
 
 

 
Açıq Hökuməәtin təәşviqinəә dair Milli Fəәaliyyəәt Planının (2012-2015-ci illəәr) 

yerinəә yetirilməәsi iləә əәlaqəәdar 2014-cü il əәrzindəә görüləәn işləәr barəәdəә 
Korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә Komissiyanın  

M ƏӘ L U M A T I  
 
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Səәrəәncamı iləә təәsdiq 
edilmiş 2012-2015-ci illəәri əәhatəә edəәn “Açıq Hökuməәtin təәşviqinəә dair Milli Fəәaliyyəәt Planı”nın 
(bundan sonra- “Fəәaliyyəәt Planı”) əәsas prinsipləәri dövləәt orqanların fəәaliyyəәtindəә şəәffaflığın 
vəә hesabatlılığın artırılması, ictimaiyyəәtin iştirakının genişləәndirilməәsi vəә dövləәt idarəәçiliyindəә  
yeni texnologiyaların təәtbiqidir. Azəәrbaycan Respublikası təәrəәfindəәn 2007-2011-ci illəәrdəә 
dövləәt orqanlarının fəәaliyyəәtinin müasir standartlara uyğun təәkmilləәşdirilməәsi məәqsəәdi iləә 
“Şəәffaflığın artırılması vəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә Milli Strategiya” icra edilmişdir. 
Ölkəәmiz açıq hökuməәt prinsipləәrinin təәşviqi sahəәsindəә beynəәlxalq səәyləәrəә dəә öz töhfəәsini 
vermiş vəә Açıq Hökuməәt Təәrəәfdaşlığına ilk qoşulan dövləәtləәrdəәn biri olmuşdur.  
 
Fəәaliyyəәt Planının təәsdiq edilməәsi iləә bağlı Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 
5 sentyabr tarixli Səәrəәncamına əәsasəәn məәrkəәzi vəә yerli icra hakimiyyəәti orqanları Fəәaliyyəәt 
Planında nəәzəәrdəә tutulan təәdbirləәrin icrası iləә bağlı məәlumatları Azəәrbaycan Respublikasının 
Nazirləәr Kabinetinəә vəә Korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә Komissiyasına (bundan sonra 
Komissiya) təәqdim edirləәr. Komissiya Fəәaliyyəәt Planının qiyməәtləәndirilməәsindəә dövləәt 
orqanları təәrəәfindəәn təәqdim edilmiş məәlumatlardan əәlavəә olaraq, kütləәvi informasiya 
vasitəәləәrindəә yer alan məәlumatları, vəәtəәndaş cəәmiyyəәti üzvləәrinin araşdırmalarını, fikir vəә 
rəәyləәrini dəә nəәzəәrəә alır. Komissiya təәrəәfindəәn Fəәaliyyəәt Planından nəәzəәrdəә tutulan təәdbirləәrin 
icra vəәziyyəәti iləә bağlı məәlumatlar təәhlil ediləәrəәk, müntəәzəәm olaraq ictimaiyyəәtin diqqəәtinəә 
təәqdim edilir. Beləә ki, 2012-2013-cü illəәr üzrəә aparılan qiyməәtləәndirməәyəә əәsasəәn dövləәt 
orqanları təәrəәfindəәn Fəәaliyyəәt Planında nəәzəәrdəә tutulan təәdbirləәrin 64%-i icra edilmişdir.   
 
Komissiya təәrəәfindəәn təәqdim ediləәn cari qiyməәtləәndirməә 2014-cü ildəә məәrkəәzi vəә yerli icra 
hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn Fəәaliyyəәt Planı çəәrçivəәsindəә görülmüş təәdbirləәrin icra 
vəәziyyəәtini əәhatəә edir. Bununla əәlaqəәdar Komissiya qeyd edir ki, keçəәn illəә münasibəәtdəә 
məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn təәqdim edilmiş məәlumatlar Komissiyanın 
tövsiyəәləәrinəә uyğun olaraq formaca daha əәtraflı vəә dəәqiq hazırlanmışdır. Ümumi olaraq 
Komissiya təәrəәfindəәn aparılan qiyməәtləәndirməәnin nəәticəәsinəә əәsasəәn isəә Fəәaliyyəәt Planında 
2014-ci il üçün nəәzəәrdəә tutulan təәdbirləәrin dövləәt qurumları təәrəәfindəәn tam icra vəәziyyəәti 76% 
müəәyyəәn edilmişdir. Bununla əәlaqəәdar əәtraflı məәlumatlar Komissiyanın internet səәhifəәsindəә 
yerləәşdirilmişdir.  
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Ümuməәn hesabat ilindəә dövləәt orqanları təәrəәfindəәn informasiya əәldəә edilməәsinin  
asanlaşdırılması, dövləәt orqanlarının fəәaliyyəәtləәri barəәdəә ictimaiyyəәtəә müntəәzəәm məәlumat 
verilməәsi vəә elektron xidməәtləәrin təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә təәdbirləәr tam icra edilmişdir. 
Elektron hökuməәt portalı təәrəәfindəәn göstəәriləәn xidməәtləәrin sayı artmış, portalın texniki vəә 
funksional imkanları genişləәndirilmişdir.  Dövləәt təәrəәfindəәn vəәtəәndaşlara hüquqi xidməәtləәrin 
göstəәrilməәsi təәkmilləәşdirilmiş, “Asan xidməәt” məәrkəәzləәrinin coğrafiyası vəә göstəәrdiyi xidməәtləәr 
genişləәnmiş, 2014-cü ildəә Bakı şəәhəәri üzrəә xidməәtləәrin göstəәrilməәsindəә rayon qeydiyyatı 
məәhdudiyyəәti aradan qaldırılmışdır. “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azəәrbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq dövləәt orqanlarının yanında ictimai şuraların 
yaradılması, ictimai müzakirəә vəә dinləәməәləәrin keçirilməәsi vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti institutlarının 
dövləәt orqanlarının fəәaliyyəәtindəә daha sıx iştirakı təәmin edilmişdir.  

 
Qiyməәtləәndirməә Metodologiyası 

 
Fəәaliyyəәt Planının qiyməәtləәndirməә metodologiyası 2 əәsas hissəәdəәn ibarəәtdir. Birinci 
məәrhəәləәdəә qiyməәtləәndirməә 9 bəәnd üzrəә 45 fəәaliyyəәt növünün müvafiq dövləәt qurumları 
təәrəәfindəәn tam, qisməәn vəә ya icra olunmama vəәziyyəәtini müəәyyəәn edir. Beləә ki, birinci 
məәrhəәləәdəә 45 fəәaliyyəәt növü üzrəә 0-2 şkalası əәsasında dövləәt orqanları təәrəәfindəәn Fəәaliyyəәt 
Planının müvafiq bəәndləәrinin icra vəәziyyəәti müəәyyəәnləәşdirilir. Qeyd olunan şkala əәsasında 
fəәaliyyəәt növləәri üzrəә icra səәviyyəәsi; 0 xal- icra olunmayıb, 1 xal- qisməәn icra olunub, 2 xal- 
tam icra olunub kimi qiyməәtləәndirilir.  
 
Nəәticəәdəә fəәaliyyəәt növləәri üzrəә dövləәt qurumlarına veriləәn xallar toplanaraq, eyni öhdəәlikləәr 
qrupunun xal şkalası əәsasında, fəәaliyyəәt növünün məәrkəәzi vəә yerli icra hakimiyyəәti orqanları 
təәrəәfindəәn tam, qisməәn vəә icra olunmaması üzrəә orta faizləәr hesablanır. İkinci məәrhəәləәdəә isəә 
ilkin qiyməәtləәndirməәnin nəәticəәsi əәsasında Fəәaliyyəәt Planında 2014-cü il üçün nəәzəәrdəә tutulan 
təәdbirləәrin ümumilikdəә hansı səәviyyəәdəә icra olunması müəәyyəәn edilir.  
 
Fəәaliyyəәt Planının icrası iləә bağlı konkret bəәndləәr üzrəә aşağıdakı təәdbirləәr həәyata 
keçirilmişdir. 
 
 

 
1. Informasiya əәldəә edilməәsinin asanlaşdırılması 

 
1.1 Dövləәt qurumlarında informasiya azadlığı üzrəә məәsul şəәxsləәrin müəәyyəәn edilməәsi, 

informasiya azadlığı iləә bağlı daxili icraat qaydalarının qəәbul edilməәsi vəә bu barəәdəә 
ictimaiyyəәtin məәlumatlandırılması (icra müddəәti 2012-2014) 

 
Bu bəәndin təәləәbləәrini  dövləәt orqanlarının 80 faizi tam icra edib, 14 faizi isəә qisməәn icra edib, 6 faiz 
isəә icra etməәyib. Beləә ki, bütün məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanlarında vəә əәksəәr yerli icra 
hakimiyyəәti orqanlarında məәsul şəәxsləәr təәyin edilmiş, daxili icraat qaydaları qəәbul edilmiş vəә bu 
barəәdəә məәlumatlar dövləәt orqanlarının internet səәhifəәləәri vasitəәsi iləә ictimaiyyəәtəә təәqdim edilmişdir. 
Komissiya qeyd edir ki, yerli icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn bu bəәndin təәləәbləәrinəә diqqəәti 
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artırılmalı vəә bu barəәdəә ictimaiyyəәtin məәlumatlandırılması təәmin edilməәlidir.  
 
1.2 İnformasiya azadlığının təәmin edilməәsi məәqsəәdi iləә məәsul dövləәt qulluqçuları üçün əәtraflı 

treninqləәrin keçirilməәsi (icra müddəәti 2012-2014) 
 
Bu bəәndin təәləәbləәrini  dövləәt orqanlarının 80 faizi tam icra edib, 16 faizi isəә qisməәn icra edib, 4 faiz 
isəә icra etməәyib. Məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn informasiya azadlığını təәmin 
edilməәsinəә məәsul şəәxsləәr üçün ixtisaslaşmış treninqləәr keçirilmiş vəә bu barəәdəә məәlumatlar 
müntəәzəәm olaraq Komissiyaya təәqdim edilmişdir. Komissiya qeyd edir ki, yerli icra hakimiyyəәti 
orqanları təәrəәfindəәn bu təәdbirləәrin icrasına diqqəәt artırılmalı vəә mütəәmadi təәlimləәrin keçirilməәsi 
təәmin edilməәlidir. Bu məәqsəәdləә ixtisaslaşmış təәlimləәrin keçirilməәsi üçün mövcud təәlim proqramları  
vəә metodoloji vasitəәləәrdəәn istifadəә genişləәndirilməәlidir.  
 
1.3 “İnformasiya əәldəә etməәk haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Qanununun təәləәbləәrinin 

icrasına nəәzarəәtin həәyata keçirilməәsi məәqsəәdi iləә Azəәrbaycan Respublikasının İnsan 
hüquqları üzrəә Müvəәkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının strukturunun təәkmilləәşdirilməәsi, 
aidiyyəәti əәməәkdaşların ixtisaslaşmış treninqləәrəә cəәlb edilməәsi (icra müddəәti 2013-2014) 

 
Bu bəәndin icrasını təәmin etməәk məәqsəәdi iləә Azəәrbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrəә 
Müvəәkkilinin (Ombudsman) aparatının strukturunun təәkmilləәşdirilməәsi iləә bağlı təәdbirləәr davam 
etdirilmiş, Ombudsman Aparatının əәməәkdaşları ixtisaslaşmış treninqləәrəә cəәlb edilmişdir. Bu bəәndin 
təәləәbləәri qisməәn icra edilmiş hesab edilir. 
 

 
 

2. Dövləәt orqanlarının öz fəәaliyyəәti barəәdəә ictimaiyyəәtəә müntəәzəәm məәlumat verməәsi 
 

2.1 Dövləәt orqanlarının öz fəәaliyyəәti barəәdəә məәlumatları mütəәmadi, yeniləәnmiş əәsaslarla 
internet səәhifəәləәrindəә yerləәşdirməәsi (icra müddəәti: mütəәmadi) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 90 faiz tam, 6 faiz qisməәn icra edilmiş, 4 faiz icra 
edilməәmişdir. Məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanların fəәaliyyəәtləәri iləә bağlı məәlumatlar mütəәmadi olaraq 
yeniləәnmiş əәsaslarla internet səәhifəәləәrdəә yerləәşdirilmiş vəә məәlumatların əәlçatanlığını təәmin 
edilmişdir. Yerli icra hakimiyyəәti orqanları iləә bağlı olaraq internet səәhifəәləәrdəә məәlumatlar natamam 
yerləәşdirilmiş vəә vəәtəәndaşlar üçün xüsusi əәhəәmiyyəәt kəәsb edəәn hesabatlar vəә digəәr məәlumatlar 
əәtraflı hazırlanmamışdır. Komissiya qeyd edir ki dövləәt orqanlarının internet səәhifəәləәri mütəәmadi 
yeniləәnməәli vəә vəәtəәndaşlarla ünsiyyəәtin qurulması üçün səәməәrəәli vasitəә kimi istifadəә edilməәlidir. 
 
2.2 Dövləәt orqanlarının öz fəәaliyyəәti barəәdəә illik məәruzəәləәr təәrtib etməәsi vəә internet səәhifəәləәrindəә 

açıqlaması (icra müddəәti 2012-2015) 
 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 90 faiz tam icra edilmiş, 4 faiz isəә icra edilməәmişdir.  
Komissiya qeyd edir ki, yerli icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn fəәaliyyəәtləәri barəәdəә illik məәruzəәləәr 
təәrtib edilsəә dəә, onların internet səәhifəәləәrdəә açıqlanması tam təәmin edilməәmişdir. Həәmçinin bu cür 
məәlumatlar internet səәhifəәləәrdəә asan əәldəә ediləә biləәn formada yerləәşdirilməәlidir.  
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2.3 Dövləәt orqanlarının öz fəәaliyyəәti barəәdəә məәtbuat konfransları vəә ictimaiyyəәtləә birbaşa 
ünsiyyəәt formasında təәdbirləәr keçirməәsi (icra müddəәti 2012-2015) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 82 faiz tam icra edilmiş, 12 faiz qisməәn icra edilmiş, 6 
faiz isəә icra edilməәmişdir. ƏӘksəәr məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn regionlarda 
vəәtəәndaşların qəәbulu təәşkil edilmiş, onların şikayəәt vəә təәklifləәri qeydəә alınmış vəә müvafiq təәdbirləәr 
görülmüşdür. Görüşləәri əәks etdirəәn video vəә foto lentləәr kütləәvi informasiya vasitəәləәrindəә vəә 
internet səәhifəәləәrdəә yerləәşdirilmişdir. Komissiya qeyd edir ki, dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 
vəәtəәndaşlar üçün təәşkil ediləәn qəәbul günləәrinin, açıq qapı formatında təәdbirləәrin sayı artırılmalı, bu 
prosesdəә elektron vasitəәləәrin təәtbiqi genişləәndirilməәlidir. İcra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn 
məәtbuat konfransları vəә digəәr açıq görüşləәr barəәdəә məәlumatlar qabaqcadan vəәtəәndaşlara 
bildirilməәli vəә sistemli olaraq qurumların internet səәhifəәləәrindəә yerləәşdirilməәlidir. Həәmçinin bir sıra 
dövləәt qurumları öz fəәaliyyəәtləәri barəәdəә hesabatları internet səәhifəәləәrindəә yerləәşdirsəә dəә, bununla 
bağlı birbaşa ünsiyyəәt formasında təәdbirləәr keçirməәmişləәr. 
 

2.4 
Dövləәt orqanlarının fəәaliyyəәtini təәnzimləәyəәn qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadəә dildəә 
yazılmış versiyasının, bəәləәdçi qaydaların təәrtib edilməәsi vəә bu məәlumatların vəәtəәndaşlar 
arasında təәşviq edilməәsi (icra müddəәti: mütəәmadi) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 65  faiz tam icra edilmiş, 25 faiz qisməәn icra edilmişdir, 
20 faiz isəә icra edilməәmişdir. Bu bəәndəә müvafiq olaraq, Azəәrbaycan Respublikası Dövləәt Miqrasiya 
Xidməәti təәrəәfindəәn azəәrbaycan, ingilis vəә rus dilləәrindəә əәcnəәbiləәr vəә vəәtəәndaşlığı olmayan şəәxsləәrin 
Azəәrbaycan Respublikasında olma, müvəәqqəәti vəә daimi yaşama, onların hüquq vəә azadlıqları vəә 
digəәr mövzuları əәhatəә edəәn məәlumatlar barəәdəә sadəә dildəә yazılmış bəәləәdçi qaydalar hazırlanaraq, 
aidiyyəәti şəәxsləәr arasında paylanması təәmin edilmişdir. Həәmçinin bu məәlumatlar qurumun internet 
səәhifəәsindəә dəәrc edilmişdir. Komissiya qeyd edir ki, bu formatda məәlumatlar mütəәmadi 
hazırlanmalı, internet səәhifəәləәrindəә vəә inzibati binalarda vəәtəәndaşları asan görəә biləәcəәyi yerləәrdəә 
asılmalı vəә məәlumatların əәlçatanlığı təәmin edilməәlidir. Həәmçinin dövləәt qurumları təәrəәfindəәn 
hazırlanan bəәləәdçi qaydalar vəә bu tip nəәşrləәr elektron vəә ya nəәşr formasında Komissiyaya 
göndəәriləәn hesabatlara əәlavəә edilməәlidir. 
 

2.5 Dövləәt proqramlarının əәhatəә etdiyi sahəәləәr üzrəә internet portallarının yaradılması (icra 
müddəәti 2012-2014) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 75 faiz tam icra edilmiş, 15 faiz qisməәn icra edilmiş, 20 
faiz isəә icra edilməәmişdir. Cari hesabat ilindəә Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr, nəәqliyyat, 
iqtisadiyyat vəә səәnaye, müdafiəә səәnayesi, gəәncləәr vəә idman, məәdəәniyyəәt vəә turizm nazirlikləәri vəә 
digəәr dövləәt qurumları təәrəәfindəәn dövləәt proqramların icrası barəәdəә məәlumatlar qurumların rəәsmi 
internet səәhifəәləәrindəә “Dövləәt proqramları” adlı bölməәdəә mütəәmadi olaraq yeniləәnmişdir. 
Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövləәt Qulluğu Məәsəәləәləәri üzrəә Komissiya 
təәrəәfindəәn dövləәt proqramlarının əәhatəә etdiyi sahəәləәr üzrəә www.opengov.csc.gov.az internet 
portalı, Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘmlak Məәsəәləәləәri üzrəә Dövləәt Komitəәsi təәrəәfindəәn 
www.auksion.gov.az vəә www.kadastr.gov.az internet portalları, Rabitəә vəә Yüksəәk Texnologiyalar 
Nazirliyi təәrəәfindəәn isəә www.azerkosmos.az internet portalı yaradılmışdır.  
 

 
2.6 

Dövləәt orqanlarının internet səәhifəәləәrinin müasir standartlara uyğun olaraq vahid nümunəәvi 
formasının vəә minimum şəәrtləәrinin müəәyyəәn edilməәsi(icra müddəәti: 2013-ci il) 
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Bu bəәndin icrasına müvafiq olaraq Xüsusi Dövləәt Mühafizəә Xidməәti, Rabitəә vəә Yüksəәk 
Texnologiyalar Nazirliyinin birgəә fəәaliyyəәti nəәticəәsindəә dövləәt qurumlarının internet səәhifəәləәrinin 
vahid nümunəәvi formasının vəә minimum şəәrtləәrinin müəәyyəәn edilməәsi barəәdəә Nazirləәr Kabineti 
təәrəәfindəәn “Dövləәt orqanlarının internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına vəә idarəә 
edilməәsinəә dair Təәləәbləәr” təәsdiq edilmişdir. Bu bəәndin icrası tam hesab edilir. Qeyd olunan səәnəәd 
internet ehtiyatlarda yerləәşdirilib (www.e-qanun.az) vəә ictimaiyyəәt üçün açıqdır.   
 

 
2.7 

Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin Azəәrbaycan Respublikasının Milli Məәclisi 
qarşısındakı illik hesabatlarında açıq hökuməәtin təәşviqi vəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә 
sahəәsindəә həәyata keçirilmiş təәdbirləәr haqqında məәlumat verməәsi (icra müddəәti 2012-2015) 

 
Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin Azəәrbaycan Respublikasının Milli Məәclisi 
qarşısındakı illik hesabatlarında qeyd ediləәn istiqaməәtləәr üzrəә həәyata keçirilmiş təәdbirləәr barəәdəә 
məәlumatlar daxil edilmişdir. 
 

 
 

3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının fəәaliyyəәtinin təәkmilləәşdirilməәsi 
 

3.1 Rəәsmi hüquqi istinad məәnbəәyi olan Azəәrbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövləәt 
Reyestrinin elektron variantının mütəәmadi yeniləәnməәsi vəә elektron bazanın daim işləәk 
vəәziyyəәtdəә saxlanılması (icra müddəәti: mütəәmadi) 

 
İctimaiyyəәt üçün daim açıq olan vəә mütəәmadi yeniləәrəәk ödəәnişsiz əәsaslarla fəәaliyyəәt göstəәrəәn 
Hüquqi Aktların Dövləәt Reyestrinin elektron variantına (www.huquqiaktlar.gov.az) hesabat 
dövründəә 1727, milli qanunvericiliyin elektron bazasında (www.e-qanun.az) isəә 1756 səәnəәd daxil 
edilmişdir. Hazırda həәmin internet resurslarda səәnəәdləәrin sayı müvafiq olaraq 19.878 vəә 28.606-nı 
ötmüşdür. Təәkcəә elektron bazaya 2014-cü il əәrzindəә 175.688 başçəәkməә olmuşdur ki, bu da ötəәn 
illəә (154.568) müqayisəәdəә 14 % çoxdur. Eyni zamanda həәmin saytların işləәk vəәziyyəәtdəә 
saxlanılmasını təәmin etməәk məәqsəәdi iləә hesabat illəәrindəә onların texniki vəә proqram təәminatı, o 
cümləәdəәn qeydiyyat informasiya sistemi təәkmilləәşdirilmişdir. Bu bəәndin icra vəәziyyəәti tam hesab 
edilir.  
 

 
 

4. Dövləәt orqanlarının fəәaliyyəәtindəә ictimaiyyəәtin iştirakının genişləәndirilməәsi 
 

4.1 Dövləәt orqanları təәrəәfindəәn ictimai əәhəәmiyyəәt kəәsb edəәn qanun layihəәləәrinin hazırlanması 
prosesinəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәrinin cəәlb edilməәsi, ictimai dinləәməәləәrin 
keçirilməәsi (icra müddəәti: mütəәmadi) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 56 faiz tam icra edilmiş, 37 faiz qisməәn icra edilmiş, 7 
faiz isəә icra edilməәmişdir. ƏӘksəәr dövləәt orqanları təәrəәfindəәn ictimai əәhəәmiyyəәt kəәsb edəәn qanun 
layihəәləәrinin hazırlanması prosesinəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti əәsasəәn onlayn formada cəәlb edilmişdir. 
Komissiya qeyd edir ki, dövləәt orqanları təәrəәfindəәn ictimai dinləәməәləәrin bir başa ünsiyyəәt 
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formasında həәyata keçirməәsinəә üstünlük verilməәli, aidiyyəәti sahəәləәr üzrəә ixtisaslaşmış qeyri 
hökuməәt təәşkilatların nümayəәndəәləәri bu prosesəә aktiv şəәkildəә cəәlb edilməәli, onların təәcrübəәsindəәn 
istifadəә edilməәli, fikir vəә rəәyləәri daim öyrəәnilməәli vəә aparılmış müzakirəәləәrin nəәticəәləәri ictimaiyyəәtəә 
açıq olmalıdır.  
 
4.2 ƏӘhaliyəә xidməәt göstəәrəәn dövləәt orqanları təәrəәfindəәn vəәtəәndaş cəәmiyyəәti 

institutları iləә əәməәkdaşlığın təәkmilləәşdirilməәsi üçün müvafiq şuraların vəә ya əәməәkdaşlıq 
şəәbəәkəәləәrinin yaradılması (icra müddəәti 2012-2013) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 48 faiz tam icra edilmişdir, digəәr aidiyyəәti qurumlar bu 
istiqaməәtdəә fəәaliyyəәti həәyata keçirməәyibləәr. Komissiya qeyd edir ki, dövləәt orqanları tez bir 
zamanda ictimai şuraları yaratmalı, müvafiq əәməәkdaşlıq şuraların fəәaliyyəәti üçün zəәruri təәdbirləәr 
həәyata keçirilməәli vəә bununla bağlı Komissiyaya məәlumat göndəәrməәlidirləәr. Həәmçinin qeyd 
edilməәlidir ki, təәləәb ediləәn formatda şura vəә əәməәkdaşlıq şəәbəәkəәləәri Gəәncləәr vəә İdman, ƏӘdliyyəә, 
ƏӘməәk vəә ƏӘhalinin Sosial Müdafiəәsi, Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr nazirlikləәrindəә, Azəәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial Innovasiyalar üzrəә Dövləәt 
Agentliyindəә, Dövləәt Sosial Müdafiəә Fondunda vəә digəәr dövləәt qurumlarında fəәaliyyəәtləәrini davam 
etdirirləәr.  
 
4.3 İctimai maraq kəәsb edəәn qəәrarların qəәbul edilməәsi prosesindəә ictimaiyyəәtin iştirakını 

genişləәndirməәk vasitəәsi kimi internet səәhifəәləәrindəәn istifadəә edilməәsi (vəәtəәndaşların təәklif vəә 
rəәyləәrinin qəәbul edilməәsi, müzakirəәləәrin təәşkil edilməәsi, interaktiv sual-cavab bölməәləәrinin 
yaradılması vəә s.) (icra müddəәti: mütəәmadi) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 85  faiz tam icra edilmiş, 7  faiz qisməәn icra edilmiş, 8 
faiz isəә icra edilməәmişdir. Beləә ki, əәksəәr məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn  
vəәtəәndaşların təәklif vəә rəәyləәrinin qəәbul edilməәsi vəә onların cavablandırılması elektron poçt 
ünvanları, onlayn müraciəәt vəә sual-cavab bölməәləәri vasitəәsiləә həәyata keçirilmişdir. Bir sıra dövləәt 
orqanları isəә sosial şəәbəәkəәləәrdəә olan rəәsmi hesablarından istifadəә edəәrəәk fəәaliyyəәtləәri iləә bağlı 
vəәtəәndaşları maraqlandıran sualları cavablandırmış vəә fəәaliyyəәtləәrindəә onların aktiv iştirakını təәmin 
etmişləәr. Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial 
İnnovasiyalar üzrəә Dövləәt Agentliyi, Təәləәbəә Qəәbulu üzrəә Dövləәt Komissiyası, vergiləәr, təәhsil, 
gəәncləәr vəә idman nazirlikləәri vəә digəәr dövləәt orqanlarının sosial şəәbəәkəәləәrdəә olan səәhifəәləәri 
mütəәmadi yeniləәnmiş, müxtəәlif mövzularda məәlumatlar yerləәşdirilmiş vəә interaktiv sual-cavab 
fəәaliyyəәti həәyata keçirilmişdir. Komissiya qeyd edir ki, Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 
2015-ci il 29 aprel tarixli “Yerli icra hakimiyyəәti orqanlarında vəәtəәndaşların müraciəәtləәri üzrəә vahid 
elektron informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Fəәrmanı bu bəәndin yerli icra hakimiyyəәti 
orqanları təәrəәfindəәn tam icra olunması üçün böyük əәhəәmiyyəәtəә malikdir.  
 

4.4 Dövləәt orqanları təәrəәfindəәn “Açıq qapı” vəәtəәndaş forumlarının keçirilməәsi (icra müddəәti: 
mütəәmadi) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 78  faiz tam icra edilmiş, 10 faiz qisməәn icra edilmiş, 
12 faiz isəә icra edilməәmişdir. Dövləәt orqanları təәrəәfindəәn “Açıq qapı” vəәtəәndaş forumları xüsusiləә 
regionlarda həәyata keçirilmiş vəә vəәtəәndaşlar təәrəәfindəәn müsbəәt qarşılanmışdır. Komissiya qeyd 
edir ki, dövləәt orqanları təәrəәfindəәn “Açıq qapı” vəәtəәndaş forumların sayı artırılmalı vəә bununla bağlı 
öncəәdəәn vəәtəәndaşlara kütləәvi informasiya vasitəәləәri vəә internet səәhifəәləәr vasitəәsi iləә məәlumatlar 
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verilməәlidir. Həәmçinin “Açıq qapı” vəәtəәndaş forumuna müraciəәt edəәn həәr bir şəәxsin şikayəәti vəә 
təәklifi dinləәnilməәli vəә zəәruri təәdbirləәr görülməәlidir. Bundan əәlavəә, dövləәt orqanları təәrəәfindəәn növbəәti 
hesabatlarda həәyata keçiriləәn “Açıq qapı” vəәtəәndaş forumları iləә bağlı əәtraflı məәlumatlar 
(forumların sayı, təәxmini iştirakçıların sayı, məәtbuatda yer alan məәlumatlar vəә sair) təәqdim 
edilməәlidir. 

 
 

5. Elektron xidməәtləәrin təәkmilləәşdirilməәsi 
 

5.1 Elektron xidməәtləәr göstəәrilməәsi üzrəә qiyməәtləәndirməәnin həәyata keçirilməәsi vəә ictimaiyyəәtəә 
açıqlanması (icra müddəәti: mütəәmadi) 

 
Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial İnnovasiyalar üzrəә 
Dövləәt Agentliyi təәrəәfindəәn elektron xidməәtləәrin təәşkilinin vəә göstəәrilməәsinin qiyməәtləәndirilməәsi 
təәdbirləәri çəәrçivəәsindəә 42 dövləәt orqanı təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn 438 elektron xidməәt 
qiyməәtləәndirilmiş vəә bununla bağlı məәlumatların ictimaiyyəәtəә açıqlanması təәmin edilmişdir. 
Elektron xidməәtləәr “Elektronlaşma vəә əәlaqəәlilik səәviyyəәsi”, “İnformasiya açıqlığı vəә əәldəә olunma 
(giriş) səәviyyəәsi” vəә “İstifadəә rahatlığı səәviyyəәsi” meyarları üzrəә təәhlil edilmişdir. Elektron 
xidməәtləәrin təәşkilinin həәyata keçirilməәsi iləә bağlı mövcud vəәziyyəәtəә dair həәr bir dövləәt orqanı üzrəә 
rəәy hazırlanmış, müvafiq çatışmazlıqlar qeyd olunmuş vəә həәr bir orqana çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması vəә xidməәtləәrin daha keyfiyyəәtli təәşkili iləә bağlı təәklifləәr verilmişdir. Hazırda Agentlik 
təәrəәfindəәn qiyməәtləәndirməәnin həәyata keçirilməәsi üçün hazırlanmış xüsusi proqram təәminatının 
təәkmilləәşdirilməәsi vəә 2015-ci ildəә qiyməәtləәndirməәnin proqram təәminatı üzəәrindəәn aparılması üzrəә 
təәdbirləәr görülür.  
 
5.2 Dövləәt orqanlarının öz səәlahiyyəәtləәrinəә uyğun olaraq həәyata keçirdikləәri elektron xidməәtləәr 

barəәdəә ildəә bir dəәfəәdəәn az olmayaraq ictimai təәqdimatlar keçirməәsi (icra müddəәti 2013-
2015) 

 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 65 faiz tam icra edilmiş, 28 faiz qisməәn icra edilmiş, 7 
faiz isəә icra edilməәmişdir. ƏӘksəәr məәrkəәzi icra hakimiyyəәti həәyata keçirdikləәri elektron xidməәtləәr 
barəәdəә məәlumatları mütəәmadi olaraq ictimaiyyəәtəә çatdırmış, bu məәqsəәdləә təәqdimatlar vəә 
maarifləәndirməә təәdbirləәri həәyata keçirmiş vəә ictimaiyyəәt geniş məәlumatlandırılmışdır. Beləә ki, 
İqtisadiyyat vəә Səәnaye Nazirliyi təәrəәfindəәn göstəәriləәn elektron xidməәtləәrəә, elektron xidməәtləәrin 
təәşviqi iləә bağlı regionlarda keçiriləәn təәdbirləәrəә, 195-2 telefon məәlumat məәrkəәzindəә, 
www.icazeler.gov.az, www.b2b.az saytların fəәaliyyəәtinəә dair ictimai təәqdimatlar keçirilmişdir. 
 
5.3 Dövləәt orqanları arasında elektron informasiya dövriyyəәsinin təәmin edilməәsi məәqsəәdi iləә 

vahid sistemin yaradılması (icra müddəәti 2013-2014) 
 
2012-2013-ci illəәrdəә Elektron Hökuməәt Dövləәt İnformasiya Sistemi yaradılmış vəә artıq 40 dövləәt 
orqanın bu sisteməә qoşulması təәmin etmişdir. 2014-cü il əәrzindəә “Elektron hökuməәt” portalına 114 
yeni e-xidməәt inteqrasiya edilmişdir. Elektron portalda olan e-xidməәtləәrin sayı ümumilikdəә 396-ya 
çatdırılmışdır ki, bu da ötəәn ilin yekunları iləә müqayisəәdəә 40% çoxdur. Portala əәlavəә olunan yeni 
elektron xidməәtləәr Vergiləәr Nazirliyinəә, Rabitəә vəә Yüksəәk Texnologiyalar Nazirliyinəә, ƏӘməәk vəә 
ƏӘhalinin Sosial Müdafiəәsi Nazirliyinəә, Təәhsil Nazirliyinəә, Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial İnnovasiyalar üzrəә Dövləәt Agentliyinəә, Səәfəәrbəәrlik vəә Həәrbi 
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Xidməәtəә Çağırış üzrəә Dövləәt Xidməәtinəә, ƏӘdliyyəә Nazirliyinəә, Ekologiya vəә Təәbii Səәrvəәtləәr 
Nazirliyinəә, Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövləәt Qulluğu Məәsəәləәləәri üzrəә 
Komissiyaya, ƏӘmlak Məәsəәləәləәri Dövləәt Komitəәsinəә vəә Dövləәt Miqrasiya Xidməәtinəә  
məәxsusdur. 2014-cü il əәrzindəә portaldakı e-xidməәtləәrdəәn istifadəә sayı 5,8 milyonu, portalın 
istifadəәçiləәrinin sayı isəә 1,1 milyonu nəәfəәri keçmişdir. 
 

5.4 Rüsumların, vergiləәrin, inzibati cəәriməәləәrin, kommunal xəәrcləәrin vəә digəәr inzibati ödəәnişləәrin 
elektron qaydada ödəәnilməәsinin təәkmilləәşdirilməәsi (icra müddəәti 2013-2014) 

 
Bu bəәndin icrasına müvafiq olaraq Məәrkəәzi Bank təәrəәfindəәn büdcəә ödəәnişləәrinin bank vəә ya ödəәniş 
kartları vasitəәsiləә həәyata keçirilməәsinin təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә Hökuməәt Ödəәniş Portalı 
yaradılmış vəә hal-hazırda 58-dəәn artıq qurum bu ödəәniş portalına qoşulmuşdur. Qeyd edilir ki, 
ödəәnişləәr "Azəәrpoçt" MMC-nin vəә 42 bankın yaradılmış infrastruktura inteqrasiya olunmuş 1500-əә 
yaxın ödəәniş məәntəәqəәsindəә nağd formada vəә ya portalın internet resursundan (www.gpp.az) 
istifadəә etməәkləә ödəәniş kartları vasitəәsiləә nağdsız qaydada qəәbul edilir.  
 
Həәmçinin Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial 
İnnovasiyalar üzrəә Dövləәt Agentliyi təәrəәfindəәn çox funksiyalı ASAN ödəәniş sisteminin fəәaliyyəәti 
təәmin edilmiş vəә terminallar məәrkəәzləәrdəә quraşdırılmışdır. Vəәtəәndaşlar “ASAN ödəәniş” vasitəәsi iləә 
inzibati cəәriməәləәri vəә məәhkəәməә qəәrarlarının icrası iləә əәlaqəәdar ödəәnilməәli olan vəәsaitləәri elektron 
qaydada mobil qurğular, xüsusi terminal vəә digəәr yollarla ödəәyəә biləәrləәr. Vəәtəәndaşların istifadəәsinəә 
verilmiş www.asanpay.az portalının isəә imkanlarının 2015-ci il əәrzindəә daha da genişləәndirilməәsi 
nəәzəәrdəә tutulur. Gəәləәcəәkdəә ödəәniş vasitəәləәri genişləәndiriləәrəәk asanpay.az portalı təәrəәfindəәn 
“elektron pul cüzdan” vəә “internet/mobil bankçılıq” xidməәtləәri istifadəәyəә veriləәcəәkdir.  
 

5.5 Regionlarda əәhalinin elektron xidməәtləәrdəәn istifadəә imkanlarının artırılması üzrəә təәdbirləәrin 
həәyata keçirilməәsi (icra müddəәti 2013-2014) 

 
Bu bəәndin icrası iləә əәlaqəәdar Rabitəә vəә Yüksəәk Texnologiyalar Nazirliyinin (RYTN) “Azəәrpoçt”  
müəәssisəәsi təәrəәfindəәn əәhalinin elektron xidməәtləәrdəәn istifadəәsi asanlaşdırmaq məәqsəәdiləә 
regionlarda vəә xüsusiləә ucqar kəәndləәrdəә internet vəә informasiya köşkləәri quraşdırılmış, geniş 
zolaqlı internetəә çıxış təәmin edilmişdir. Eyni zamanda Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial İnnovasiyalar üzrəә Dövləәt Agentliyi təәrəәfindəәn Sumqayıt, 
Bəәrdəә vəә Gəәncəә “ASAN xidməәt” məәrkəәzləәrindəә “özünəәxidməәt kiosklar”ın fəәaliyyəәti təәmin edilmiş vəә 
elektron məәlumat kioskları yaradılmışdır. Həәmçinin “ASAN xidməәt” məәrkəәzləәrindəә vəәtəәndaşlar 
təәrəәfindəәn kommunal xəәrcləәr vəә digəәr inzibati ödəәnişləәrin həәyata keçirilməәsi üçün “ASAN Pay” vəә 
digəәr ödəәniş kioskların fəәaliyyəәti təәmin edilmişdir. Komissiya qeyd edir ki, yerli icra hakimiyyəәti 
orqanları bu istiqaməәtdəә olan fəәaliyyəәtləәrinəә diqqəәti artırmalı, beləә ki yerli icra hakimiyyəәti 
orqanların inzibati binalarında vəә müvafiq strukturlarında vəәtəәndaşların istifadəәsi üçün kompüter 
köşkləәri yaratmalıdırlar.   
 
 

 
 

6. Maliyyəә nəәzarəәtini həәyata keçirəәn orqanların fəәaliyyəәtindəә şəәffaflığın artırılması 
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6.1 Dövləәt maliyyəә nəәzarəәtini həәyata keçirəәn orqanların səәlahiyyəәtləәrinin dəәqiqləәşdirilməәsi vəә 
maliyyəә nəәzarəәti üzrəә daha təәkmil hüquqi baza təәmin etməәk üçün maliyyəә nəәzarəәti 
haqqında qanun layihəәsinin hazırlanması (icra müddəәti 2013-2014) 

 
Bu bəәndin icrası iləә əәlaqəәdar olaraq Azəәrbaycan Respublikasının Maliyyəә Nazirliyi təәrəәfindəәn 
beynəәlxalq təәcrübəә nəәzəәrəә alınmaqla araşdırmalar aparılmış, təәhlilləәr yekunlaşdırılaraq  müvafiq 
qanun layihəәsi (Dövləәt Maliyyəә Nəәzarəәti haqqında) hazırlanmışdır. Aidiyyəәti dövləәt orqanları 
təәrəәfindəәn Qanun layihəәsi iləә bağlı təәklifləәr Azəәrbaycan Respublikasının Nazirləәr Kabinetinəә 
göndəәrilmişdir. Qanun layihəәsindəә maliyyəә nəәzarəәti orqanlarının vəәzifəә vəә funksiyalarının, habeləә 
hüquq vəә səәlahiyyəәtləәrinin konkret olaraq təәsbit edilməәsi iləә bağlı müddəәalar nəәzəәrdəә tutulmuşdur.  
 
6.2 Maliyyəә nəәzarəәti orqanlarının hesabatlılığının artırılması vəә həәmin orqanlar təәrəәfindəәn 

maliyyəә nəәzarəәtinin nəәticəәləәri barəәdəә təәhlilləәrin vəә statistik məәlumatların ictimaiyyəәtəә təәqdim 
edilməәsi (icra müddəәti 2013-2015) 

 
Azəәrbaycan Respublikası Maliyyəә Nazirliyin Dövləәt Maliyyəә Nəәzarəәti Xidməәti, Vergiləәr Nazirliyi, 
Hesablama Palatası vəә digəәr aidiyyəәti dövləәt orqanları fəәaliyyəәti barəәdəә məәlumatları mütəәmadi 
olaraq ictimaiyyəәtəә təәqdim olunmasını rəәsmi internet səәhifəәləәr vasitəәsi iləә təәmin etmişləәr. Bu 
bəәndin birinci hissəәsi iləә bağlı müddəәalar isəә 6.1-ci bəәnddəә qeyd edilmiş qanun layihəәsindəә öz 
əәksini tapmışdır.    
 
6.3 Maliyyəә nəәzarəәtindəә informasiya texnologiyalarının təәtbiqi vəә elektron nəәzarəәt (“e-nəәzarəәt”) 

sisteminin yaradılması (icra müddəәti 2013-2014) 
 
Bu bəәndinin icrası məәqsəәdi iləә Azəәrbaycan Respublikası Maliyyəә Nazirliyindəә xəәzinəәdarlıq 
sisteminin təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә SAP proqramı bazasında “Xəәzinəәdarlığın 
İdarəәedilməәsinin İnformasiya Sistemini”nin (XİİS) təәtbiqi təәmin edilmiş, 2014-cü ildəә milli vəә xarici 
valyutada birbaşa xəәrcləәrin bu sistem vasitəәsiləә icra edilməәsinəә başlanılmışdır. Həәmçinin xəәzinəә 
xidməәtləәrinin keyfiyyəәtinin artırılması, şəәffaflığın artırılması vəә bu istiqaməәtdəә nəәzarəәtin 
gücləәndirilməәsi məәqsəәdiləә Dövləәt Xəәzinəәdarlığı Agentliyi vəә büdcəә təәşkilatları arasında yaradılmış 
proqram təәminatının XİİS-dəә fəәaliyyəәti təәmin edilmişdir.  
 

6.4 
Maliyyəә nəәzarəәti orqanlarının qarşılıqlı fəәaliyyəәtinin təәmin edilməәsi, onlar arasında vahid 
elektron informasiya bazasının yaradılması, informasiya mübadiləәsinin təәşkili (icra müddəәti 
2013-2014) 

 
Bu bəәndin icrasına 2013-cü ildəә başlanılmış vəә hal-hazırda bu istiqaməәtdəә təәdbirləәr mütəәmadi 
olaraq davam etdirilir. Bəәndin icrası zamanı Maliyyəә Nazirliyinin Kollegiyası təәrəәfindəәn 14 fevral 
2013-cü il tarixdəә “Azəәrbaycan Respublikası Maliyyəә Nazirliyinin Dövləәt Maliyyəә Nəәzarəәti Xidməәti 
(DMNX) təәrəәfindəәn nəәzarəәt təәdbirləәrinin planlaşdırılması, aparılması vəә nəәticəәləәrin 
rəәsmiləәşdirilməәsi Qaydaları” təәsdiq edilmiş vəә hazırda digəәr dövləәt maliyyəә nəәzarəәti orqanları iləә 
məәlumat mübadiləәsinin aparılması təәtbiq olunmaqdadır. Azəәrbaycan Respublikasının Maliyyəә 
Nazirliyi iləә Hesablama Palatası arasında müvafiq informasiya mübadiləәsinin aparılması təәmin 
edilir. Dövləәt Maliyyəә Nəәzarəәti Xidməәtindəә nəәzarəәt obyektləәri haqqında minimum məәlumatlar vəә 
onlarda həәyata keçirilmiş sonuncu nəәzarəәt təәdbirləәrinin tarixini göstəәrəәn vahid elektron məәlumat 
bazası mövcuddur vəә bu sahəәdəә fəәaliyyəәt davam etdirilir. 
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6.5 

Dövləәt müəәssisəәləәrinin Maliyyəә Hesabatlarının Beynəәlxalq Standartlarına vəә ya Milli 
Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq təәrtib edilmiş maliyyəә hesabatlarının auditor 
rəәyi iləә birlikdəә dəәrc edilməәsinəә nəәzarəәt mexanizmləәrinin təәkmilləәşdirilməәsi (icra müddəәti 
2013-2014) 

 
Bu bəәndin icrası iləә əәlaqəәdar iləә Maliyyəә Nazirliyi təәrəәfindəәn səәlahiyyəәtləәri daxilindəә “Mühasibat 
uçotu haqqında” Qanunun 12-ci vəә 16-cı maddəәləәrinəә, İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsinin 247-1-ci 
maddəәsinəә, habeləә Nazirləәr Kabinetinin 2012-ci il 6 sentyabr tarixli Qəәrarı iləә təәsdiq edilmiş 
“Kommersiya təәşkilatlarının illik maliyyəә hesabatlarının vəә birləәşdirilmiş maliyyəә hesabatlarının 
təәqdim edilməәsi, hesabat dövrləәri vəә dəәrc edilməәsi Qaydları”na müvafiq olaraq, dövləәt 
müəәssisləәrinin illik maliyyəә hesabatlarının auditor rəәyi iləә birlikdəә dəәrc edilməәsinəә nəәzarəәt təәmin 
edilir.  
 

 
6.6 

Yerli büdcəәnin təәrtibinəә vəә icrasına, o cümləәdəәn səәrf ediləәn vəәsaitin təәsdiq edilmiş büdcəә 
göstəәriciləәrinəә uyğunluğuna, habeləә bəәləәdiyyəәləәrin maliyyəә hesabatlarının vaxtında təәsdiq 
olunmasına nəәzarəәt mexanizmləәrinəә vəә proseduralarına dair təәklifləәr hazırlanması (icra 
müddəәti: 2013-ci il) 

 
Bu bəәndin icrası iləә əәlaqəәdar olaraq “Mühasibat uçotu haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının 
Qanununa müvafiq dəәyişikləәr edilmiş vəә bəәləәdiyyəә orqanları təәrəәfindəәn yerli büdcəәnin icrası, 
maliyyəә hesabatlarının təәqdim edilməәsi, hesabat dövrləәri vəә dəәrc edilməәsi iləә bağlı müddəәalar 
qeyd olunan dəәyişikləәrdəә öz əәksini tapmışdır. Eyni zamanda Maliyyəә Nazirliyi təәrəәfindəәn 
bəәləәdiyyəәləәrin gəәlirləәri vəә xəәrcləәri barəәdəә məәlumatları həәmçinin yerli büdcəәləәrin icrasına dair rüblük 
vəә illik hesabatların elektron formada nazirliyəә təәqdim olunmasına şəәrait yaradılmışdır.  
 

 
6.7 

Dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә hesabat vəә müvafiq qanun layihəәləәrinin Azəәrbaycan 
Respublikasının Milli Məәclisinəә təәqdim ediləәnəәdəәk dəәrc edilməәsi (icra müddəәti 2013-2015) 

 
Bu bəәndin icrası iləә bağlı qeyd edilməәlidir ki, “Büdcəә sistemi haqqında” Azəәrbaycan 
Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq 2013-cü ilin dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә illik vəә 
2014-cü il üzrəә dövləәt büdcəәsinin icrası barəәdəә rüblük məәlumatlar Maliyyəә Nazirliyinin rəәsmi 
internet səәhifəәsindəә yerləәşdirilmişdir.  Həәmçinin 2015-ci il dövləәt vəә icmal büdcəәləәrinin layihəәləәri vəә 
növbəәti üç il üçün icmal büdcəәnin göstəәriciləәri Azəәrbaycan Respublikasının Milli Məәclisinəә təәqdim 
edilməәmişdəәn əәvvəәl təәqdimat şəәklindəә hazırlanaraq Maliyyəә Nazirliyinin rəәsmi internet saytında vəә 
sosial şəәbəәkəәləәrdəәki səәhifəәləәrindəә yerləәşdirilmişdir.  
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Vergi nəәzarəәti vəә yoxlamaları prosesindəә şəәffaflığın artırılması 
 

7.1 Vergi ödəәyiciləәrinin zəәruri məәlumatla təәmin edilməәsi vəә vergi ödəәyiciləәri iləә təәbliğat işinin 
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təәkmilləәşdirilməәsi (icra müddəәti 2012-2014) 
 
Bu bəәndin icrası iləә bağlı hesabat ilindəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinəә 3.2 milyon 
nəәfəәr şəәxs daxil olmuş vəә “Sual-cavab” bölməәsinəә ünvanlanmış 1414 müraciəәtin cavablandırılması 
təәmin edilmişdir. “Sual-cavab” bölməәsindəә yerləәşdiriləәn suallara cavabların istifadəәçiləәr təәrəәfindəәn 
qiyməәtləәndirilməәsi mexanizmi yaradılmışdır. Həәmçinin nağdsız ödəәnişləәrin stimullaşdırılması vəә 
POS-terminallardan istifadəәnin genişləәndirilməәsi məәqsəәdiləә “Sürəәtli keçid nağdsız ödəәyin!” layihəәsi 
həәyata keçirilmişdir. “195” Çağrı Məәrkəәzi təәrəәfindəәn vəәtəәndaşların ümumilikdəә 250 minəә yaxın 
müraciəәti cavablandırılmışdır. Bundan əәlavəә olaraq, aviabiletləәrin üzəәrindəә, şəәhəәrləәrin müxtəәlif 
yerləәrindəә o cümləәdəәn iri ticarəәt məәrkəәzləәrindəә əәməәk müqaviləәləәrinin bağlanmasının zəәruriliyi 
mövzusunda təәbliğat materialları yerləәşdirilmişdir.   
 
7.2 Vergi orqanlarının fəәaliyyəәtinin Beynəәlxalq Valyuta Fondunun Vergi şəәffaflığı üzrəә yaxşı 

praktika haqqında kodeksinəә uyğunlaşdırılması sahəәsindəә təәdbirləәr görülməәsi (icra müddəәti 
2012-2013) 

 
Bu bəәndin icrası iləә əәlaqəәdar vergi orqanlarının fəәaliyyəәtinin Beynəәlxalq Valyuta Fondun “Vergi 
şəәffaflığı üzrəә yaxşı praktika haqqında kodeksi”nəә uyğunlaşdırılması sahəәsindəә təәdbirləәr davam 
etdirilmiş vəә bununla əәlaqəәdar müvafiq təәklifləәr Azəәrbaycan Respublikasının Nazirləәr Kabinetinəә 
təәqdim edilmişdir. Eyni zamanda Beynəәlxalq Valyuta Fondu təәrəәfindəәn bu kodeksəә əәlavəә vəә 
dəәyişiklikləәr edilməәsi iləә əәlaqəәdar layihəәnin hazırlanması barəәdəә ictimaiyyəәtəә açıqlama verilmişdir. 
Layihəә iləә bağlı veriləәn rəәy vəә təәklifləәrəә əәsasəәn səәnəәdin yekun variantı hazırlanmış vəә təәsdiq üçün 
Beynəәlxalq Valyuta Fondunun İcraiyyəә Şurasına təәqdim edilmişdir. Layihəә təәsdiq edildikdəәn sonra 
onun dəәrc edilməәsi nəәzəәrdəә tutulur. 
 
7.3 Vergiləәrin vəә digəәr icbari ödəәnişləәrin elektron qaydada ödəәnilməәsinin  təәkmilləәşdirilməәsi 

üçün müvafiq təәdbirləәr görülməәsi (icra müddəәti 2012-2013) 
 
Bu bəәndin icrası iləә əәlaqəәdar vergiləәrin vəә digəәr icbari ödəәnişləәrin elektron qaydada ödəәnilməәsinin 
təәkmilləәşdirilməәsi davam etdirilmişdir. Vergiləәr nazirliyi təәrəәfindəәn əәksəәr ödəәnişləәrin elektron 
qaydada ödəәnilməәsi təәmin edilmişdir. Həәmçinin vergi ödəәyiciləәrinin ƏӘDV depozit hesabı vasitəәsiləә 
ƏӘDV faizləәri üzrəә borcunun yarandığı təәqdirdəә bu məәbləәğin sub-uçot hesabından avtomatik 
büdcəәyəә silinməәsi iləә bağlı vergi ödəәyiciləәri üçün İnternet Vergi idarəәsindəә müvafiq imkan 
yaradılmış vəә 2013-cü ildəәn istifadəәyəә verilmişdir. Eyni zamanda Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn 
vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinəә, biznes strukturlarına göstəәriləәn elektron xidməәtləәrin müxtəәlifliyinin vəә 
həәcminin artırılması sahəәsindəә bir sıra zəәruri təәdbirləәr həәyata keçirilmiş, Nazirlik iləә Məәrkəәzi Bankın 
birgəә həәyata keçirdikləәri təәdbirləәr nəәticəәsindəә vergi vəә rüsumların elektron ödəәniş sistemi 
yaradılmışdır.  
 
 
 

 
 

8. Mineral ehtiyatların hasilatı iləә məәşğul olan səәnaye sahəәləәrindəә şəәffaflığın artırılması 
 

8.1 Mineral Ehtiyatların Hasilatı iləә Məәşğul olan Səәnaye Sahəәləәrindəә Şəәffaflıq Təәşəәbbüsünün 
Azəәrbaycanda davamlı təәtbiqi vəә inkişafı üçün Azəәrbaycan Respublikası hökuməәtinin 
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ölkəәdəә mineral ehtiyatların hasilatı iləә məәşğul olan yerli vəә xarici şirkəәtləәr, habeləә vəәtəәndaş 
cəәmiyyəәti institutları iləә əәməәkdaşlığının davam etdirilməәsi (icra müddəәti 2012-2015) 

 
Bu bəәndin icrası üzrəә Məәdəәn Hasilatı üzrəә Şəәffaflıq Təәşəәbbüsü təәrəәfindəәn mütəәmadi təәdbirləәr 
həәyata keçirilmişdir. Hesabat dövründəә hökuməәt, özəәl sektor vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti 
nümayəәndəәləәri iləә mütəәmadi görüşləәr keçirilmişdir. Eyni zamanda 2014-cü ilin 10 iyun tarixindəә 
MHŞT üzrəә Komissiya vəә "Məәdəәn Səәnayesindəә Şəәffaflığın Artırılması" QHT Koalisiyası arasında 
yeni "Məәdəәn Hasilatı üzrəә Şəәffaflıq Təәşəәbbüsünün Azəәrbaycan Respublikasında təәtbiqinəә dair 
qarşılıqlı anlaşma haqqında" Memorandum imzalanmışdır. Memorandumun imzalanması iləә 
ölkəәdəә MHŞT Standartına uyğun yeni hesabatlılıq məәrhəәləәsinəә start verilmişdir.  
 
8.2 Azəәrbaycan Respublikası hökuməәtinin məәdəәn səәnayesindəә əәldəә etdiyi məәcmu daxilolmalar 

barəәdəә hesabatların ictimaiyyəәtəә mütəәmadi açıqlanmasının davam etdirilməәsi (icra müddəәti 
2012-2015) 

 
Bu bəәndin icrası iləә əәlaqəәdar Dövləәt Neft Fondu təәrəәfindəәn Məәdəәn Hasilatı üzrəә Şəәffaflıq 
Təәşəәbbüsü Standartının təәləәbləәrinəә uyğun hesabat hazırlanmış vəә 2014-cü il 3 oktyabr tarixindəә 
Çoxtəәrəәfli Qrupa təәqdim edilmişdir. Hesabatın yekun variantının cari il əәrzindəә açıqlanması 
nəәzəәrdəә tutulmuşdur.   
 
8.3 Mineral Ehtiyatların Hasilatı iləә Məәşğul olan Səәnaye Sahəәləәrindəә Şəәffaflıq Təәşəәbbüsünün 

Azəәrbaycanda təәtbiqi üzrəә illik hesabatların açıqlanması (icra müddəәti 2012-2015) 
 
Dövləәt Neft Fondu təәrəәfindəәn Mineral Ehtiyatların Hasilatı iləә Məәşğul olan Səәnaye Sahəәləәrindəә 
Şəәffaflıq Təәşəәbbüsünün Azəәrbaycanda təәtbiqi üzrəә 2013-cü il üzrəә hesabatı  ictimaiyyəәtəә 
açıqlanmışdır.  
 

 
 

9. Açıq hökuməәtin təәşviqi üçün görüləәn təәdbirləәrləә bağlı maarifləәndirməәnin vəә əәməәkdaşlığın 
həәyata keçirilməәsi 

 
9.1 Fəәaliyyəәt Planının icrası üzrəә təәdbirləәrin yerinəә yetirilməәsi vəәziyyəәtinin həәr il üzrəә 

dəәyəәrləәndirilməәsi vəә ictimaiyyəәtəә açıqlanması (icra müddəәti 2012-2015) 
 
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli Səәrəәncamına əәsasəәn  dövləәt 
qurumları Fəәaliyyəәt planında nəәzəәrdəә tutulan təәdbirləәrin icrası barəәdəә Azəәrbaycan Respublikasının 
Nazirləәr Kabinetinəә vəә Komissiyaya illik hesabatlarını təәqdim edirləәr. Komissiya təәrəәfindəәn 
Fəәaliyyəәt Planının 2014-cü il üzrəә icra vəәziyyəәti barəәdəә məәlumatların ictimaiyyəәtəә açıqlanması 
təәmin edilmişdir.  
 
9.2 Açıq hökuməәt təәşəәbbüsü üzrəә maarifləәndirici materialların nəәşri vəә əәhali arasında 

paylanması (icra müddəәti: mütəәmadi) 
 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 81 faiz tam icra edilmiş, 15 faiz qisməәn icra edilmiş, 4 
faiz isəә icra edilməәmişdir. Komissiya qeyd edir ki, dövləәt orqanları təәrəәfindəәn maarifləәndirici 
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materialların təәşviqatını müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadəә ediləәrəәk 
sosial şəәbəәkəә vəә internet səәhifəәləәrdəә dəәrc edilməәsi təәmin edilməәlidir.  
 
9.3 “Açıq Hökuməәt Təәrəәfdaşlığı” çəәrçivəәsindəә öhdəәlikləәrin icrası istiqaməәtindəә zəәruri təәdbirləәrin 

davam etdirilməәsi (icra müddəәti 2012-2015) 
 
Bu bəәndin icrası dövləәt orqanları təәrəәfindəәn 75  faiz tam icra edilmişdir. Beləә ki dövləәt orqanları 
təәrəәfindəәn qəәbul edilmiş illik fəәaliyyəәt planları vəә həәyata keçirilmiş təәdbirləәr barəәdəә hesabatların 
internet səәhifəәləәr vasitəәsi iləә ictimaiyyəәtəә açıqlanması təәmin edilməәlidir. Komissiya qeyd edir ki, 
dövləәt orqanları Açıq Hökuməәt prinsipləәrini fəәaliyyəәtləәrindəә rəәhbəәr tutmalı vəә fəәaliyyəәtləәri barəәdəә 
məәlumatları mütəәmadi ictimaiyyəәtəә açıqlamalıdırlar. Bu proses həәmçinin vəәtəәndaş cəәmiyyəәti 
üzvləәrinin bir başa iştirakı iləә seminar, konfrans, dəәyirmi masa vəә digəәr formatlarda həәyata 
keçirməәlidir.  
 
9.4 Fəәaliyyəәt Planında nəәzəәrdəә tutulan təәdbirləәrin icrası üçün vəәtəәndaş cəәmiyyəәti institutlarına 

maliyyəә dəәstəәyi (icra müddəәti 2012-2015) 
 
Bu bəәndin icrası 33 faiz dövləәt orqanları təәrəәfindəәn yerinəә yetirilib. Bu məәqsəәdləә Gəәncləәr vəә İdman 
Nazirliyi, Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gəәncləәr Fondu, Azəәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial İnnovasiyalar üzrəә Dövləәt 
Agentliyi, Məәdəәniyyəәt vəә Turizm, İqtisadiyyat vəә Səәnaye, ƏӘməәk vəә ƏӘhalinin Sosial Müdaifəәsi, 
Rabitəә vəә Yüksəәk Texnologiyalara Nazirlikləәri, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizəә üzrəә Komissiya, 
Azəәrbaycan Respublikasının  Prezidenti yanında Qeyri-Hökuməәt Təәşkilatlarına dəәstəәk Şurası  vəә 
bir sıra digəәr dövləәt orqanları vəәtəәndaş cəәmiyyəәti institutlarına maliyyəә dəәstəәyi ayırmışdır. 
Komissiya qeyd edir ki, Nazirləәr Kabinetinin dövləәt orqanlarının qeyri-hökuməәt təәşkilatlarına 
maliyyəә yardımı ayırması iləә bağlı qəәbul ediləәcəәk qəәrarından sonra vəәtəәndaş cəәmiyyəәt 
institutlarına bu sahəәdəә dəәstəәk artırılmalı vəә əәməәkdaşlıq mütəәmadi xarakter daşımalı vəә birgəә 
layihəәləәrin sayı artmalıdır. 
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