156,2 48473,8 47301,0 -80855,2 36,9 -1172,7 97,6 

Maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi və əsaslı 
təmir 

60723,7 21969,6 21866,7 -38857,0 36,0 -102,9 99,5 

Qanunvericilik və icra 
hakimiyyəti orqanlarının təşkilatı 
strukturunun təkmilləşdirilməsi 

55236,2 6572,8 3241,0 -51995,2 5,9 -3331,9 49,3 

Valyuta məzənnəsinin 
tənzimlənməsi 

320000,0 81200,0 80584,8 -239415,2 25,2 -615,2 99,2 

Nəqliyyat  sahəsi üzrə 
islahatların aparılması və digər 
tədbirlər 

6800,0 6539,5 5881,1 -918,9 86,5 -658,5 89,9 

Yekun 2800533,1 2089370,6 2022581,3 -777951,8 72,2 -66789,3 96,8 
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2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə məlumatların təhlili göstərir ki, birdəfəik 

təyinatlı xərclərin, nəticədə isə funksional təsnifatı üzrə bölmələrin və ümumiyyətlə 

dövlət büdcəsi xərclərinin icra vəziyyətinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

bir sıra sərəncamlarının icrası təsir göstərmişdir (Cədvəl 89). Belə ki, həmin 

sərəncamlarla birdəfəlik təyinatlı xərclərinin bir hissəsi dövlət büdcəsinin Ehtiyat 

Fonduna yönəldilmişdir ki, bu da funksional bölmələrin müvafiq Qanunla müəyyən 

edilmiş məbləğinin dəyişdirilməsi ilə nəticələnmişdir.  

 
Cədvəl 89. Hesabat ilində dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna yönəldilmiş birdəfəlik təyinatı xərclər 

barədə məlumat, min manatla 

Fərman 
üzrə nömrə 

İstiqamət 
Ehtiyat fonda 

yönəldilən 
vəsait 

Nəzərdə tutulmuş 
məbləğ 

Ehtiyat fonduna 
yönəldilmiş vəsaitin 

xüsusi çəkisi 

1.1.1.66 
"Qanunvericilik və icra hakimiyyəti 
orqanlarının təşkilatı strukturunun 

təkmilləşdirilməsi" 
48 293,1 55 236,2 87,4 

1.1.1.67 
"Qanunvericilik və icra hakimiyyəti 

orqanları üzrə maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi " 

621,1 8 500,0 7,3 

1.1.3.17 
"Elm sahəsi üzrə maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi və 
əsaslı təmir" 

4 482,1 4 514,4 99,3 

1.3.4.3 

"Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-
mühafizə və prokurorluq orqanları 

üzrə əmək haqqı sisteminin 
təkmiləşdirilməsi və digər sosial 

tədbirlər" 

28 618,4 71 634,0 40 

1.3.4.4 

"Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-
mühafizə və prokurorluq orqanları 

üzrə maddi-texniki təminatın 
möhkəmləndirilməsi" 

501,2 951,2 52,7 

1.4.7.17 
"Təhsil sahəsi üzrə maddi-texniki 
təminatın möhkəmləndirilməsi və 

əsaslı təmir" 
4 012,8 4 012,8 100 

1.4.7.18 
"Dövlət sifarişi ilə ali təhsilin 

maliyyələşdirilməsi, təhsil sahəsində 
islahatlar və digər tədbirlər" 

23 000,0 331 233,4 6,9 

1.5.5.8 
"Səhiyyə sahəsi üzrə maddi-texniki 
təminatın möhkəmləndirilməsi və 

əsaslı təmir" 
3 012,8 4 012,8 75,1 

1.5.5.9 "Səhiyyə sahəsində islahatlar" 88 436,8 123 365,5 71,7 

1.6.1.5 
"Sosial müdafiə, pensiya və digər 

sosial təminat xərcləri" 
50049,6 666 717,3 7,5 

1.7.4.12 

"Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 
bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 
islahatlar" 

6 946,2 13 499,2 51,5 
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1.7.4.13 

"Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, 
bədən tərbiyəsi və digər 

kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 
maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir" 

31 259,2 48 354,2 64,6 

1.10.1.10 
"Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, 
balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində islahatlar" 

79 682,5 128 156,2 62,2 

1.12.2.2 
"Rabitə, informasiya, kommunikasiya 
sahələrində islahatların aparılması və 

digər tədbirlər" 
39 871,5 39 871,5 100,0 

1.14.3.3.5 
"Dövlət maddi və material 
ehtiyatlarının yaradılması" 

5 600,0 5 600,0 100 

1.14.3.3.6 
"Sosial-iqtisadi və digər zəruri 
tədbirlərin maliyyələşdirilməsi" 

6 618,5 70 000,0 9,5 

1.14.3.3.7 

"Əsas bölmələrə aid edilməyən 
xidmətlər sahəsi üzrə kommunal, 

kommunikasiya xidmətləri və digər 
tədbirlər" 

33 204,9 36 000,0 92,2 

1.14.3.3.8 
"Valyuta məzənnəsinin 

tənzimlənməsi" 
186 842,8 320 000,0 58,4 

1.8.2.8 

"Mənzil və kommunal təsərrüfatı 
sahəsi üzrə yaşauış məntəqələrinə 

aid olan kommunal təyinatlı 
infrastrukturların bərpası, 

yenidənqurulması və 
abadlaşdırılması" 

17 550,0 123 378,9 14,2 

CƏMİ 658 603,5 2055037,6 32,0 

 

Eyni zamanda, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş izahata, Cədvəl 

89-da göstəriləndən əlavə,  “Əsas bölmələrə aid edilməyən fəaliyyət” bölməsindən 

birdəfəlik təyinatlı xərclərdən 52,0 mln. manat məbləğində vəsait dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fonduna vəsait yönəlmişdir.  

Beləliklə, 2016-cı ildə funksional təsnifatın bölmələrində birdəfəlik təyinatlı 

xərclərdən dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fonduna ayrılmış vəsaitin məbləği  710,6 mln. 

manat təşkil etmişdir.  

Bu istiqamətdə qeyd edilməli ikinci məqam birdəfəlik təyinatlı xərclərin birbaşa 

olaraq digər istiqamətlərə yönəldilməklə icra edilmədir. Bu, əsasən iki halda müşahidə 

edilmişdir (Cədvəl 90). Ehtiyat fondlara yönəldilmiş vəsaitlərdən fərqli olaraq bu hallar 

birdəfəlik təyinatlı xərclərin icra məbləğinə aiddir. 
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Cədvəl 90. Hesabat ilində birdəfəlik təyinatlı xərclərdən digər istiqamətlərə icra edilmiş 
vəsaitlər barədə məlumat, min manatla 

Fərman  İstiqamət 
Birdəfəlik 

Təyinatdan 
yönəldilən 

Dövlət büdcəsində  xüsusi çəkisi 

proqnoz icra proqnozda icrada 

 1.13.2.3  

"Maliyyə sağlamlaşdırılması 
tədbirləri, o cümlədən nəzarət 
zərfi dövlətə məxsus olan 
müəssisələrin nizamnamə 
kapitalının artırılması, həmin 
müəssisələrin fəaliyyəti ilə 
əlaqədar zərərin ödənilməsi də 
daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin 
tənzimlənməsi, təcrübə və 
tətbiqi tədqiqatlar və ekspertlərin 
cəlb edilməsi" 

36 000,0 153 000,0 151 301,6 23,5 23,8 

1.6.1.5 
"Sosial müdafiə, pensiya və 
digər sosial təminat xərcləri" 

159 000,0 666 717,3 615 859,2 23,8 25,8 

Cəmi  195 000,0 819 717,3 767 160,7 23,8 25,4 

 

Beləliklə, iki istiqamət üzrə ümumilikdə nəzərdə tutulmuş 819717,3 min manatın 

və icra edilmiş 767160,7 min manatın müvafiq olaraq 23,8%-i və 25,4%-i digər 

istiqamətlərə yönəldilməklə icra olunmuşdur.   

Birdəfəlik təyinatlı xərclərin icra səviyyəsinə təsir edən digər bir amil isə bu 

xərclərin müəyyən bir hissəsinin Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu 

vasitəsilə icra edilməsidir. Təhlil göstərir ki, hesabat ilində icra edilmiş vəsaitlərin 27,2%-

i məhz bu Fond vasitəsilə icra olunmuşdur   (Cədvəl 91).  

 

Cədvəl 91. Hesabat ilində birdəfəlik təyinatlı xərclərdən Dövlət zəmanəti ilə alınan 

borcların Təminat Fondu vasitəsi ilə icra edilmiş vəsaitlər barədə məlumat, min manatla  

Fərman 

üzrə 

nömrə İstiqamət 

Təminat 

Fonduna 

yönəldilən 

vəsait 

Dövlət büdcəsində  Xüsusi çəki 

proqnoz icra proqnoz icra 

1.1.3.16  

"Elm sahəsi üzrə əmək haqqı 

sisteminin təkmilləşdirilməsi və 

digər sosial tədbirlər"   1 000 7 056 3 351 14,2 29,8 

 1.2.1.4  

"Müdafiə sahəsi üzrə maddi-texniki 

təminatın möhkəmləndirilməsi" 194 300 340 100 329 554 57,1 59,0 

 1.2.1.6  

"Müdafiə sahəsi üzrə əmək haqqı 

sisteminin təkmilləşdirilməsi  və 

digər sosial tədbirlər" 6 600 70 913 63 684 9,3 10,4 

 1.6.1.5  

"Sosial, müdafiə, pensiya  və digər 

sosial təminat xərcləri" 236 700 666 717 615 859 35,5 38,4 
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 1.6.2.7  

"Sosial, müdafiə və sosial təminat 

sahəsi üzrə maddi-texniki təminatın 

möhkəmləndirilməsi və əsaslı təmir" 3 800 3 842 3 800 98,9 100,0 

 1.8.1.3  

"Mənzil və kommunal təsərrüfatı 

sahəsi üzrə kommunal, 

kommunikasiya xidmətləri və digər 

tədbirlər" 50 100 70 000 66 798 71,6 75,0 

 1.9.2  

"Yanacaq və enerji sahəsi üzrə 

kommunal, kommunikasiya 

xidmətləri və digər tədbirlər"  1 850 2 890 2 865 64,0 64,6 

 

1.11.1.3  

"Mufəssəl ərazi planlaşdırılması 

sənədlərinin hazırlanması"  1 500 1 500 1 500 100,0 100,0 

 

1.11.2.3  

"Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar 

sahəsi üzrə kommunal 

kommunikasiya xidmətləri və digər 

tədbirlər" 600 5 592 600 10,7 100,0 

 

1.12.1.6  

"Nəqliyyat sahəsi üzrə islahatların 

aparılması və digər tədbirlər" 260 6 800 5 881 3,8 4,4 

 

1.13.2.3  

"Maliyyə sağlamlaşdırılması 

tədbirləri, o cümlədən nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus olan müəssisələrin 

nizamnamə kapitalının artırılması, 

həmin müəssisələrin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar zərərin ödənilməsi də 

daxil olmaqla bəzi öhdəliklərin 

tənzimlənməsi, təcrübə və tətbiqi 

tədqiqatlar və ekspertlərin cəlb 

edilməsi" 1 050 153 000 151 302 0,7 0,7 

  Cəmi 
497 760 1 328 410 1 245 194 37,5 40,0 

 

Cədvəl 91-dən də göründüyü kimi, 11 istiqamət üzrə birdəfəlik təyinatlı xərclərin 

6-sı üzrə  vəsaitin 50,0%-dən çoxu, o cümlədən 3 istiqamət üzrə tam məbləğdə Təminat 

Fondu vasitəsilə icra edilmişdir.  
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  IV BÖLMƏ. Dövlət borcunun və büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi 

 

4.1. Dövlət borcunun və dövlət borclanma limitinə riayət olunmasının təhlili 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun dəqiqləşdirilmiş büdcəsinə əsasən daxili dövlət 

borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 3500000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının 

yuxarı həddi isə 5000000,0 min manat təsdiq edilmişdir (Cədvəl 92). 

Cədvəl 92. 2010-2016-cı illər üzrə xarici dövlət borclanmasının limiti və onun icrası, mln. 
manatla 

Göstəricilər 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Limit 
 

2500,0 2300,0 2000,0 750,0 2000,0 1500,0 5000,0 

İl ərzində imzalanmış 
sazişlər 

910,0 1314,4 1118,8 368,7 1749,0 750,3 1251,4 

Limit üzrə icra, %-lə 36,4% 57,1% 56,0% 49,2% 87,3% 50,0% 25,0% 

Limitin əvvəlki ilə görə 
artım (+) və ya azalma (-) 
faizi 

0,0% -8,0% -13,0% -62,5% 166,7% -25,0% 233,3% 

 

Təqdim olunmuş hesabat məlumatlarına əsasən 01.01.2017-ci il tarixə dövlət 

borcunun ümumi məbləği (xarici və daxili) 13471,4 mln. manat, 2016-cı il üzrə ÜDM-ə 

nisbəti 22,5%, adambaşına düşən borc isə manat ifadəsilə 1373,2 manat təşkil etmişdir. 

Ümumi dövlət borcu məbləğinin 12241,3 mln. manatı (90,9%-i) xarici dövlət 

borcuna, 1230,1 mln. manat isə (9,1%) daxili dövlət borcuna aid olmuşdur. 

Xarici dövlət borcu üzrə 01.01.2017-ci il tarixə kredit sazişləri üzrə cəlb 

olunması nəzərdə tutulan vəsait  10931,8 mln. ABŞ dolları, istifadə olunmuş və dövlət 

borcu hesab edilən kreditlər üzrə  6913,2 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir (Cədvəl 93). 
 

Cədvəl 93. Azərbaycana xaricdən cəlb edilən kreditlər barədə məlumat 

S
Sıra 
№-si 

Təsviri 

01.01.2017 tarixə 01.01.2016 tarixə olan göstəricilərlə fərq 

Kredit 
sazişləri 
üzrə cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 
vəsait 

İstifadə 
olunmuş 
və dövlət 

borcu 
hesab 
edilən 

kreditlər 
üzrə 

Kredit sazişləri üzrə 
cəlb olunması 

nəzərdə tutulan 
vəsait 

İstifadə olunmuş və 
dövlət borcu hesab 
edilən kreditlər üzrə 

  

mln. ABŞ 
dolları ilə 

mln. ABŞ 
dolları ilə 

mln. ABŞ 
dolları ilə 

% 
mln. ABŞ 
dolları ilə 

% 

I Cəmi kreditlərin məbləği 10 931,8 6 913,2 604,3 5,9% 18,9 0,3% 

 
2016-cı il üzrə ÜDM-a faiz 
nisbəti 

32,3% 20,4% 2,7% 
 

0,6% 
 

 
Adam başına düşən xarici borc 
(ABŞ dolları ilə) 

1 114,3 704,7 50,2 4,7% -5,6 -0,8% 

 
I

I 
2016-cı il ərzində istifadə 
edilən kredit:  

1 203,6 
  

380,0 46,1% 

I
II 

2016-cı il ərzində xarici borca 
xidmətlə əlaqədar xərclər  

719,2 
  

212,3 41,9% 

 
Əsas borc 

 
569,3 

  
187,4 49,1% 

 
Faizlər 

 
149,9 

  
24,9 19,9% 
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Cədvəl 93-dən göründüyü kimi, 01.01.2016-cı il və 01.01.2017-ci il tarixlərinə 

olan məlumatlara əsasən kredit sazişləri üzrə cəlb olunması nəzərdə tutulan vəsaitlin 

məbləği 604,3 mln ABŞ dollar və ya 5,9% artaraq 10931,8 mln ABŞ dolları və istifadə 

olunmuş və dövlət borcu hesab edilən kreditlərin məbləği isə 18,9 mln ABŞ dollar və ya 

0,3% artaraq 6913,2 ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2016-cı il üzrə ÜDM-ə faiz nisbəti 

müvafiq olaraq 2,7% artaraq 32,3% və 0,6% artaraq 20,4% təşkil etmişdir. Adambaşına 

düşən xarici borc (ABŞ dolları ilə) müvafiq olaraq 50,2 ABŞ dollar və ya 4,7% artaraq 

1114,3 ABŞ dollar və 5,6 ABŞ dollar və ya 0,8% azalaraq 704,7 ABŞ dollar təşkil 

etmişdir (Cədvəl 94). 

Cədvəl 94. İstifadə olunmuş və dövlət borcu hesab edilən kreditlər üzrə adam başına 
düşən xarici borc. 

Təsviri 01.01.2016 01.01.2017 Fərq 

Əhalinin 
sayı, 
min 

nəfər 

İstifadə 
olunmuş 
və dövlət 

borcu 
hesab 
edilən 

kreditlər 
üzrə 

Əhalinin 
sayı, min 

nəfər 

İstifadə 
olunmuş və 

dövlət 
borcu 
hesab 
edilən 

kreditlər 
üzrə 

Əhalinin 
sayı, min 

nəfər 

% İstifadə 
olunmuş və 

dövlət 
borcu 
hesab 
edilən 

kreditlər 
üzrə 

% 

Adam 
başına 
düşən 
xarici borc 
(ABŞ 
dolları ilə) 

9705,6 710,3 9810,0 704,7 104,4 1,1 -5,6 -0,8 

 

Cədvəl 94-dən göründüyü kimi, bu göstəricinin faktiki xarici dövlət borcuna 

nisbətən 0,8% azalmasını 01.01.2017-ci il tarixə ölkə əhalisinin sayının artması ilə 

əlaqələndirmək olar. Belə ki, 2016-cı il ərzində istifadə edilən kreditin məbləği 380,0 

mln. ABŞ dolları və ya 46,1% artaraq 1203,6 mln. manat ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

2016-cı il ərzində xarici borca xidmətlə əlaqədar xərclər 212,3 mln. ABŞ dolları və ya 

41,9% artaraq 719,2 mln. ABŞ dolları, o cümlədən əsas borc üzrə 187,4 mln. ABŞ 

dolları və ya 49,1% artaraq 569,3 mln. ABŞ dolları və ödənilmiş faizlər üzrə isə 24,9 

mln. ABŞ dolları və ya 19,9% artaraq 149,9 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Xarici dövlət borcunun valyutalar üzrə bölgüsündə 2016-cı il ərzində müəyyən 

dəyişikliklər olmuşdur (Cədvəl 95).  
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Cədvəl 95. Xarici dövlət borcunun valyuta üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Valyuta 

01.01.2017 tarixə 01.01.2016 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

Faktiki 
xarici borc 

Cəlb olunması 
nəzərdə tutulan 

Faktiki xarici borc 

mln ABŞ 
dolları ilə 

% 
mln ABŞ 
dolları ilə 

% 

ABŞ dolları 8 214,3 5 263,2 684,1 9,1% 687,7 15,0% 

Avro 1 182,7 860,9 -45,1 -3,7% -544,3 -38,7% 

XBH (Xüsusi borclanma 
hüququ) 

1 035,5 525,3 -40,4 -3,8% -82,4 -13,6% 

Yapon yeni 75,4 35,1 -2,7 -3,5% -5,4 -13,3% 

Ərəb Əmirliyi dirhəmi 281,4 155,6 8,7 3,2% -14,9 -8,7% 

İslam Dinarı 100,5 29,8 0,0 0,0% 1,8 6,4% 

Səudiyyə rialı 32,0 9,5 -0,3 -0,9% -2,0 -17,4% 

Küveyt dinarı 10,0 33,9 0,0 0,0% -21,6 -38,9% 

CƏMİ 10 931,8 6 913,2 604,3 5,9% 18,9 0,3% 

 

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən borc portfelinin valyuta üzrə bölgüsündə 

ABŞ dolları ilə cəlb olunması nəzərdə tutulan məbləğ 2016-cı il ərzində 684,1 mln. ABŞ 

dollar və ya 9,1% artaraq 8214,3 mln. ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 75,1%) və faktiki xarici 

borcun məbləği 687,7 mln. ABŞ dollar və ya 15,0% artaraq 5263,2 mln. ABŞ dollar 

(xüsusi çəkisi 76,1%) təşkil etmişdir. Avro ilə cəlb olunması nəzərdə tutulan məbləğ 

2016-cı il ərzində 45,1 mln. ABŞ dollar və ya 3,7% azalaraq 1182,7 mln. ABŞ dollar 

(xüsusi çəkisi 10,8%) və faktiki xarici borcun məbləği 544,3 mln ABŞ dollar və ya 38,7% 

azalaraq 860,9 mln ABŞ dollarına (xüsusi çəkisi 12,5%) çatmışdır.  

Məlum olduğu kimi, borcun idarəedilməsi  funksiyasının ən önəmli amili borc 

portfelində risklərin idarəedilməsinin müəyyən edilməsidir. Valyuta məzənnələrinin və 

faiz dərəcələrinin dəyişdiyi bir şəraitdə bazar qiymətlərinin mütəmadi tərəddüdü borc 

xidməti xərclərinin də dəyişməsinə səbəb olur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq borc 

portfelində valyuta riskləri və dəyişən faiz dərəcələri üzrə borc yükünün dövrü olaraq 

təhlil edilməsi və müvafiq qərarların qəbul edilməsi məqsədəuyğun olardı. Bu zaman 

kredit sazişlərinin müddətlər üzrə, qaytarılma mənbələri və icraçılara görə üzrə 

bölgüsünün də nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Cədvəl 96). 

 

Cədvəl 96. Kredit sazişlərinin müddətlər üzrə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Müddət 

01.01.2017 tarixə 01.01.2016 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

Faktiki 
xarici borc 

Cəlb olunması 
nəzərdə tutulan 

Faktiki xarici borc 

mln ABŞ 
dolları ilə 

% 
mln ABŞ 
dolları ilə 

% 

10 ilə qədər 5 402,7 3 882,7 626,4 13,1% -157,7 -3,9% 

10 ildən 20 ilə qədər 5 042,5 2 770,6 471,9 10,3% 502,0 22,1% 

20 ildən artıq 486,6 259,9 -494,0 -50,4% -325,4 -55,6% 

CƏMİ 10 931,8 6 913,2 604,3 5,9% 18,9 0,3% 
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Kredit sazişlərinin müddət üzrə bölgüsündə 10 ilə qədər və 10 ildən 20 ilə qədər 

olan dövrlərdə cəlb olunması nəzərdə tutulan borc məbləğinin həcmi müvafiq olaraq 

13,1% və 10,3% artımla müşahidə olunmuşdur. 

Borc portfelinin müddət həssaslığını nəzərə alaraq qeyd etmək istərdik ki, 

beynəlxalq təcrübəyə əsasən dövlət borcunun idarəedilməsi üçün ilkin növbədə dövlət 

borcunu daimi nəzarətdə saxlayan və onun dayanıqlığının təmin edilməsində zərurət 

hesab edilən borcun idarəedilməsi strategiyasının yaradılması və idarəedilməsidir ki, bu 

da öz növbəsində ehtiyac duyulan borclanmanın uzunmüddətli alınmasını şərtləndirir. 

Bu məsələ “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli Fərmanında öz əksini tapmışdır. 

Xarici dövlət borcu hesab edilən şərti öhdəliklərin həcmi 2016-cı il ərzində 683,6 

mln ABŞ dolları və ya 62,7% azalmışdır (Cədvəl 97). 
 

Cədvəl 97. Kreditlərin qaytarılma mənbələrinə görə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Növü 

01.01.2017 tarixə 01.01.2016 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

İstifadə 
olunmuş 
məbləğ 

Əsas 
borc 
ödənişi 

Faktiki 
xarici 
borc 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

İstifadə 
olunmuş 
məbləğ 

Əsas borc 

ödənişi 

Faktiki xarici 

borc 

Hökumət 
tərəfindən 
cəlb edilmiş 
kreditlər 

10931,8 8 407,4 1900,4 6507,0 604,3 5,9% 1121,6 15,4% 419,1 28,3% 702,5 12,1% 

Xarici dövlət 
borcu hesab 
edilən şərti 
öhdəliklər 

0,0 0,0  406,2 
    

  -683,6 -62,7% 

CƏMİ 10931,8 8 407,4 1900,4 6913,2 604,3 5,9% 1121,6 15,4% 419,1 28,3% 18,9 0,3% 

 

Şərti öhdəliklər və onların təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatların 

qanunvericilikdə əks olunması onların idarə edilməsində və monitorinqində şəffaflığın 

yüksəldilməsi, həmçinin hesabatlılığı artırılması istiqamətində məqsədəmüvafiqdir.   

Xarici dövlət borcunun 01.01.2017-ci il tarixə icraçılar üzrə bölgüsü göstərir ki, 

Maliyyə Nazirliyi üzrə dövlət büdcəsindən qaytarılması nəzərdə tutulan borcun həcmi 

artmışdır (Cədvəl 98)    
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Cədvəl 98. Xarici borcun icraçılara görə bölgüsü, mln. ABŞ dolları ilə 

Təşkilatın adı 

01.01.2017 tarixə 01.01.2016 tarixinə olan göstəricilərlə fərq 

Cəlb 
olunması 
nəzərdə 
tutulan 

Faktiki 
xarici borc 

Cəlb olunması 
nəzərdə tutulan 

Faktiki xarici borc 

mln 
ABŞ 

dolları 
ilə 

% 

mln 
ABŞ 

dolları 
ilə 

% 

Maliyyə Nazirliyi 1 998,4 1 862,6 490,9 32,6% 479,6 34,7% 

Xaricdə yerləşdirilmiş 
dövlət istiqrazları 

1 250,0 1 250,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Layihələrin 
maliyyələşdirilməsi 

248,4 112,6 -9,1 -3,5% -20,4 -15,3% 

Kontrtsiklik Yardım 
Proqramı 

500,0 500,0 500,0 
 

500,0 
 

Azəravtoyol ASC 4 727,2 2 223,6 84,7 1,8% -77,9 -3,4% 

Meliorasiya və su 
təsərrüfatı ASC 

633,3 385,8 -8,2 -1,3% 29,9 8,4% 

Azərsu ASC 1 248,0 656,5 4,1 0,3% 112,1 20,6% 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 336,7 185,9 -5,7 -1,7% 22,0 13,4% 

Mərkəzi Bank 5,7 1,9 -0,2 -3,4% -0,3 -13,6% 

İqtisadiyyat Nazirliyi 234,5 182,0 -6,0 -2,5% -10,3 -5,4% 

Azərbaycan Dəmir Yolları 
ASC 

896,4 545,3 -8,6 -1,0% 37,0 7,3% 

NMR Meliorasiya və Su 
təsərrüfatı Agentliyi 

263,2 252,5 -0,2 -0,1% 55,9 28,4% 

Səhiyyə Nazirliyi 49,2 20,8 -1,8 -3,5% -3,3 -13,7% 

Təhsil Nazirliyi 70,1 22,8 -4,3 -5,8% -2,2 -8,8% 

Ədliyyə Nazirliyi 151,8 68,1 -1,0 -0,7% 10,7 18,6% 

AR Məcburi Köçkünlərin 
Sosial İnkişaf Fondu 

157,4 68,1 65,3 70,9% 5,0 7,9% 

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi 

17,2 8,1 -0,6 -3,4% -1,2 -12,9% 

Ərazilərin Bərpası və 
Yenidənqurulması Agentliyi 

39,6 19,2 -1,1 -2,7% -2,8 -12,7% 

Mədəniyyət vəTurizm 
Nazirliyi 

7,3 3,1 -0,3 -3,9% -0,5 -13,9% 

AR Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi 

31,7 27,0 -1,0 -3,1% -0,2 -0,7% 
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Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi 

21,2 11,8 -0,8 -3,6% -1,5 -11,3% 

AR Dövlət Neft Şirkəti 26,5 17,7 -1,0 -3,6% -2,7 -13,2% 

Dövlət Şəhərsalma və 
Arxitektura Komitəsi 

4,2 4,0 0,0 0,0% 0,3 8,1% 

Qiymətli Kağızlar üzrə 
Dövlət Komitəsi 

12,0 11,8 0,0 0,0% 2,8 31,1% 

Digər 0,0 334,5 0,0 
 

-633,5 -65,4% 

CƏMİ: 10 931,8 6 913,2 604,3 5,9% 18,9 0,3% 

 

2016-cı İlin əvvəli ilə müqayisədə kredit sazişləri üzrə cəlb olunması nəzərdə 

tutulan kredit məbləği 604,3 mln ABŞ dolları və ya 5,9% və istifadə olunmuş və dövlət 

borcu hesab edilən kreditlər üzrə isə 18,9 mln ABŞ dolları və ya 0,3% artmışdır. Müvafiq 

olaraq adam başına düşən borc isə 50,2 ABŞ dolları artmışdır və 5,6 ABŞ dolları 

azalmışdır.  

2016-cı il ərzində imzalanmış məbləğ üzrə artım (627,4 mln ABŞ dolları) ümumi 

dəyəri 706,7 mln ABŞ dolları olan yeni 3 layihənin (Azərbaycan Respublikası Məcburi 

Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu / Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir 

İmkanlarının Dəstəklənməsi üçün Əlavə Maliyyələşdirmə - 66,7 mln ABŞ dolları, 

“Azəravtoyol” ASC / Magistral Yollar 3 / Əlavə maliyyələşdirmə - 140,0 mln ABŞ dolları 

və Maliyyə Nazirliyi / Kontrtsiklik Yardım Proqramı – 500,0 mln ABŞ dollar) əlavə 

edilməsi və müxtəlif xarici valyutaların dollara nisbətdə yaranan məzənnə fərqindən 

ibarət olmuşdur.  

Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 

08.12.2016-cı il tarixində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Asiya İnkişaf Bankından 

“Kontrtsiklik Yardım Proqramı” adlı layihəsi üçün 3 ili güzəştli 5 illik libor+2% şərtilə əldə 

edilmiş 500,0 mln ABŞ dollar kredit vəsaitini  01.01.2017-ci il tarixinə 100% istifadə 

etmişdir. 

Eyni zamanda qeyd edək ki,  Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmuş dövlət 

zəmanətlərinin reyestrində olan borc öhdəliklərinin bir hissəsi, o cümlədən 

“Belaruskaliy” ASC, “Azərkosmos” ASC, “Baku Bus” MMC, “Azərbaycan Dəmir Yolları” 

QSC, “Azərişıq” ASC və s. təşkilatların borc öhdəlikləri sonradan təqdim olunmuş 

cədvəllərdə nə şərti öhdəliklər kimi, nə də ayrı sətirlə qeyd edilməmişdir. Bu isə öz 

növbəsində xarici dövlət borcun təqdim olunmuş məlumatdan daha çox müşahidə 

olunmasına əsas verir. Bütün bunlara əsaslanaraq, şərti öhdəliklərin və onların 

təsnifləşdirilməsi haqqında məlumatların hüquqi status baxımından qanunvericilikdə əks 

olunmasını təklif edirik. 

Tərəfimizdən aparılan təhlillərə əsasən qeyd etmək olar ki, qlobal iqtisadiyyatda 

qeyri-sabitliyin davam etməsi, xam neftin qiymətinin hələ də aşağı səviyyədə olması, 

ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sistemi tərəfindən faiz dərəcələri artırması və bir sıra mənfi 

meylli qlobal makroiqtisadi proseslər ölkə iqtisadiyyatına da neqativ təsir göstərmişdir. 

Xüsusilə ölkənin borc portfelində xarici dövlət borcunun 90,9% təşkil etməsi, borcun 

müddətlər üzrə təşkilatı strukturu və likvidliyi, borcun faiz dərəcəsi və ya müddət 
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həssaslığı ilə bağlı risklərin idarəedilməsini və qiymətləndirilməsinin aktuallığını 

şərtləndirmişdir. 

  Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2017-ci il tarixə daxili dövlət 

borcu 1230,1 mln manat təşkil etmişdir (Cədvəl 99). 

Cədvəl 99. Daxili dövlət borcu haqqında məlumat 

Borc öhdəlikləri 

01.01.17 tarixə 
01.01.16 tarixinə olan 

göstəricilərlə fərq 

milyon manat milyon manat % 

Dövlət istiqraz vərəqələri üzrə borcun ümumi məbləği 336,7 214,0 174,4% 

Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankının silinmiş əsas borcu 

məbləğində yerləşdirilmiş 60,8 milyon manat məbləğində 

qiymətli kağızların və ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi 

üzrə 

24,3 -6,1 -20,1% 

1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsi kəsirinin örtülməsi üçün 

Mərkəzi Bankdan istifadə edilmiş 69,04 milyon manat 

məbləğində mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu qaytarmaq 

məqsədilə həmin məbləğdə yerləşdirilmiş qiymətli 

kağızların və ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi üzrə 

41,4 -6,9 -14,3% 

Mərkəzi Bankın 245,4 milyon manat məbləğində yaranmış 

kapital çatışmazlığının aradan qaldırılması və 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 10,0 milyon manat 

məbləğində nizamnamə kapitalının bərpa edilməsi 

məqsədilə buraxılmış cəmi 255,4 milyon manat məbləğində 

sadə vekselin ödənilməsi üzrə 

255,4 0,0 0,0% 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən 

"Azərbaycan Hava Yolları" QSC-yə təyyarənin alınması 

üçün 210,0 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitin 

ödənilməsi üzrə 

272,7 3,3 1,2% 

Daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklər 299,6 -3 613,4 -92,3% 

CƏMİ: 1 230,1 -3 409,1 -73,5% 

*Qeyd: daxili dövlət borcunun məbləği 2016-cı il ərzində  3 409,1 mln manat və ya 73,5% azalmışdır. 

 

Cədvəl 99-dan göründüyü kimi, borc məbləğinin azalmasına səbəb əsasən daxili 

dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklərin nəzərəçarpacaq dərəcədə 3613,4 milyon manat 

həcmində azalaraq 299,6 milyon manat təşkil etməsi olmuşdur. Bu öhdəliklərin 

azalmasının şərhi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmasa da, azalmanı Dövlət 

zəmanəti ilə alınmış borcların Təminat Fondunun (Təminat Fondu) vəsaitləri hesabına 

dövlət mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərin və müəssisələrin dövlət zəmanəti ilə 

Mərkəzi Bankdan cəlb etdikləri kreditlərin bağlanması ilə əlaqələndirmək olar.  

“Aqrarkredit” QSC tərəfindən təqdim olunmuş emissiya edilmiş istiqrazlar barədə 

məlumata əsasən 2016-cı il ərzində emissiya edilmiş istiqrazların nominal dəyəri 7000,0 

mln. manata qarşı istiqrazların satışından 7500,0 mln. manat vəsait daxil olmuşdur. 

Belə ki, 2015 və 2016-cı illərdə “Beynəlxalq Bankın” problemli kreditlərin bağlanması 
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məqsədilə “Aqrarkredit” təşkilatı tərəfindən emissiya edilən dövlət zəmanətli istiqrazların 

10000,0 mln. manatının qeydiyyatdan keçməsinə və onların satışından daxil olan 

10000,0 mln. manat vəsaitə və bundan başqa 2016-cı ildə ərzində dövlət zəmanəti ilə 

Mərkəzi Bankdan Əmanətlərin Sığortası Fonduna 460,0 mln. manat kredit ayrılmasına 

baxmayaraq daxili dövlət borcunun uçotunda həmin məbləğlərin bir hissəsinin uçotda 

əks olunmaması, bir hissəsinin isə şərti öhdəlik kimi nəzərə alınması müşahidə 

olunmuşdur. Eyni zamanda 2016-cı il ərzində “Aqrarkredit” təşkilatı tərəfindən dövlət 

zəmanətli emissiya edilən istiqrazların məbləği 7,0 mlrd. manat təşkil etmişdir.  

01.01.2017-ci il tarixə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən dövlət istiqrazları 

emissiyasından dövlət büdcəsinə 421,5 mln manat daxil olmuşdur ki, bununda əvvəlki 

illərdə və cari ildə buraxılmış istiqrazlar üzrə 234,6 mln manat vəsait geri ödənmişdir. 

Beləliklə, 01.01.2017-ci il tarixə büdcə kəsirinin maliyyələşməsinə 186,8 mln manat 

vəsait yönəldilmişdir. Bununla da 01.01.2017-ci il tarixə dövlət istiqrazları üzrə borcun 

məbləği 2015-ci ilə nisbətən təqribən 216,0 mln manat artaraq 338,4 mln manat təşkil 

etmişdir. 

2016-cı ilin 01 fevral tarixindən 31 dekabr tarixinədək Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

150,0 mln manat və 300,0 mln ABŞ dolları məbləğində dövlət qısamüddətli 

istiqrazlarının (DQİ) və 250,0 mln manat və 200,0 mln ABŞ dolları məbləğində dövlət 

ortamüddətli istiqrazlarının (DOİ) emissiyası nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq, 17 iyun 

2016-cı il tarixində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 400,0 mln manat məbləğində DQİ-lərin 

emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır. Milli Depozit Mərkəzinin məlumatına əsasən 

01.01.2017-ci il tarixinə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 387,4 mln manat (70,44%) və 16,5 

mln ABŞ dolları (5,5%) məbləğində DQİ və 5,0 mln ABŞ dolları (2,52%) məbləğində 

DOİ yerləşdirilimdir. Əlavə olaraq qeyd edilməlidir ki, dövlət ortamüddətli istiqrazların 

manatla emissiyası nəzərdə tutulsa da, 2016-cı ildə icra olunmamışdır. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq bildirmək istərdik ki, yaranmış vəziyyət yenidən 

borclanma riskinin və mövcud vəziyyətin dəyişməsi üçün daxili borc portfelinin 

uzadılması və müddət profilinin düzgün tərtib edilməsini şərtləndirilmişdir. Bütün bunlar 

isə öz növbəsində dövlətin maliyyə sferasının sabitləşməsi və pul təklifinin mövcud 

iqtisadi duruma uyğunlaşdırılması, monetar və fiskal siyasətlə vəhdətdə vahid 

mexanizm olaraq bir strateji istiqamətdə inkişaf etdirilməsinin vacibliyini bir daha 

aktuallaşdırır.  

Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş qiymətli kağızlar üzrə yaranmış borc öhdəlikləri 

321,1 mln manat təşkil etməklə aşağıdakı borc öhdəliklərindən ibarətdir: 

- Mərkəzləşdirilmiş kredit resursları üzrə Mərkəzi Bankın silinmiş əsas borcunu 

bağlamaq məqsədilə yerləşdirilmiş 60,8 mln. manat məbləğində qiymətli kağızların və 

ona hesablanmış faizlərin ödənilməsi üzrə 2017-ci il 01 yanvar tarixinə bu istiqrazlar 

üzrə ümumi borc 24,3 mln manat təşkil etmişdir. 2016-cı ilin dövlət büdcəsində bu 

təyinatlı istiqrazlar üzrə nəzərdə tutulmuş xərclər üzrə (əsas borc 6080,0 min manat, 

faiz ödənişləri üzrə 81,3 min manat) cəmi 6161,3 min manat; 

- 1992-1996-cı illərdə dövlət büdcəsi kəsrinin örtülməsi üçün Mərkəzi Bankdan 

istifadə edilmiş 69,04 mln. manat məbləğində mərkəzləşdirilmiş kredit resursunu 

qaytarmaq məqsədilə həmin məbləğdə yerləşdirilmiş qiymətli kağızlar üzrə borclar. 

2017-ci il 01 yanvar tarixə bu istiqrazlar üzrə ümumi borc 41,4 mln manat təşkil etmişdir. 

2016-cı ilin dövlət büdcəsində bu təyinat üzrə xərclər (əsas borc üzrə 6904,0 min 
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manat, faiz ödənişi üzrə isə 65,6 min manat) cəmi 6969,6 min manat (müqavilə 

şərtlərinə əsasən); 

- Mərkəzi Bankın əlavə xərclərə məruz qalması nəticəsində yaranmış kapital 

çatışmazlığının bərpa edilməsi məqsədilə buraxılmış veksel üzrə borclar. 2017-ci il 01 

yanvar tarixinə qeyd olunan veksel üzrə ümumi borc 255,4 mln. manat təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən tədbirlər, Bankın əlavə xərclərə 

məruz qalması nəticəsində yaranmış kapital çatışmazlığının tənzimlənməsi məqsədilə 

onun nizamnamə kapitalına uzunmüddətli dövlət borc öhdəliklərinin yerləşdirilməsi üçün 

Maliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankın xeyrinə 255,4 mln. manat məbləğində, ödəniş müddəti 

2019-cu ilədək olan, sadə faizsiz vekselin buraxılmasının təmin etmişdir. 2016-cı ildə bu 

öhdəlik üzrə ödəniş nəzərdə tutulmamışdır.   

Dövlət büdcəsindən xidmət edilən kreditlər. Qeyd olunan bu borc növü 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən “Azərbaycan Hava Yolları” QSC-yə 

təyyarənin alınması üçün 210,0 mln. ABŞ dolları məbləğində vəsaitin ödənilməsi üzrə 

olan öhdəlikdir. 2017-ci il 01 yanvar tarixinə qeyd olunan öhdəlik (müvafiq ödəniş 

aparılmaqla) üzrə borcun məbləği 272,7 mln manat təşkil etmişdir. 

Daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklər üzrə borc öhdəlikləri. Qeyd olunan borc 

öhdəlikləri dövlət zəmanətlərinin verilməsinə görə yaranan borc öhdəliklərindən ibarətdir 

ki, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həmin zəmanətlər üzrə borc öhdəliklərinin məbləği 2017-

ci il 01 yanvar tarixinə daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəlik kimi 299,6 mln manat 

qəbul edilmişdir. 

Daxili dövlət borcunun şərti öhdəlikləri 2015-ci ilə nisbətən 3613,4 mln manat 

azalaraq 299,6 mln manat təşkil etməsi əsasən Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il 

tarixli 760S nömrəli Sərəncamının icrası olaraq Təminat Fondundan dövlət 

mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərin və müəssisələrin dövlət zəmanəti ilə Mərkəzi 

Bankdan cəlb etdikləri kreditin bağlanması ilə əlaqələndirmək olar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, daxili dövlət borcunun həcmində şərti öhdəliklərin 

nəzərəçarpacaq dərəcədə artımı və onun ödənişi ilə bağlı müəyyən problemlərin 

müşahidə olunması və nəticə etibarı ilə həmin vəsaitlərin Təminat Fondu vəsaiti 

hesabına qaytarılması riskinin artımı ilə bağlı tərəfimizdən əvvəlki illərin dövlət 

büdcəsinin icrasına dair hesabatına verilmiş rəylərdə müvafiq qeydlər aparılmışdır. 

Yuxarıda qeyd olunanları və daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklərin Təminat 

Fondu vəsaiti hesabına bağlanmasını nəzərə alaraq borc məqsədlərini 

qiymətləndirməyə imkan verən tərkib risklərini özündə birləşdirən və borca xidmət 

göstərilməsi və geri ödənilməsi üzrə gələcək xərclərin dayanıqlı olmasını təmin edən 

borcun idarəedilməsi strategiyasının hazırlanmasının bir daha zəruriliyini bildiririk. 
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3.2. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən 

istifadə vəziyyətinin təhlili 

 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16822000,0 min 

manat, xərcləri 18495000,0 min manat, büdcə kəsirinin yuxarı həddi 1673000,0 min 

manat məbləğində təsdiq edilərək, maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən (100000,0 min 

manat) və daxili və xarici boclanmadan (163000,0 min manat) daxilolmalar, xarici 

qrantlar (20000,0 min manat) və 2016-cı il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabının qalığı (1390000,0 min manat) hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 2015-ci ildəki qiymətli kağızların yerləşdirilməsindən daxilolmalar mənbəyi 

2016-cı ildə daxili və xarici borclanmadan daxilolmalar kimi göstərilmişdir. 

2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 17505679,5 min manat, xərcləri isə 

17751283,6 min manat təşkil etdiyindən, nəticədə dövlət büdcəsinin kəsiri 245604,1 min 

manat təşkil etmişdir. 

Maliyyə Nazirliyindən təqdim olunmuş hesabat və məlumatlara əsasən, 2016-cı 

ildə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə özəlləşdirmədən 

daxilolmalar 31231,6 min manat, xarici qrantlar 12325,5 min manat təşkil etmiş, daxili və 

xarici borclanmadan daxilolmalar isə 186818,5 min manat göstərilmişdir.  

Bununla yanaşı, 2016-cı il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə 

hesabının 1433928,0 min manat məbləğində qalığını da nəzərə alsaq, 2016-cı ilin 

dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə ümumilikdə 1664303,6 min 

manat vəsaitin mövcud olduğunu qeyd etmək olar. 2016-cı il 01 yanvar tarixinə dövlət 

büdcəsinin vahid xəzinə hesabının 1433928,0 min manat məbləğində qalığından 2016-

cı ildə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün 15228,5 min manat vəsaitin 

yönəldildiyini nəzərə alsaq, ümumilikdə dövlət büdcəsinin 245604,1 min manat kəsiri 

qeyd olunan mənbələr hesabına tam olaraq bağlanmışdır. 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Qanun layihəsində 2016-cı il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında 

qalığı 2307200,0 min manat göstərilmişdir ki, bu isə dövlət büdcəsi gəlirləri ilə 

müqayisədə 13,2% təşkil edir.  

2016-cı il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri kimi 

100000,0 min manat məbləğində nəzərdə tutulmuş özəlləşdirmədən daxilolmalar 

31231,6 min manat məbləğində icra edilmişdir ki, nəticədə dövlət büdcəsinə 2016-cı il 

üçün nəzərdə tutulduğundan 68768,4 min manat və ya 3,2 dəfə az vəsait daxil 

olmuşdur. 2016-cı ildə özəlləşdirmədən daxilolmalar 2015-ci ilin icrasından (24089,2 

min manat) 7142,4 min manat və ya 29,6% çox, 2014-cü ilin icrasından (32213,1 min 

manat) isə 981,5 min manat və ya 3,0% az olmuşdur.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən Hesablama Palatasına təqdim olunmuş 

məlumatlara əsasən, özəlləşdirmədən daxilolmalar özəlləşdirilən  dövlət əmlakının 

növləri və ayrı-ayrı özəlləşdirmə (satış) üsulları üzrə müxtəlif mənbələrdən ibarət 

olmuşdur (Cədvəl 100). 
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Cədvəl 100. Özəlləşdirilən  dövlət əmlakının növləri və ayrı-ayrı özəlləşdirmə (satış) 
üsulları üzrə özəlləşdirmədən daxilolmaların icrası, min manatla 

Özəlləşdirmədən daxilolmaların 
mənbələri 

2016-cı il 2015-ci 
ilin 

icrası 

2016-cı ilin 
icrasının 

2015-ci ilin 
icrası 

ilə müqayisəsi 

proqnoz icra fərq faiz fərq faiz 

Özəlləşdirmədən daxilolmalar, cəmi 100000,0 31231,6 -68768,4 31,2 24089,2 7142,4 129,6 

o cümlədən:        

Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, 
icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış 
sahələri, yarımçıq tikililərin və 
daşınar dövlət əmlakının hərrac və 
birbaşa əmək kollektivinə 
satışından daxilolmalar 

28500,0 12549,0 -15951,0 44,0 8423,9 4125,1 149,0 

İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə 
özəlləşdirməyə yönəldilən 
müəssisələrin (səhmlərin, 
hissələrin) satışından daxilolmalar  

15000,0 615,0 -14385,0 4,1 812,0 -197,0 75,7 

Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş 
dövlət müəssisələrinin 
(obyektlərinin) səhmlərinin pul 
hərraclarında satışından  
daxilolmalar  

3800,0 5407,1 1607,1 142,3 1000,8 4406,3 540,2 

Birgə müəssisələrdə və banklarda 
nizamnamə kapitalında dövlət 
paylarının birbaşa satışından, 
hərrac və müsabiqələrdə satışından  
daxilolmalar  

400,0 0,0 -400,0 0,0 0,0 0,0 - 

Özəlləşdirilmiş müəssisə və 
obyektlərin yerləşdiyi torpaq 
sahələrinin birbaşa satışından  
daxilolmalar 

50300,0 12618,8 -37681,2 25,1 13812,5 -1193,7 91,4 

Özəlləşdirmə prosesində yaradılmış 
və səhmləri bütövlükdə yaxud 
qismən dövlətə məxsus 
(nizamnamə kapitalında dövlət payı 
olan) səhmdar cəmiyyətlərin 
dividendləri  

2000,0 41,7 -1958,3 2,1 40,0 1,7 104,3 

2016-cı ildə özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə proqnoz göstəricisinin yerinə 

yetirilməməsi  Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) 

səhmlərinin pul hərraclarında satışından  daxilolmalar istisna olmaqla digər mənbələrin 

hamısı üzrə müvafiq daxilolmaların nəzərdə tutulduğundan az icra olunması ilə əlaqədar 

olmuşdur.  

Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə 2016-cı il 

üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilən 

proqnoz (22935,0 min manat) ümumilikdə yerinə yetirilsə də, investisiya müsabiqəsi 

yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışından 

(2000,0 min manat) və özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq 

sahələrinin birbaşa satışından (14000 min manat) daxilolmalar üzrə təqdim edilmiş 

proqnozlara nail olunmamışdır ki, bu hallar dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi 

üzrə özəlləşdirmədən daxilolmalara dair verilən büdcə təkliflərinin əsaslılığının təmin 

edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini zəruriliyini göstərir. Eyni 

zamanda, Komitənin sərəncamında olan və özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər 



 
 

425 

 

qoyulmamış dövlət müəssisələrinin, obyektlərin və digər əmlakın, habelə özəlləşdirilmiş 

müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi, satışa 

çıxarılması və özəlləşdirilməsinin başa çatdırılması istiqamətində təxirəsalınmaz 

tədbirlər görülməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

2016-cı ildə özəlləşdirmədən daxilolmaların 12549,0 min manatı (2015-ci ilin 

müvafiq göstəricisindən 49,0% çox) Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş 

qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət əmlakının hərrac və birbaşa 

əmək kollektivinə satışından, 615,0 min manatı (2015-ci ilin müvafiq göstəricisindən 

24,3% az) İnvestisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən müəssisələrin 

(səhmlərin, hissələrin) satışından, 5407,1 min manatı (2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 5,4 dəfə çox) Səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin 

(obyektlərinin) səhmlərinin pul hərraclarında satışından, 12618,8 min manatı (2015-ci 

ilin müvafiq göstəricisindən 8,6% az) özəlləşdirilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi 

torpaq sahələrinin birbaşa satışından, 41,7 min manatı (2015-ci ilin müvafiq 

göstəricisindən 4,3% çox) özəlləşdirmə prosesində yaradılmış və səhmləri bütövlükdə 

yaxud qismən dövlətə məxsus (nizamnamə kapitalında dövlət payı olan) səhmdar 

cəmiyyətlərin dividendlərindən əldə edilmişdir.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən Hesablama Palatasına təqdim olunmuş 

məlumatlara əsasən, özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə hesabat dövrünün sonuna 

hesablanmış, lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş vəsaitlər üzrə qalıqlar (o cümlədən 

ödəmə vaxtı çatmış borclar) 01.01.2016-cı il tarixə 2068,5 min manat olmuş, 

01.01.2017-cı il tarixə isə 8387,1 min manat təşkil etmişdir ki, bunun 7090,7 min manat 

məbləğini kiçik dövlət müəssisə və obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, 

yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən, 1137,6 min 

manatını səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) 

səhmlərinin pul hərraclarında satışından, 158,8 min manat məbləğini özəlləşdirilmiş 

müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin birbaşa satışından əldə edilən 

vəsaitlər üzrə qalıq məbləğləri təşkil etmişdir.  

2016-cı il ərzində özəlləşdirmə üzrə müvafiq qalıqlar kiçik dövlət müəssisə və 

obyektləri, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələri, yarımçıq tikililərin və daşınar dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə 6905,9 min manat, səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilmiş 

dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) səhmlərinin pul hərraclarında satışı üzrə 920,4 

min manat artmış, investisiya müsabiqəsi yolu ilə özəlləşdirməyə yönəldilən 

müəssisələrin (səhmlərin, hissələrin) satışı üzrə 205,0 min manat, özəlləşdirilmiş 

müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin satışı üzrə isə 1302,7 min manat 

azalmışdır ki, nəticədə özəlləşdirilmədən daxilolmalar üzrə qalıq məbləğləri ümumilikdə 

6318,6 min manat artmışdır. 

2016-cı ilin sonuna özəlləşdirmə prosesində yaradılmış və hazırda səhmləri 

bütövlükdə yaxud qismən dövlətə məxsus olan səhmdar cəmiyyətlərin sayı 158, 

bunlardan səhmlərinin tamamilə, nəzarət zərfinin və hər hansı məhdudlaşdırıcı 

hissəsinin dövlətdə saxlanılması barədə qərar qəbul olunmuş səhmdar cəmiyyətlərinin 

sayı 1 olmaqla nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlərin həcmi 4428,6 min 

manat, özəlləşdirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmamış və tam özəlləşdirilməmiş 

səhmdar cəmiyyətlərinin sayı 157 olmaqla nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus 

səhmlərin həcmi 131636,2 min manat təşkil etmişdir. Qeyd olunduğu kimi, özəlləşdirmə 
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prosesində yaradılmış və səhmləri bütövlükdə yaxud qismən dövlətə məxsus olan 

səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən 2016-cı il ərzində ödənilən dividendlər 41,7 min manat 

təşkil etmişdir. Bununla əlaqədar, dövlətin payı olan hüquqi şəxslərdə (səhmdar 

cəmiyyətlərində, birgə müəssisələrdə) qanunvericiliklə dövlət büdcəsinə çatacaq 

dividendlərin hesablanması və ödənilməsi vəziyyətinin araşdırılması, tam məbləğdə 

köçürülməsinin təmin edilməsi, bu sahədə hüquq pozuntuları aşkar olunduqda aidiyyəti 

orqanlar qarşısında müvafiq məsələlərin qaldırılmasının təmin edilməsini 

məqsədəuyğun hesab edirik. 

Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri kimi daxili və 

xarici boclanmadan daxilolmalar 2016-cı ildə 163000,0 min manat məbləğində 

nəzərdə tutulmuş, bu mənbə üzrə dövlət büdcəsinə 186818,5 min manat daxil 

olmuşdur. 

2016-cı ildə dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 421,5 mln. 

manat daxil olmuşdur ki, bundan əvvəlki illərdə və cari ildə buraxılmış istiqrazlar üzrə 

234,6 mln. manat vəsait geri qaytarılmışdır. Beləliklə, 01.01.2017-ci il tarixə büdcə 

kəsirinin maliyyələşdirilməsinə 186,8 mln. manat vəsait yönəldilmişdir. Bununla da daxili 

dövlət borcu üzrə dövlət istiqrazları ilə bağlı borcun məbləği 336,7 mln. manat təşkil 

etmişdir. Emissiya edilmiş dövlət istiqrazlarından 387,4 mln. milli valyuta ilə, 21,5 mln. 

isə ABŞ dolları ifadəsi ilə yerləşdirilmişdir. 

Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri kimi xarici 

qrantlar üzrə daxilolmalar (Avropa Birliyinin qrantı kimi) 2012-ci ildə 13000,0 min 

manat nəzərdə tutulmuş, həmin məbləğdə vəsait daxil olmuş, bundan kəsirin 

bağlanmasına 12006,6 min manat yönəldilmiş, 2013-cü ildə 10500,0 min manat, 2014-

cü ildə 20000,0 min manat daxilolmalar nəzərdə tutulmuş, bu mənbə üzrə 2013-2014-cü 

illərdə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi aparılmamış, 2015-ci ildə bu mənbə 

üzrə 20000,0 min manat nəzərdə tutulmuş, həmin məbləğdə vəsait daxil olmuş, bundan 

kəsirin bağlanmasına 14551,8 min manat yönəldilmiş, 2016-cı ildə bu mənbə üzrə 

20000,0 min manat nəzərdə tutulmuş və əvvəlki illərdən olan daxilolmalar nəzərə 

alınmaqla kəsirin bağlanmasına 12325,5 min manat yönəldilmişdir.   

2016-ci il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının faktiki 

qalığı 1433928,0 min manat təşkil etmiş, bundan kəsirin bağlanmasına 15228,5 min 

manat yönəldilmişdir.  

2017-ci il 01 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı 

2307200,0 min manat təşkil etmişdir. 
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V BÖLMƏ. NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYƏLƏR 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən 2016-cı ilin dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı Qanun layihəsi və təqdim edilmiş hesabata dair aparılmış 

təhlillər əsasında hazırlanmış Rəy üzrə əldə edilmiş nəticələri aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

1. 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Qanun layihəsi və dövlət büdcəsinin 

icrası haqqında hesabat “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 20.2-1. maddəsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə təqdim olunmuşdur.  

2. Qanun layihəsində Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 20.6.1-ci maddəsinə uyğun olaraq  ilə müəyyən olunmuş qaydada 2016-cı il 

dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri, 20.6.2 maddəsinə uyğun olaraq mədaxil 

mənbələri üzrə icra edilmiş gəlirlərin məbləği, 20.6.3-cü maddəsinə uyğun olaraq xarici 

valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği, 20.6.4-cü 

maddəsinə uyğun olaraq icra edilmiş xərclər həm funksional,  həm də inzibati təsnifat 

üzrə bölmə və köməkçi bölmə səviyyəsində, 20.6.5-ci maddəsinə uyğun olaraq büdcə 

kəsirinin məbləği, 20.6.6.-cı maddəsinə uyğun olaraq 2017-ci il 01 yanvar tarixə dövlət 

büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığının məbləği əks etdirilmişdir. 

3. Təqdim edilmiş hesabat məlumatlarına görə, 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin 

gəlirləri 16822,0 mln. manat proqnoza qarşı 17505,7 mln. manat və ya 104,1% icra 

edilmişdir. Gəlirlər üzrə icra səviyyəsi 2008-ci ildən bəri  ən yüksək göstəricidir. Dövlət 

büdcəsi gəlirlərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 29,0% təşkil etmişdir. Hesabat ilində dövlət 

büdcəsinin gəlirləri 2015-ci illə müqayisədə isə 7714,8 min manat çox olmuşdur.  

4. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlir mənbələri üzrə müəyyən edilmiş 

proqnozlar 12 mənbə üzrə 100%-dən yüksək, 1 mənbə üzrə 100,0% səviyyəsində, 4 

mənbə üzrə isə kəsirlə icra olunmuşdur 

5. Hesabat ili ərzində dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə müəyyən edilmiş proqnozlar 

ümumilikdə fevral, aprel, may, iyun, iyul, avqust və noyabr aylarında 5,2%-50,8% 

intervalında kəsirlərlə, digər aylarda 1,8%-74,2% intervalında artıqlaması ilə yerinə 

yetirilmişdir. Dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə ümumi proqnozların aylar səviyyəsində 

yerinə yetirilməsində müşahidə olunan dəyişkənliyin əsas səbəbi Dövlət Neft 

Fondundan transfertin icrasının proqnozlaşdırıldığından fərqlənməsi ilə əlaqədar 

olmuşdur. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 43,5%-ni təşkil etmiş bu mənbədən 

daxilolmaların fevral, aprel, may, iyun, iyul, avqust və noyabr ayları ərzində 24,2%-

100,0% intervalında kəsirlərlə, digər aylar ərzində isə 1,3%-dən 4,1 dəfəyədək 

artıqlaması ilə yerinə yetirilməsi qeyd olunan səbəbi təsdiq edir. 

6. Hesabat ilində konkret tədiyə növləri üzrə daxilolmalarda ən yüksək icra 

səviyyələri yol vergisi üzrə 176,2%, gömrük rüsumları üzrə 154,7% və xarici dövlətlərə 

verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar üzrə isə 148,3% olmuşdur.  

7. Hesabat ilində büdcə-vergi siyasəti çərçivəsində müəyyən edilmiş hədəflər 

əsasən yerinə yetirilsə də, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan 
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dividendlər üzrə daxilolmalarda proqnoza qarşı 11,7% və ya ən aşağı icra səviyyəsi  

müşahidə olunur. 

8. Büdcə daxilolmalarının büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisinə gəldikdə isə ən 

böyük xüsusi çəki 2015-ci ildə olduğu kimi 2016-cı ildə də Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Fondu üzrə 43,5%, ƏDV üzrə 20,7%, hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) 

vergisi üzrə 11,3% və fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə isə 6,5% təşkil etmişdir ki, bu da 

müvafiq olaraq 2015-ci illə müqayisədə 3,0 faiz bəndi az, 1,0 faiz bəndi çox, 1,3 faiz 

bəndi az, 0,9 faiz bəndi çoxdur. 

9.  “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə və dövlət büdcəsinin icrasına dair 

müvafiq hesabata əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 46,7%-ni təşkil etmiş vergi 

gəlirləri üzrə 7995028,8 min manat məbləğində proqnoz 8113696,1 min manat və ya 

101,5% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. Hesabat ili üzrə dövlət büdcəsinin vergi 

gəlirləri 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 428549,6 min manat 

(5,6%) və 256884,2 min manat (3,3%) artmışdır. 

10. Dövlət büdcəsinin icrasına dair müvafiq hesabata əsasən Vergilər Nazirliyi 

üzrə müəyyən edilmiş 7010000,0 min manat məbləğində proqnoz 7015569,5 min manat 

və ya 100,1%, Dövlət Gömrük Komitəsi üzrə müəyyən edilmiş 1810000,0 min manat 

məbləğində proqnoz isə 2291597,5 min manat və ya 126,6% səviyyəsində yerinə 

yetirilmişdir. Daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə Vergilər Nazirliyi üzrə 

98101,5 min manat və ya 1,4% azalmış, Gömrük Komitəsi üzrə 780838,6 min manat və 

ya 51,7% artmış, 2015-ci illə müqayisədə isə nazirlik üzrə 102730,5 min manat və ya 

1,4% azalmış, komitə üzrə 699690,1 min manat və ya 44,0% artmışdır. 

11. 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə ÜDM-in 3,1%, o cümlədən qeyri-neft 

ÜDM-in 4,5% real ifadədə azalaraq, müvafiq olaraq 60393,6 mln. manata və 39788,5 

mln. manata enməsi, eləcə də ölkədaxili ümumi istehlak dövriyyəsinin nominal ifadədə 

14,3% (4920,4 mln. manat) artaraq 39215,5 mln. manata çatması şəraitində 

Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisinin həmin 

makroiqtisadi göstəricilərə qarşı xüsusi çəkiləri nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı 

düşmüşdür. 

12. Vergilər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən dövlət büdcəsinə olan borcların 

həcmi 2016-cı il ərzində bütün əsas parametrlər üzrə azalaraq ilin sonuna ümumilkdə 

1434449,4 min manat, o cümlədən verginin əsas məbləği üzrə 860589,8 min manat, 

maliyyə sanksiyası üzrə 193047,2 min manat, faizlər üzrə 380812,4 min manat təşkil 

etmişdir. Hesabat ili ərzində dövlət büdcəsinə olan borcların ümumilikdə 979314,3 min 

manat məbləğində azalması əsasən dövlət mülkiyyətində (806479,7 min manatı) və 

xüsusi mülkiyyətdə (169321,9 min manat) olan vergi ödəyicilərinin borclarının dəyişməsi 

hesabına mümkün olmuşdur. 

13. 2016-cı ilin sonuna olan ümumi borcun 1400380,5 min manatı və ya 97,6%-i 

qeyri-neft sektoruna, 34068,9 min manatı və ya 2,4%-i neft sektoruna aid edilən vergi 

ödəyicilərinin, eyni zamanda 1069029,9 min manatı və ya 74,5%-i qeyri-dövlət 

sektorunda, 365419,5 min manatı və ya 25,5%-i isə dövlət sektorunda fəaliyyət 

göstərən vergi ödəyicilərinin payına düşmüşdür. Dövlət büdcəsinə olan borcların həcmi 

neft sektoru üzrə 1837,9 min manat və ya 5,7% artsa da, qeyri-neft sektoru üzrə 

981152,2 min manat və ya 41,2%, eyni zamanda dövlət sektoru üzrə 806479,7 min 
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manat və ya 68,8%, qeyri-dövlət sektoru üzrə 172834,6 min manat və ya 13,9% 

azalmışdır. 

14. 2016-cı ilin sonuna vergi və digər icbari ödənişlər üzrə dövlət büdcəsinə 

yaranan artıqödəmə məbləği 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, müvafiq olaraq 

692824,0 min manat (39,7%) və 375929,1 min manat (18,2%) artaraq 2438447,7 min 

manatadak yüksəlmişdir. Hesabat ilinin sonuna olan artıqödəmənin 92,5%-i qeyri-neft 

sektoruna, 7,5%-i neft sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərinin, eyni zamanda 19,5%-i 

dövlət mülkiyyətinə, 53,4%-i xüsusi mülkiyyətə, 15,7%-i xarici mülkiyyətə, 11,4%-i isə 

digər mülkiyyət növlərinə aid edilən vergi ödəyicilərinin payına düşmüşdür. Əvvəlki 

illərdə olduğu kimi 2016-cı ildə də artıqödəmə məbləğinin artması əsasən qeyri-neft 

sektorunda fəaliyyət göstərən xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə aid edilən vergi 

ödəyicilərinin hesabına baş vermişdir. 

15. Ümumi artıqödəmə məbləğinin nazirlik xətti ilə dövlət büdcəsinə təmin edilən 

gəlirlərə qarşı xüsusi çəkisi də 2014-cü ilə nisbətən 10,2 faiz bəndi, 2015-ci ilə nisbətən 

5,8 faiz bəndi artaraq 34,8%-dək yüksəlmişdir. Bu göstərici əvvəlki hər iki illə 

müqayisədə, müvafiq olaraq qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri 

üzrə 6,3 faiz bəndi və 4,2 faiz bəndi artaraq 41,7%-ə, xüsusi mülkiyyət mənsubiyyətinə 

aid edilən vergi ödəyiciləri üzrə isə 9,2 faiz bəndi və 4,1 faiz bəndi artaraq 41,8%-ə 

bərabər olmuşdur. 

16. “2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanun layihəsinə əsasən dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 53,3%-ni təşkil etmiş digər 

gəlirlər üzrə müəyyən edilmiş 8826000,1 min manat məbləğində proqnoz 9335845,2 

min manat məbləğində və ya 105,8% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü 

illə müqayisədə 1379573,5 min manat və ya 12,9%, 2015-ci illə müqayisədə isə 

305307,6 min manat və ya 3,2% azdır. 

17. 2016-cı ildə əvvəlki illərlə müqayisədə müşahidə olunan azalma, eyni 

zamanda aylar səviyyəsində qeyri-sabit icra vəziyyəti dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin 

81,6%-ni təşkil etmiş Dövlət Neft Fondundan transfertlərlə əlaqədardır. Belə ki, Dövlət 

Neft Fondundan daxilolmalar üzrə müəyyən edilmiş 7615000,0 min manat məbləğində 

proqnozun 100,0% icra olunaraq daxilolmanın həcmi 2014-cü ilə nisbətən 1722000,0 

min manat və ya 18,4%, 2015-ci ilə nisbətən isə 515000,0 min manat və ya 6,3% 

azalmışdır. 

18. Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar nəzərə alınmadıqda dövlət büdcəsinin 

digər gəlirləri 1211000,1 min manat proqnoza qarşı 1720845,2 min manat və ya 142,1% 

səviyyəsində yerinə yetirilmişdir ki, bu da 2014-cü və 2015-ci illərlə müqayisədə, 

müvafiq olaraq 342426,5 min manat (24,8%) və 209692,4 min manat (13,9%) çoxdur. 

19. Dövlət büdcəsinə təmin edilən gömrük rüsumları üzrə 388000,0 min 

manat məbləğində müəyyən edilmiş proqnoz 600208,3 min manat və ya 154,7% 

səviyyəsində icra olunaraq daxilolma 2014-cü illə müqayisədə 234314,0 min manat 

və ya 64,0%, 2015-ci illə müqayisədə isə 212828,5 min manat və ya 54,9% 

artmışdır. 2016-cı il ərzində dövlət büdcəsinin bu mənbədən gəlirləri üzrə müəyyən 

edilmiş proqnozlar ümumilikdə bütün aylar səviyyəsində 4,8%-82,8% intervalında 

artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. 

20. Proqnoz hədəflərin yüksək icra faizləri ilə yerinə yetirilməsi, eyni zamanda 

əvvəlki illərə nisbətən mütləq həcmdə əhəmiyyətli artımların əldə olunması ümumilikdə 
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icra olunmuş gömrük rüsumlarının 91,1%-ni təşkil edən idxalda 15,0% dərəcəsi ilə 

tətbiq olunan rüsumların hesabat ilindəki artım tempilə əlaqədar olmuşdur. 2016-cı ildə 

hüquqi və fiziki şəxslər üzrə idxalda 15,0% dərəcəsi ilə tətbiq olunan rüsumların 

211726,4 min manat proqnoza qarşı icra səviyyəsi 2,6 dəfə təşkil etməklə dövlət 

büdcəsinə 546652,5 min manat məbləğində vəsait daxil olmuşdur. Daxilolmanın həcmi 

2014-cü ilə nisbətən 249849,2 min manat və ya 84,2%, 2015-ci ilə nisbətən 248388,8 

min manat və ya 83,3% artmışdır. 

21. Hesabat dövründə dövlət büdcəsinin digər gəlirlərinin tərkibində “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsində göstərilən büdcə təşkilatlarının ödənişli 

xidmətlərindən daxilolmalar 305000,0 min manat proqnoza qarşı 239059,3 min manat və 

ya 78,4% səviyyəsində icra olunmuşdur ki, bu da 2014-cü ilə nisbətən 31797,6 min manat 

və ya 15,3%, 2015-ci ilə nisbətən isə 36856,7 min manat və ya 18,2% çoxdur. 

22. 2016-cı il dövlət büdcəsində “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat 

Fondu”na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar nəzərdə tutulmamış, lakin bir sıra təşkilatlar 

tərəfindən Fond qarşısında olan öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə 7077,9 min manat vəsait 

daxil olmuşdur. Həmin mənbə üzrə 2015-ci ildə daxilolmalar proqnozlaşdırılmamış, 

8281,4 min manat əldə edilmiş, 2014-cü ildə 10660,0 min manat proqnoza qarşı 4684,3 

min manat, yəni 5975,7 min manat və ya 2,3 dəfə az təşkil etmişdir.  

23. Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən fərqli olaraq yerli gəlirlər 

2014-cü illə müqayisədə 18766,2 min manat və ya 2,4%, 2015-ci illə müqayisədə 

50520,9 min manat və ya 6,1% azalmışdır. Bakı şəhəri üzrə yerli gəlirlər nəzərə 

alınmadan respublikanın digər regionlarının yerli gəlirlərin azalması mütləq həcmdə 

daha çox olmuşdur. Hesabat ilində bu gəlirlərin həcmi 562907,1 min manat təşkil 

etməklə 2014-cü ilə nisbətən 9533,7 min manat (və ya 1,7%), 2015-ci ilə nisbətən 

30497,4 min manat (və ya 5,1%) məbləğində azalmışdır. 

24. Yerli gəlirlərin ümumilikdə azalması 2016-cı il üçün müəyyən edilmiş proqnoz 

hədəflərin yerinə yetirilməsi şəraitində baş vermişdir. Belə ki, Bakı şəhəri üzrə müəyyən 

edilmiş 198980,5 min manat məbləğində proqnoz 214422,0 min manat və ya 107,8% 

səviyyəsində, respublikanın digər regionları üzrə müəyyən edilmiş 567365,0 min manat 

məbləğində proqnoz 562907,1 min manat və ya 99,2% səviyyəsində yerinə yetirilmişdir. 

O cümlədən, Sumqayıt şəhəri, eləcə də Abşeron və Xaçmaz rayonları istisna olmaqla 

respublikanın bütün regionları üzrə proqnozların icrasına nail olunmuşdur. Yüksək icra 

faizləri Sabirabad rayonu üzrə 115,2% (10318,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 

11882,2 min manat), Salyan rayonu üzrə 110,2% (7710,0 min manat məbləğində 

proqnoza qarşı 8496,2 min manat), Hacıqabul rayonu üzrə 115,6% (5022,0 min manat 

məbləğində proqnoza qarşı 5807,8 min manat), Qubadlı rayonu üzrə 122,2% (2262,0 

min manat məbləğində proqnoza qarşı 2764,5 min manat), Kəlbəcər rayonu üzrə 

110,9% (1374,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 1524,2 min manat) və Balakən 

rayonu üzrə 115,0% (3262,0 min manat məbləğində proqnoza qarşı 3752,3 min manat) 

təşkil etmişdir. 

25. Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan 

vəsaitlərin ümumilikdə həcmi 2016-cı ildə 755870,3 min manat təşkil etmişdir ki, bu da 

2014-cü illə müqayisədə 73053,6 min manat və ya 8,8% azalmış, 2015-ci illə 

müqayisədə isə təxminən eyni səviyyədə (9724,0 min manat və ya 1,3% çox) qalmışdır. 
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26. Regional iqtisadi aktivliyi stimullaşdıran şəraitin, o cümlədən investisiya 

qoyuluşlarının əvvəlki illərlə müqayisədə hesabat ilində nisbətən səngiməsinə və yerli 

gəlirlərin makro səviyyədə azalmasına baxmayaraq on bir region üzrə yerli gəlirlərin 

həcmində hər iki əvvəlki illə müqayisədə artımlar müşahidə olunmuşdur. 

27. 2016-ci ildə bələdiyyə gəlirlərinin həcmi 2015-ci illə müqayisədə 2,6% artaraq 

31,6 mln. manat təşkil etmişdir. Gəlirlərin tərkibində daha böyük xüsusi çəki 55,5% 

qeyri-vergi daxilolmalarının payına düşmüşdür. Yerli vergilərin payı 41,0% olmuşdur. 

Dövlət büdcəsindən ayrılan dotasiyanın xüsusi çəkisi ümumi bələdiyyə büdcəsinin 

15,8%-ni təşkil etmişdir.  

28. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 18495,0 mln. manat proqnoza qarşı 

17751,3 mln. manat və ya 743,7 mln. manat az və ya 96,0% icra edilmişdir ki, bu da 

2015-ci illə müqayisədə 33,2 mln. manat və ya 0,2% azdır. ÜDM-ə faiz nisbəti ilə 

götürdükdə dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-ə faiz nisbəti 29,4% təşkil etmişdir.  

29. Hesabat ilində dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin aylar üzrə icrasının 

dövlət büdcəsinin kassa icrası barədə 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi tərəfindən təqdim edilən aylıq hesabatlarına 

əsasən təhlili göstərir ki, dövlət büdcəsi yanvar, fevral, mart, avqust, sentyabr, oktyabr 

və dekabr aylarında profisitlə, aprel, may, iyun, iyul və noyabr aylarında isə defisitlə icra 

edilmişdir. 

30. Hesabat ilində ümumi büdcə xərclərinin 38,4%-i ilin birinci yarısında (2015-ci 

ildə 48,2%), 61,6%- isə ikinci yarısında (2015-ci ildə 51,8%), o cümlədən ümumi il üzrə 

icra edilmiş xərclərin 40,2%-i (2015-ci ildə 31,6%) ilin son rübündə  icra edilmişdir ki,  

bunun da 53,6%-i (2015-ci ildə 41,2%) dekabr ayının payına düşür. Ümumiyyətlə isə 

dekabr ayı üzrə icra edilmiş xərclər il üzrə icra edilmiş ümumi xərclərin 21,5%-ni təşkil 

edir. 

31. 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı təqdim edilmiş hesabatın 

funksional təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, il ərzində dövlət büdcəsinin icrası prosesində 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən “Büdcə sistemi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanunu əsas gətirilərək funksional təsnifatın bölmələrində bir 

sıra dəyişikliklər aparılmışdır. Ümumilikdə  4 bölmə üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 

məbləği sabit saxlanılmış, 9 bölmə üzrə  vəsait  426337,4 min manat məbləğində 

azaldılmış, bir bölmə üzrə isə eyni məbləğdə artırılmışdır. Qeyd edək ki, təhlil dövlət 

büdcəsi xərclərinin funksional təsnifatı üzrə aparılmış dəyişikliklərin əsasən Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin bir sıra sərəncamlarının icrası ilə bağlı olduğunu 

göstərir.  

32. Büdcə xərclərinin funksional təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, 2016-cı ilin  

proqnoz göstəriciləri ilə müqayisədə ən çox icra səviyyələri əsasən “Sosial müdafiə və 

sosial xidmət” (99,9%) “Nəqliyyat və rabitə” (98,9%), “Müdafiə” (98,4%), “Yanacaq və 

enerji” (98,2%) bölmələrinin payına düşmüşdür. Ən aşağı icra səviyyəsi isə “İqtisadi 

fəaliyyət” (88,8%),”Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” (89,5%), “Məhkəmə hakimiyyəti, 

hüquq-mühafizə və prokurorluq” (94,7%), “Səhiyyə” (95,0%) bölmələri üzrə olmuşdur ki, 

bu da büdcə xərclərinin ümumi icra səviyyəsindən (96,0%) aşağıdır. 

33. 2015-ci illə müqayisədə məbləğ ifadəsində ən böyük artımlar əsasən 1131,4 

mln. manat olmaqla “Ümumi dövlət xidmətləri”, 788,0 mln. manat olmaqla “Sosial 

müdafiə və sosial təminat”, 491,9 mln. manat olmaqla “Müdafiə” bölmələri üzrə, ən çox 
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azalmalar isə 2295,5 mln. manat olmaqla “Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar”, 729,9 

mln. manat olmaqla “Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər” bölmələri üzrə olmuşdur  

34. Hesabat ilində funksional təsnifatın bölmələrinin ümumi xərclərdə xüsusi 

çəkisinə görə 16,4%-lə “Ümumi dövlət xidmətləri” (2015-ci ildə 10,0%), 15,3%-lə 

“Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar” (2015-ci ildə 28,1%), 14,9%-lə “Sosial müdafiə və 

sosial təminat” (2015-ci ildə 10,4%), 12,4%-lə “Müdafiə” (2015-ci ildə 9,6%) bölmələri 

daha çox paya malik olmuşlar. Təhlil göstərir ki, son dövrlərdə ilk dəfə “Ümumi dövlət 

xidmətləri” bölməsi xüsusi çəkisinə görə ən böyük paya malik olmuşdur. 

35. 2016-cı ildə iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər 4124,1 mln. 

manat, sosial-mədəni tədbirlərin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər isə 5789,5 mln. 

manat məbləğində icra edilmişdir ki, bu da 2015-cı ilin müvafiq göstəriciləri ilə 

müqayisədə 35,6% az və 30,3% çoxdur. 

36. Dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsi istiqamətlərini 4 istiqamət (sosial 

siyasətin reallaşdırılması, real sektora dəstək, milli təhlükəsizliyin və müdafiə 

qabiliyyətinin gücləndirilməsi, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq 

orqanlarının saxlanılması və digər tədbirlər ) üzrə qruplaşdırsaq real sektorun inkişafı ilə 

bağlı xərclər istisna olmaqla digər istiqamətlər üzrə xərclərin ötən illə müqayisədə 

artmışdır.  

37. Mövcud qanunvericilin tələbləri ilə dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondunun 

vəsaitinin həcmi dövlət büdcəsi gəlirlərinin 5 faizindən, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Ehtiyat Fondunun vəsaitinin həcmi isə dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2 

faizindən çox olmamaqla icra edilməlidir ki, hesabat ilində bu tələblər yerinə yetirilmişdir.  

38. Təqdim edilmiş məlumatlara görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Ehtiyat Fondu üzrə 282200,0 min manat vəsait proqnoza qarşı icra 99,7% və ya 

281480,8 min manat olmaqla 46 qurum üzrə 77 layihəni (istiqamət) əhatə etmişdir. 

Aparılmış təhlillərlə müəyyən edilmişdir ki, bu Fond üzrə dövlət büdcəsinin icrası ilə 

bağlı hesabatda icra olunmuş məbləği kimi qeyd edilmiş 48177,3 min manat 

məbləğində vəsait hesabat ilində deyil, 2017-ci ilin əvvəlində icra edilmişdir.   

39. Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu üzrə 831380,4 min manat vəsait proqnoza 

qarşı icra 99,7% və ya 828972,8 min manat olmaqla 30 qurum üzrə 68 layihəni 

(istiqamət) əhatə etmişdir. 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata əsasən 

Fond üzrə icra edilmiş vəsaitin 77,5%-i 3 qurum üzrə olmuşdur. Dövlət büdcəsinin 

Ehtiyat Fondu üzrə 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabatda icra edilmiş 

kimi göstərilmiş 14915,8 min manat məbləğində vəsait hesabat ilində icra olunmamışdır.  

40. Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabata əsasən “Təhsil” bölməsi üzrə 

xərclərin 2,2%-i, “Səhiyyə” bölməsi üzrə xərclərin 13,9%-i, “Mədəniyyət, incəsənət, 

informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət” 

bölməsi xərclərinin 2,1%-i proqram və tədbirlər üzrə icra edilmişdir. Eyni zamanda  

“Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər” 

üzrə hesabat ilində 184230,5 min manat,  2016-cı ildə müxtəlif maliyyə mənbələrdən, o 

cümlədən dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, beynəlxalq sazişlər üzrə beynəlxalq maliyyə 

institutları və xarici bankların vəsaiti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun 

vəsaiti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu, Dövlət büdcəsinin 

(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin) Ehtiyat Fondu və digər mənbələr 



 
 

433 

 

hesabına ümumilikdə Dövlət İnvestisiya Proqramı üzrə layihələrin həyata keçirilməsi 

üçün 8190179,2  min manat vəsait istifadə olunmuşdur. 

41. Hesabat ilində 117 qurum üzrə büdcə vəsaitləri ilə bağlı hesabat məlumatları 

təhlil edilmiş, həmin məlumatlar 10,5 mlrd. manata yaxın məbləği və ya 2016-cı il dövlət 

büdcəsi xərclərinin 59,0%-ni əhatə etmişdir.  

42. 2016-cı ildə büdcə təşkilatlarının iş və xidmətlərin göstərilməsindən, məhsul 

satışından və digər fəaliyyətlərindən əldə etdikləri gəlirlərdən formalaşan 

büdcədənkənar vəsaitlər üzrə xərcləri 305,0 mln. manata qarşı 239,0 mln. manat 

məbləğində (78,4% səviyyəsində) və ya 66,0 mln. manat az icra edilmişdir ki, bu da 

2015-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə 37,2 mln. manat və ya 18,4% çoxdur. 

Büdcədənkənar xərclərin funksional təsnifat üzrə strukturuna nəzər saldıqda, ən yüksək 

icra səviyyəsi “Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi” bölməsi (96,3%), ən aşağı icra səviyyəsi isə “Müdafiə” bölməsi üzrə 

(41,8%) olmuşdur. 2013-2016-cı illər üzrə məlumatların təhlili göstərir ki, hesabat ilində 

büdcədənkənar xərclər ötən illərlə müqayisədə daha çox icra edilmişdir.  

43. 2015-ci ilin icra göstəriciləri ilə müqayisədə funksional təsnifatın 7 bölməsi 

üzrə büdcədənkənar xərclər artmış, 1 bölməsi üzrə azalmışdır. Əsas artım (24,3 mln. 

manat və ya 49,5%) “Ümumi dövlət xidmətləri” bölməsi, azalma (1,3 mln. manat və 

8,6%) isə “Təhsil” bölməsi üzrə olmuşdur.  

44. Büdcədənkənar xərclər üzrə məlumatların inzibati təsnifat üzrə təhlili göstərir 

ki, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi üzrə büdcədənkənar xərclərin icrası 

dövlət büdcəsinin ümumi büdcədənkənar xərclərinin icrasında ən yüksək (23,5%) 

xüsusi çəkiyə malik olmuşdur.  

45. 2016-cı  ildə dövlət büdcəsinin yerli xərcləri 1490,5 mln. manat (2015-ci ildə 

1514,6 mln. manat) təşkil etmişdir. Funksional təsnifat üzrə götürdükdə ötən il yerli 

xərclər üzrə nəzərdə tutulmuş vəsaitin 61,3% və ya 913,0 mln. manatı təhsil xərclərinə, 

13,6% və ya 202,7 mln. manatı səhiyyə xərclərinə, 12,1% və ya 179,9 mln. manatı 

mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərinə, 7,2% və ya 108,0 mln. manatı yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərclərinə, 4,7% və ya 69,7 mln. manatı 

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid 

edilməyən xərclərə, 1,1% və ya  17,2 mln. manatı digər xərclərə yönəldilmişdir. 

46. Ölkə üzrə bələdiyyə büdcəsi xərclərinin 60%-dən artıq hissəsi bələdiyyə 

orqanlarının və təşkilatlarının saxlanılmasına yönəldilir. Xüsusi çəkisinə görə ikinci 

yerdə 18,0% olmaqla mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri yer alır. 

47. DSK-nın verdiyi məlumatlarda dövlət büdcəsindən bələdiyyə büdcəsinə 

ayrılan dotasiyanın məbləği 2016-cı ildə 4993,9 min manat, büdcənin icrası üzrə 

hesabat materiallarında bu rəqəm 5188,3 min manat göstərilmişdir. 

48. Dövlət büdcəsi xərclərinin iqtisadi təsnifat üzrə təhlili göstərir ki, büdcə 

xərclərində ən böyük çəki digər xərclərə aid olmuşdur. 2015-ci illə müqayisədə də ən 

böyük artım 1662,5 mln. manat və ya 9,4 faiz bəndi olmaqla “Digər xərclər” bölməsi 

üzrə, ən çox azalma isə 3411,9 mln. manat və ya 19,1 faiz bəndi az olmaqla “Qeyri-

maliyyə aktivlərinin alınması”  bölməsi üzrə müşahhidə edilmişdir.Ən aşağı icra isə 

87,6% səviyyəsində “Qrantlar və digər ödənişlər” bölməsi üzrədir. 

49. Təqdim edilmiş hesabat məlumatlarına görə, 2016-cı il dövlət büdcəsi 

xərclərinin 11698,4 mln. manatı  və  ya 65,9%  cari  xərclərə (əvvəlki illə müqayisədə 
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1935,3 mln. manat və ya 19,8% çox), 4283,8 mln. manatı və ya 24,1% əsaslı xərclərə 

(əvvəlki illə müqayisədə 3033,1 mln. manat və ya 41,5% az), 1769,1 mln. manatı və ya 

xərclərin 10,0% dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclərə (əvvəlki illə 

müqayisədə 1064,6 mln. manat və ya 2,5 dəfə çox) yönəldilmişdir. Son 4 ildə əsaslı 

xərclərin həcmi əhəmiyyətli şəkildə azalmış, 2015-ci ildə baş verən iki devalvasiya 

faktından sonra dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin həcmi artmışdır.  

50. 2016-cı ildə cari xərclərin artım tempi qeyri-neft ÜDM-nin nominal artım 

tempini 14,9 faiz bəndi üstələmişdir. 

51. Hesabat dövründə Hesablama Palatası tərəfindən hesabatlara daxil edilmiş 

məlumatların dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatda əks etdirilmiş məlumatlarla 

müqayisəsi ilə hesabatlar arasında 7 qurum  üzrə cəmi 2329,1 min manat məbləğində 

uyğunsuzluq (fərq) müəyyən edilmişdir. 

52. 2016-cı ilin dövlət büdcəsində “Səhiyyə” bölməsi üzrə vəsait eyni zamanda, 

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən icra edilsə də, həmin xərclər tam 

məbləğdə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin xərclərinin tərkibində 

göstərilmişdir. 

53. “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun tətbiqi  barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı ilə 2016-cı ilin dövlət büdcəsində birdəfəlik təyinatlı vəsaitlər üzrə 2800,5 mln. 

manat vəsait nəzərdə tutulmuş, il ərzində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

dəyişikliklər aparılaraq birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin təyinatı 2089,4 mln. manat 

məbləğində və ya müəyyən edilmiş vəsaitin 74,6%-i səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdur. 

2016-cı ildə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin icrası 2022,6 mln. manat olmuşdur. 

54. 2016-cı ildə ümumilikdə birdəfəlik təyinatlı xərclər üzrə nəzərdə tututlmuş 

vəsaitdən hesabat ilində müxtəlif məqsədlərin icrası olaraq dövlət büdcəsinin Ehtiyat 

Fonduna Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamları ilə 710,6 mln. 

manat yönəldilmişdir.  

55. Təqdim olunmuş hesabat məlumatlarına əsasən 01.01.2017-ci il tarixə dövlət 

borcunun ümumi məbləği (xarici və daxili) 13471,4 mln. manat, 2016-cı il üzrə ÜDM-ə 

nisbəti 22,5%, adambaşına düşən borc isə manat ifadəsilə 1373,2 manat təşkil etmişdir. 

56. Xarici dövlət borcu üzrə 01.01.2017-ci il tarixə kredit sazişləri üzrə cəlb 

olunması nəzərdə tutulan vəsait  10931,8 mln. ABŞ dolları, istifadə olunmuş və dövlət 

borcu hesab edilən kreditlər üzrə  6913,2 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir 

57. 2016-cı il ərzində istifadə edilən kreditin məbləği 380,0 mln. ABŞ dolları və ya 

46,1% artaraq 1203,6 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2016-cı il ərzində xarici borca 

xidmətlə əlaqədar xərclər 212,3 mln. ABŞ dolları və ya 41,9% artaraq 719,2 mln. ABŞ 

dolları, o cümlədən əsas borc üzrə 187,4 mln. ABŞ dolları və ya 49,1% artaraq 569,3 

mln. ABŞ dolları və ödənilmiş faizlər üzrə isə 24,9 mln. ABŞ dolları və ya 19,9% artaraq 

149,9 mln. ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

58. Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən borc portfelinin valyuta üzrə 

bölgüsündə ABŞ dolları ilə cəlb olunması nəzərdə tutulan məbləğ 2016-cı il ərzində 

684,1 mln. ABŞ dollar və ya 9,1% artaraq 8214,3 mln. ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 75,1%) 

və faktiki xarici borcun məbləği 687,7 mln. ABŞ dollar və ya 15,0% artaraq 5263,2 mln. 

ABŞ dollar (xüsusi çəkisi 76,1%) təşkil etmişdir. Avro ilə cəlb olunması nəzərdə tutulan 
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məbləğ 2016-cı il ərzində 45,1 mln. ABŞ dollar və ya 3,7% azalaraq 1182,7 mln. ABŞ 

dollar (xüsusi çəkisi 10,8%) və faktiki xarici borcun məbləği 544,3 mln ABŞ dollar və ya 

38,7% azalaraq 860,9 mln ABŞ dollarına (xüsusi çəkisi 12,5%) çatmışdır.  

59. Təqdim olunmuş məlumatlara əsasən 01.01.2017-ci il tarixə daxili dövlət 

borcu 1230,1 mln manat təşkil etmişdir. Borc məbləğinin əvvəlki illə müqayisədə 

azalmasına səbəb əsasən daxili dövlət borcu sayılan şərti öhdəliklərin nəzərə çarpacaq 

dərəcədə 3613,4 milyon manat həcmində azalaraq 299,6 milyon manat təşkil etməsi 

olmuşdur. Bu öhdəliklərin azalmasının şərhi Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim 

olunmasa da, azalmanı Dövlət zəmanəti ilə alınmış borcların Təminat Fondunun 

vəsaitləri hesabına dövlət mülkiyyətində olan səhmdar cəmiyyətlərin və müəssisələrin 

dövlət zəmanəti ilə Mərkəzi Bankdan cəlb etdikləri kreditlərin bağlanması ilə 

əlaqələndirmək olar.  

60. “Aqrarkredit” QSC tərəfindən təqdim olunmuş emissiya edilmiş istiqrazlar 

barədə məlumata əsasən 2016-cı il ərzində emissiya edilmiş istiqrazların nominal dəyəri 

7000,0 mln. manata qarşı istiqrazların satışından 7500,0 mln. manat vəsait daxil 

olmuşdur. Belə ki, 2015 və 2016-cı illərdə “Beynəlxalq Bankın” problemli kreditlərin 

bağlanması məqsədilə “Aqrarkredit” təşkilatı tərəfindən emissiya edilən dövlət zəmanətli 

istiqrazların 10000,0 mln. manatının qeydiyyatdan keçməsinə və onların satışından 

daxil olan 10000,0 mln. manat vəsaitə və bundan başqa 2016-cı ildə ərzində dövlət 

zəmanəti ilə Mərkəzi Bankdan Əmanətlərin Sığortası Fonduna 460,0 mln. manat kredit 

ayrılmasına baxmayaraq daxili dövlət borcunun uçotunda həmin məbləğlərin bir 

hissəsinin uçotda əks olunmaması, bir hissəsinin isə şərti öhdəlik kimi nəzərə alınması 

müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda 2016-cı il ərzində “Aqrarkredit” təşkilatı tərəfindən 

dövlət zəmanətli emissiya edilən istiqrazların məbləği 7,0 mlrd. manat təşkil etmişdir.  

61. 2016-cı ildə dövlət büdcəsinin kəsiri 245604,1 min manat təşkil etmişdir ki, bu 

da hesabat ili üçün ÜDM-in 0,4%-ə bərabərdir.   

62. Təqdim olunmuş hesabat və məlumatlara əsasən, 2016-cı ildə dövlət büdcəsi 

kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə özəlləşdirmədən daxilolmalar 31231,6 min 

manat, xarici qrantlar 12325,5 min manat təşkil etmiş, daxili və xarici borclanmadan 

daxilolmalar isə 186818,5 min manat göstərilmişdir.  

63. 2016-cı il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının 

1433928,0 min manat məbləğində qalığını da nəzərə alsaq, 2016-cı ilin dövlət büdcəsi 

kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə ümumilikdə 1664303,6 min manat vəsaitin 

mövcud olduğunu qeyd etmək olar. 2016-cı il 01 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid 

xəzinə hesabının 1433928,0 min manat məbləğində qalığından 2016-cı ildə dövlət 

büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün 15228,5 min manat vəsaitin yönəldildiyini 

nəzərə alsaq, ümumilikdə dövlət büdcəsinin 245604,1 min manat kəsiri qeyd olunan 

mənbələr hesabına tam olaraq bağlanmışdır. 

64. “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” 

Qanun layihəsində 2016-cı il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında 

qalığı 2307200,0 min manat göstərilmişdir ki, bu isə dövlət büdcəsi gəlirləri ilə 

müqayisədə 13,2% təşkil edir.  

65. Dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri kimi daxili və 

xarici boclanmadan daxilolmalar 2016-cı ildə 163000,0 min manat məbləğində nəzərdə 

tutulmuş, bu mənbə üzrə dövlət büdcəsinə 14,6% çox vəsait daxil olmuşdur. 
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Dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatlar üzrə təhlillərə və qeyd edilmiş 

nəticələrə əsasıanaraq Hesablama Palatası aşağıdakıları tövsiyə edir: 

1. Şəffaflığın artırılmasının və hesabatlılığın gücləndirilməsinin təmin olunması 

məqsədilə “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa büdcə 

kəsirinin maliyyələşdirildiyi mənbələri və məbləğləri haqqında məlumatların dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı qanun layihələrində əks etdirilməsini nəzərdə tutan əlavələrin 

edilməsini; 

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

maddəsinə uyğun olaraq Hesabata  bütün dövlət borcları, il ərzində götürülən dövlət 

borcları, o cümlədən buraxılmış dövlət qiymətli kağızları və verilən dövlət zəmanətləri,  

məqsədli büdcə fondlarının və yerli gəlirlərin vergi və digər ödəniş növləri üzrə 

icrası haqqında məlumatların əlavə olunmasını;  

3. Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat  Fondu üzrə vəsaitlərin dövlət 

büdcəsi gəlirlərinin sair daxilolmalarına deyil, Təminat Fondunun formalaşması 

mənbəyinə aid edilməsini;  

4. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi 

İdarəsinin və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar aşkar olunmuş qanunvericiliyin 

pozulması halları üzrə hüquqi və fiziki şəxslərə məsuliyət tədbirlərinin tətbiq 

edilməsindən daxilolmalar (cərimələr və maliyyə sanksiyaları) hesabına formalaşdığını 

nəzərə alaraq büdcə prosesini tənzimləyən normativ sənədlərdə həmin gəlirlərin “büdcə 

təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar” adı altında əks etdirilməsi hallarının 

aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq normativ-hüquqi aktlara zəruri dəyişikliklərin 

edilməsini; 

5. Sıfır (0) dərəcə ilə ƏDV tutulan əməliyyatlardan fərqli olaraq ƏDV-dən azad 

edilən əməliyyatlar aparan vergi ödəyiciləri üçün ƏDV-nin əvəzləşdirilməsində 

məhdudiyyətlərin mövcud olması nəzərə alanıraq Vergi Məcəlləsinə xammal ixracı 

əməliyyatlarının ƏDV-yə sıfır (0) dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlara deyil ƏDV-dən 

azad olunan əməliyyatlara aid edilməsini nəzərdə tutan əlavə və dəyişikliklərin 

edilməsini; 

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 3 may tarixli qərarı ilə 

vahid büdcə təsnifatında sadələşdirilmş verginin təsnifat kodları Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə sadələşdirilmiş verginin vergitutma bazasının 

genişləndirilməsi istiqamətində edilmiş əlavə və dəyişikliklərə tam şəkildə 

uyğunlaşdırılmasını nəzərə alaraq dövlət büdcəsi ilə bağlı müvafiq sənədlərdə dövlət 

büdcəsinin sadələşdirilmiş vergi üzrə gəlirlərinin detallı şəkildə, o cümlədən 

mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata 

keçirən şəxslər, idman mərc oyunlarının operatoru və (və ya) satıcıları olan şəxslər, 

ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər, eləcə də ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 

şəxslər üzrə sadələşdirilmiş vergi daxilolmaları ayrı-ayrılıqda göstərilməsini; 

7. Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 29 noyabr tarixli 191 nömrəli Qərarı ilə müəyyən 

edilmiş icarə haqqının minimum məbləği tətbiq edilərək icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış 

sahələri icarəçilər tərəfindən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi razılığı 
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olmadan ikinci əldən icarəyə (subicarəyə) verilir ki, bu zaman subicarə haqqı icarə 

haqqından dəfələrlə çox məbləğdə təyin edilərək dövlət büdcəsindən müvafiq vəsaitlərin 

yayınmasına şərait yaradılır. Bu halların qarşısının alınması üçün Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə qaydasında icarəyə verilməsi 

Qaydaları” ilə nəzərdə tutulmuş prosedurların daha geniş və tam tətbiq edilməsi ilə icarə 

haqlarının bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılmasını;  

8. Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə kredit təşkilatlarından alınmış 

kreditlər üzrə daxilolmalar son illərdə nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı səviyyədə icra 

olunmasını nəzərə alaraq həmin mənbə üzrə mövcud olan risklərin real 

qiymətləndirilməsini; 

9. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində həm büdcə xərcləri, həm də 

büdcədənkənar xərclərin bir çox hallarda tam icra olunmadığını, ilin sonunda istifadə 

olunmayan vəsaitin dövlət büdcəsinə silindiyini, büdcə təşkilatlarının minimum 

xərclərinin büdcədə nəzərdə tutulduğunu və həmin təşkilatların büdcədənkənar 

vəsaitlərin cəlb edilməsində maraqlı olmadığını nəzərə alaraq büdcə təşkilatlarının 

büdcədən maliyyələşən xərcləri müəyyən edilərkən onların büdcədənkənar vəsaitlərinin 

nəzərə alınmasına dair konkret mexanizmin hazırlanmasını;  

10. Son illərdə dövlət büdcəsi xərclərinin şəffaflaşdırılması istiqamətində işlərin 

davam etdirilməsi ilə “sair müxtəlif xərclərin” daha detallı istiqamətlər üzrə 

proqnozlaşdırılmasını; 

11.  “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-

ci il 7 dekabr tarixli 698 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 mart 2016-cı il tarixli 814 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş funksional təsnifat üzrə birdəfəlik təyinatlı vəsaitlərin dövlət büdcəsində 

göstərilən təyinata deyil, başqa təyinatlara xərc edildiyini nəzərə alaraq birdəfəlik 

təyinatlı xərclərin proqnozlaşdırılması prosesinin təkmilləşdirilməsini, müvafiq 

qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməklə birdəfəlik təyinatlı xərclərin azaldılmasını və ya 

bu xərclərə dair məhdudiyyətin qoyulmasını; 

12. Birdəfəlik təyinatlı və proqram xarakterli xərclərin istifadəçilər ilə bağlı 

məlumatların müvafiq normativ-hüquqi aktlarda göstərilmədiyini, funksional təsnifatın 

ayrı-ayrı bölmələri üzrə belə xərclərin xüsusi çəkisinin kifayət qədər böyük olduğunu 

nəzərə alaraq şəffaflığın və hesabatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə dövlət 

büdcəsində həmin xərclərin icrasına dair hesabatlılıq sisteminin təkmilləşdirilməsini;  

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

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 may 2004-cü il tarixli Qərarının 

2.4.1.15-ci bəndində verilən makroiqtisadi göstəricilərin proqnozunun tərkibinə daxil 

edilən məlumatlar sırasında toplu maliyyə balansı tərtib edilərkən onun tərkibində hansı 

parametrlərin verilməsi dəqiqliklə göstərilməlidir. Bu parametlərə icmal büdcənin tərkib 

hissələri ilə yanaşı, müəssisə və təşkilatların resursları, ölkənin maliyyə vəziyyətinin 

kompleks qiymətləndirilməsi məqsədilə toplu maliyyə balansının həm gəlirlərində, həm 
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də xərclərində cəmə daxil edilməmək şərtilə dövlətin strateji valyuta ehtiyatlarının 

(Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları, Mərkəzi Bankın ehtiyatları və sərbəst xəzinə qalığı) 

ayrı-ayrılıqda göstərilməsini; 

14. Qanunvericiliklə müəyyən edildiyi kimi, ÜSY təyinatının ailənin maddi-məişət 

şəraitinin yerində müayinəsinin nəticələrindən asılı olaraq aparılmasını, habelə elektron 

qaydada ÜSY təyinatı aparılarkən ailənin gəlirinin düzgün hesablanması məqsədi ilə 

bütün müvafiq qurumların məlumat bazalarından istifadə edilməsini və yardımların 

ödənişinin dayandırılması üçün bütün əsasların nəzərə alınmasını;  

15. Yaşa, ailə başçını itirməyə, əlilliyə, eləcə də kommunal, nəqliyyat və digər 

xidmətlərə görə sosial müavinət alan bir çox şəxslərə  əmək pensiyası təyin olunduqdan 

sonra sosial müavinət ödənişlərinin dayandırılmadığını, nəticədə artıq büdcə 

vəsaitlərinin xərcləndiyini nəzərə alaraq pensiya və müavinətlərin təyinatının  sosial 

müavinət alan şəxslərin adlı siyahıları ilə əmək pensiyaçılarının baza məlumatlarının 

üzləşdirilməsini; 

16. Mənzil təsərrüfatı müəssisələri üzrə zərərin ödənilməsinə subsidiyaların 

hesablanmasını tənzimləyən normativ sənədin hazırlanmasını; 

17. Bİr sıra xərclərin icra faizinin aşağı səviyyədə olmasını nəzərə alaraq  dövlət 

büdcəsinin tərtibi prosesinin əsaslı surətdə təkmilləşdirilməsini, o cümlədən proqnoz 

məbləğlərinin dəqiq hesablamalar aparılaraq tərtib edilməsini, büdcə təşkilatlarının əsas 

funksional fəaliyyətləri ilə bilavasitə əlaqədar olmayan xərclərin azaldılmasını və 

vəsaitlərdən yeni dövrün çağırışlarına uyğun olaraq qənaətlə və səmərəli istifadə 

edilməsi üçün əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsini;  

18. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən 

Fondların  vəsaitlərinin istifadəsinin təkmilləşdirilməsini və nəticəliliyinin artırılmasını, 

bunun müqabilində müvafiq sahələr üzrə büdcə vəsaitlərinə birbaşa tələbin 

azaldılmasını, analoji Fondlar üzrə vəsaitlərin istifadəsi mexanizminin 

təkmilləşdirilməsini, o cümlədən xərclərin müəyyən hədd çərçivəsində 

prioritetləşdirilməsini və Fondun vəsaitlərindən ilk növbədə yığımı təmin edən qurumlara 

birbaşa stimullaşdırılma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsini; 

19.  Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən kredit vəsaitlərinin ayrılması 

zamanı MKT-lərin seçilməsində onların Fond qarşısında öhdəliklərinin tam və vaxtında 

olaraq yerinə yetirilməsi üzrə bütün risk dərəcələrinin dəyərləndirilməsini və eyni 

sahibkarlıq subyektlərinə əvvəlki kredit xətti bağlanmadan onlara təkrar yeni xüsusən də 

böyük həcmli kreditlərin verilməsinin qarşısının alınmasını; 

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

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1180 nömrəli fərmanında əks olunmuş 

tapşırıqların icrası məqsədi ilə “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun 

vəsaitinin idarə olunması, uçotunun aparılması və istifadəsi Qaydaları”nda müvafiq 

dəyişikliklər etməklə Təminat Fonduna yönəldilən vəsaitlərə yuxarı həddin (maksimal 

limit) qoyulmasını, Fondun vəsaitlərinin mövcud iqtisadi duruma uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan başqa digər müvəkkil banklara 

depozitə və idarəetməyə verilməsinin məhdudlaşdırılmasını, Fondun vəsaitlərinin 

büdcənin gəlir və xərclərində ayrıca sətirlə qeyd edilməsini, əsas borcalanların əvəzinə 

borc öhdəliyinin Fondun vəsaiti hesabına ödənilməsi və onun geri qaytarılması ilə bağlı 
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ciddi nəzarət mexanizminin və konkret müddətlərin müəyyənləşməsi və hesabatlılıq 

sisteminin yaradılması ilə bağlı adı çəkilən Qaydalara müvafiq əlavələrin edilməsini 

məqsədəuyğun hesab edərək uzunmüddətli borc dayanıqlığın təmin edilməsi üçün 

borclanma risklərinin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasını;  

21. Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil olan layihələrin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi və ekspertizasının aparılması məqsədilə iri layihələr üzrə xərc-gəlir 

təhlilinin aparılması üzrə meyarların müəyyən edilməsini, xərc-gəlir təhlilinin aparılması 

qaydalarını özündə əks etdirən təlimatın hazırlanmasını, hər il müvafiq layihələrin xərc-

gəlir təhlilinin aparılmasını, investisiya layihələrinin qiymətləndirilmə aparıldıqdan sonra 

seçilməsinə üstünlük verilməsi və layihələrin icrası başa çatdıqdan sonra təsir 

qiymətləndirməsinin aparılmasını;  

22. Dövlət proqram və tədbirləri  üzrə maliyyələşdirmə və icra ilə bağlı 

məlumatların, həmçinin bu istiqamətdə müəyyən edilmiş məqsəd və nəticə 

göstəricilərinin dövlət büdcəsi ilə bağlı müvafiq qanunlara əlavə edilməsini;  

23. Borc portfelində valyuta riskləri və dəyişən faiz dərəcələri üzrə borc yükünün 

dövrü olaraq təhlil edilməsini və müvafiq qərarların qəbul edilməsini;  

 

 

  

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunan araşdırmaların və analitik təhlillərin 

nəticələrini ümumiləşdirərək Hesablama Palatası belə qənaətə gəlir ki, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanun layihəsi və dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabat 

əsasən qanunvericiliyin müvafiq tələblərinə uyğun hazırlanmış və təqdim 

olunmuşdur. 

Hesablama Palatası tərəfindən Qanun layihəsinin və dövlət büdcəsinin 

icrası barədə illik hesabatın Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 

müzakirə edilməsi tövsiyə olunmuşdur. 

Rəy Hesablama Palatası Kollegiyasının 19 may 2017-ci il tarixli Q-54 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  
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