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GİRİŞ
Azərbaycan Respublikası 2011-ci il sentyabr ayının 20-sində,
BMT Baş Assambleyasının 66-cı yığıncağında elan olunmuş Açıq
Hökumət Tərəfdaşlığına (AHT) qoşulan 70 dünya ölkəsindən
biridir. Ölkəmiz Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına qatılmaqla açıq
hökumətin təşviqi və şəffaflığın artırılması ilə əlaqədar öz
fəaliyyətini təkmilləşdirmək, bu sahədə aparılan təcrübə
mübadiləsinə töhfə vermək və beynəlxalq səylərə qoşulmaq
niyyətini bildirib.
“Açıq Hökumətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı” (AHTMFP) Azərbaycan Prezidentinin 2421
saylı, 5 sentyabr 2012-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiqlənib1. Milli
Fəaliyyət Planının əsas prinsip və dəyərləri Azərbaycan
Respublikasında mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
fəaliyyətində
şəffaflığın
artırılması,
hesabatlılığın
təkmilləşdirilməsi, ictimai iştirakçılığın genişləndirilməsi və yeni
sosial texnologiyaların tətbiqi ilə əlaqədardır.
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə
Komissiyası Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət
Planının işlənib hazırlanmasına və icrasına görə məsuliyyət
daşıyır. Fəaliyyət Planı Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası
tərəfindən 2012-ci ilin əvvəllərində işlənib hazırlanmışdır.
Milli Fəaliyyət Planının qiymətləndirmə metodologiyası əsasında
aparılan üçüncü monitorinq konkret öhdəliklərin həyata
keçirilməsi istiqamətində 2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarında
həyata keçirilən fəaliyyətləri əhatə edir.

1Fəaliyyət

Planının tam mətni üçün bax: Hesabata Əlavə 1.
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Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planının qəbul
edilməsi ilə Azərbaycan Hökumətinin öz üzərinə götürdüyü
öhdəliklər aşağıdakı istiqamətlər üzrə qruplaşdırılıb:
1) İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması;
2) Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə
müntəzəm məlumat verməsi;
3) Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi;
4) Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının
genişləndirilməsi;
5) Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi;
6) Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində
şəffaflığın artırılması;
7) Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın
artırılması;
8) Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye
sahələrində şəffaflığın artırılması;
9) Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici materialların
nəşri və əhali arasında paylanması.
2015-ci il Milli Fəaliyyət Planının icrası üçün nəzərdə tutulan son
müddətdir. Buna görə də ekspert qrupu əvvəlki monitorinq
dövründə qiymətləndirilməsi aparılmayan istiqamətlər üzrə də
Planın icra vəziyyətini monitorinq edib. Belə ki, 2013-cü ilin
sentyabrı – 2014-cü ilin dekabrını əhatə edən ikinci hesabatda
Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan öhdəliklərdən 5-inin (1-ci, 2ci, 4-cü, 5-ci və 8-ci istiqamətlər) icra vəziyyəti
qiymətləndirilmişdi. Bu hesabatda isə Fəaliyyət Planı üzrə bütün
öhdəliklərin icra vəziyyəti öyrənilmiş, müvafiq metodologiya
əsasında qiymətləndirmə aparılmışdır.
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I.

MONİTORİNQİN METODOLOJİ ƏSASLARI

“2012-2015-ci illərdə Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli
Fəaliyyət Planı”nın icrasının monitorinq metodologiyası
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının sifarişi ilə Rusiyanın SanktPeterburq şəhərində fəaliyyət göstərən İnformasiya Azadlığının
İnkişafı İnstitutunun ekspertləri tərəfindən hazırlanıb. “20122015-ci illərdə Açıq Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət
Planı”nın icrasının gedişi ilə əlaqədar üçüncü qiymətləndirici
monitorinq aşağıdakı məqsədləri daşıyır:
– 2015-ci ilin yanvar ayından dekabr ayınadək olan dövr ərzində
AHTMFP-də planlaşdırılan öhdəliklərin icra səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi;
– MFP-nin icrasının son dövrü üzrə öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi sahəsində başlıca çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi,
onların aradan qaldırılmasına töhfə vermək üçün tövsiyələrin
hazırlanması.
Qiymətləndirmə metodologiyası həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət
alətlərini özündə ehtiva edir. Kəmiyyət qiymətləndirməsi
komponenti bütün öhdəliklərin nə dərəcədə yerinə yetirilməsinin
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur; keyfiyyət qiymətləndirməsi
komponentinə isə həm hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyəti
ekspertlərinin mövqeyinin öyrənilməsi daxildir.
Qiymətləndirmə aşağıdakı mərhələləri əhatə edib:



AHTMFP-nin reallığının, uyğunluğunun və yenilik dərəcəsinin
nəzərdən keçirilməsi;
AHTMFP-də əksini tapan bütün öhdəliklər üzrə nailiyyət
səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün müxtəlif səviyyəli
qiymətləndirmə dərəcələrinin işlənib hazırlanması;
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Mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin (MYİH) şəbəkə
saytlarının monitorinqini aparmaqla ora yerləşdirilmiş zəruri
məlumatların, MYİH-yə göndərilən sorğular vasitəsilə əldə
edilən cavabların, hüquqi-normativ aktların, Nazirlər
Kabinetinin illik hesabatının, Hüquqi Aktların Dövlət
Qeydiyyatının elektron versiyasının təhlil olunması;
Toplanmış
ümumi
məlumatların
sistemləşdirilməsi,
qruplaşdırılması və təhlil olunması;
Tapıntıların, nətciələrin ümumiləşdirilməsi və tövsiyələrin
işlənib hazırlanması.

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, AHTMFP 9 öhdəlik qrupundan
ibarətdir. Hər bir öhdəlik qrupunun əsas və köməkçi fəaliyyət
növləri mövcuddur. Odur ki, AHTMFP üzrə hər bir fəaliyyət
növləri uyğun bal göstəriciləri əsasında qiymətləndirilir. Onlar
icra səviyyəsini xarakterizə etməklə hər bir xal göstəricisinin ifadə
etdiyi nəticələr aşağıda təsvir olunur:
a) 0-3 bal şkalası əsasında fəaliyyət novləri uzrə icra
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi:
 0 bal – hər hansı əsas və ya köməkçi fəaliyyət növünün icra
edilmədiyini bildirir;
 1 bal – əsas və ya köməkçi fəaliyyət növünün 20%-dən az
hissəsinin icra olunduğunu bildirir;
 2 bal – əsas və ya köməkçi fəaliyyət növünün 20-70%
aralığında icra olunduğunu bildirir;
 3 bal – əsas və ya köməkçi fəaliyyət növünün 70%-dən çox
hissəsinin icra olunduğunu bildirir.
b) 0-2 bal şkalası əsasında fəaliyyət novləri uzrə icra
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi:
 0 bal – hər hansı fəaliyyət növünün icra edilmədiyini bildirir;
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 1 bal – icranın ləngidiyini, lakin artıq bəzi hazırlıq işlərinin
görüldüyünü bildirir;
 2 bal – fəaliyyətin icrasının tamamlandığını bildirir.
Əsas və ya köməkçi fəaliyyət növləri üzrə ballar toplanaraq, eyni
öhdəliklər qrupunun bal şkalası əsasında orta qiymət hesablanır.
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II.

MONİTORİNQ PROSESİ

Ekspert qrupu tərəfindən monitorinq metodologiyasına uyğun
olaraq monitorinqə cəlb ediləcək mərkəzi və yerli icra
hakimiyyətlərinin
seçim
metodologiyası
hazırlanmışdır.
Metodologiya monitorinqə bütün mərkəzi icra hakimiyyətləri
(nazirliklər, dövlət komitələri, agentliklər və s.), Bakı şəhər və
rayonlarının icra hakimiyyətləri, respublika əhəmiyyətli şəhərlər
və hər iqtisadi regiondan 3 yerli icra hakimiyyətinin cəlb
olunmasını nəzərdə tutur.
Üçüncü hesabat AHTMFP üzrə bütün istiqamətləri əhatə etdiyinə
görə ekspert qrupu tərəfindən mərkəzi və yerli icra orqanlarına 2
dəfə sorğu göndərilib.
2015-ci ilin avqustunda göndərilən birinci sorğuda məqsəd, Planın
2014-cü ildə icra müddəti bitən və ikinci hesabatda
qiymətləndirilməyən fəaliyyət istiqamətləri üzrə məlumat əldə
etmək olub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu, Dövlət
Statistika Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya
Xidmətinin 2014-cü il üzrə illik hesabatları internet saytlarında
yerləşdirildiyi üçün onlara sorğu göndərilməyib. Bundan əlavə,
Fəaliyyət Planının 2.6-cı (Dövlət orqanlarının internet
səhifələrinin müasir standartlara uyğun olaraq vahid nümunəvi
formasının və minimum şərtlərinin müəyyən edilməsi) bəndinin
icrasından məsul olan Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti birinci
hesabat dövründə üzərinə düşən tədbiri icra etdiyinə görə, bu
hesabat dövründə də ona sorğu göndərilməyib. Beləliklə,
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman), Mərkəzi Bank, Auditorlar Palatası və Hesablama
Palatası da daxil olmaqla, 42 mərkəzi, 45 yerli icra orqanına
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informasiya sorğusu göndərilərək, 2014-cü ildə AHTMFP-nin
icrası sahəsində görülən işlərə dair hesabat istənilib.
Mərkəzi qurumlardan sorğuya cavab verənlərin sayı 28 (66,6 faiz)
olub. Onlardan da istənilən məlumatı – AHTMFP üzrə 2014-cü
ildə görülən işlərə dair hesabatı 20-si və ya ümumi mərkəzi icra
orqanlarının 47,6 faizi təqdim edib. Daha 8 qurum (19 faiz)
müxtəlif bəhanələrlə (hesabatın Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
üzrə Dövlət Komissiyasına təqdim edildiyini və ya İnternet
resursunda yerləşdirildiyini və sair qeyd etməklə2) hesabatı
təqdim etməyib. Qalan 14 qurum (33,4 faiz) isə sorğuya
ümumiyyətlə, reaksiya verməyib:

Yerli icra hakimiyyətlərindən isə 10-u (22,2 faizi) sorğuya
məktubla cavab verib. Onlardan 7 yerli icra hakimiyyəti (ümumi
yerli İH-lərin 15,5 faizi) müvafiq hesabatı təqdim edib, 3-ü (6,7
faiz) isə yazılı şəkildə hesabatı təqdim etməkdən imtina edib.
Hesabatın İnternet resursunda yerləşdirildiyini əsas gətirməklə ekspertlərə təqdim
etməkdən imtina edən bəzi dövlət qurumlarının (Vergilər Nazirliyi, Qiymətli Kağızlar
üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti və sair) saytlarında müvafiq
hesabatlara rast gəlinib. Amma böyük çoxluqda(Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ASAN,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi və
sair) hesabatlar ya yerləşdirməyib, ya da illik hesabatın içində çox qısa və ümumi
xarakterli məlumat yerləşdirilib.
2
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İmtina edənlərdən biri də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətidir. Bu
qurum 2015-ci ilin 14 avqustunda göndərilən sorğuya dekabrın
23-ündə hesabatı təqdim etməkdən imtina cavabı verib3.
Yerli icra hakimiyyətlərinin böyük əksəriyyəti – 35-i və ya 77,8
faizi isə sorğuya heç bir cavab verməyib:

Beləliklə, 2015-ci ildə sorğu göndərilən 87 mərkəzi və yerli icra
orqanlarından 38-i (43,7 faizi) onu cavablandırıb. Bunlardan 27-si
və ya ümumi sorğu göndərilən mərkəzi icra orqanlarının 31 faizi
hesabatı təqdim edib. 11 qurum və ya sorğu göndərilənlərin 12,7
faizi müxtəlif bəhanələrlə hesabatı təqdim etməyib. 49 qurum və
ya sorğu ilə müraciət olunanların 56,3 faizi sorğuya ümumiyyətlə,
reaksiya verməyib:

BŞİH-in 23 dekabr 2015-ci il tarixli 7-3860 saylı cavab məktubu 2 cümlədən ibarətdir:
“Sizin Bakı Şəhər İcra hakimiyyətinə ünvanladığınız 14.08.2015-ci il tarixli, AZ/14-0815/APT/125 saylı məktuba baxılmışdır. Bildiririk ki, “Açıq Hökumətin Təşviqinə dair
2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən
nəzərə alınaraq, lazımi qaydada icra olunur.”
3
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Ekspert qrupu AHTMFP-nin 2015-ci ildə davam edən fəaliyyət
istiqamətlərinin icra vəziyyətini qiymətləndirmək üçün 2016-cı
ilin yanvarında yenidən mərkəzi və yerli icra strukturlarına sorğu
ilə müraciət edib. Bu zaman Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə
sorğu göndərilməyib. Eyni zamanda Satınalmalar üzrə Dövlət
Agentliyi4, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi5 ləğv olunduqları üçün
monitorinqə daxil edilən dövlət qurumlarının siyahısından
çıxarılıb ki, bununla da monitorinqə cəlb olunan dövlət
qurumlarının ümumi sayı 91-ə (46 mərkəzi, 45 yerli icra orqanı)
bərabər olub.
Ekspert qrupu tərəfindən, Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), Mərkəzi Bank,
Auditorlar Palatası və Hesablama Palatası da daxil olmaqla, 45
mərkəzi, 45 yerli icra orqanına sorğu ilə müraciət olunub. Sorğuda
AHTMFP üzrə 2015 – ci ildə görülmüş işlərə dair hesabat
istənilib. Sorğuların cavablandırılmasına nail olmaq məqsədilə,
15 yanvar 2016-cı ildə Azərbaycan prezidenti tərəfindən Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq ləğv olunub.
5 Respublika prezidentinin 15 dekabr 2015-ci il tarixli fərmanı ilə ləğv edilib. Fərmana
əsasən MTN Azərbaycan Respublikasında xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin
səmərəliliyini artırmaq və dövlət idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək məqsədi ilə
ləğv olunub, onun bazasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılıb.
4
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monitorinq qrupu tərəfindən sorğu göndərilən mərkəzi və yerli
icra orqanlarının böyük əksəriyyəti ilə əlaqə saxlanılıb, xüsusilə
yerli icra hakimiyyətlərindən cavab alınmasına diqqət yetirilib.
Ekspert qrupunun təklifi əsasında “Şəffaflıq Azərbaycan”
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya müraciət edilərək,
yerli icra hakimiyyətlərinin hesabatları istənilib. Komissiya öz
növbəsində müraciəti müsbət cavablandırıb və daxil olan
hesabatları ekspert qrupuna təqdim edib.
İkinci sorğuya cavab olaraq mərkəzi icra strukturlarından 27-si
(60 faiz) sorğuya cavab göndərib ki, onlardan da 21-i (ümumi
mərkəzi icra orqanlarının 46,7 faizi) müvafiq hesabatı təqdim
edib. 6 qurum və ya sorğu göndərilən mərkəzi strukturların 13,3
faizi internet resursuna və ya Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Komissiyaya yönləndirməklə hesabatı verməkdən imtina edib. 18
qurumdan (40 faiz) isə sorğuya hər hansı cavab alınmayıb:

Yerli icra orqanlarından isə 11-i (24,4 faiz) sorğuya cavab verib
ki, onlardan da 6-sı (ümumi yerli icra orqanlarının 13,3 faizi)
hesabatı təqdim edib, 5-i (11,1 faiz) imtina cavabı verib. 34 (75,6
faiz) yerli icra orqanı sorğuya yazılı olaraq heç bir cavab
verməyib. Telefon əlaqəsi zamanı isə hesabatı Korrupsiyaya qarşı
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mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim etdiklərini əsas gətirməklə
sorğuya cavab verməkdən yayınıblar:

Beləliklə, bu dəfə sorğu ilə müraciət olunan 90 icra orqanından
38-i (42,2 faiz) sorğuya cavab göndərib ki, onlardan da 27-si
(ümumi icra orqanlarının 30 faizi) müvafiq hesabatı təqdim, 11
qurum (12,2 faiz) imtina edib. 52 qurum (57,7 faiz) isə sorğunu
ümumiyyətlə, cavabsız buraxıb:

Sorğu və digər üsullarla hesabatı əldə edilməyən qurumlar üzrə
monitorinq onların internet resurslarının, dövrü mətbuatın
monitorinqi vasitəsilə həyata keçirilib. Bundan əlavə,
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın AHTMFP-nin
13

2013 və 2014-cü illərdə icrasına dair hazırladığı hesabatlar
öyrənilib.
Ötən hesabat dövründə monitorinq olunan və icra müddəti 2014cü ildə bitən fəaliyyətlər üzrə yenidən qiymətləndirmə
aparılmayıb. Bu fəaliyyətlər üzrə əvvəlki hesabatda əldə olunan
nəticələr nəzərə alınıb və bu hesabata qısaldılmış formada daxil
edilib.
Monitorinq zamanı MFP-nin 9 fəaliyyət istiqamətindən 2-sində –
7-ci və 8-ci istiqamətlərdə maksimum nəticə qeydə alınıb. Bu
bəndlər üzrə icra səviyyəsi maksimum orta bala bərabər olub. Ən
aşağı nəticə 1-ci istiqamətdə qeydə alınıb – bu bənddə maksimum
orta bal 3 olduğu halda əldə olunan nəticə 1,4-dür.
Fəaliyyət istiqaməti:
1-ci istiqamət: İnformasiya əldə
edilməsinin asanlaşdırılması
2-ci istiqamət: Dövlət orqanlarının
öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə
müntəzəm məlumat verməsi
3-cü istiqamət: Normativ hüquqi
aktların vahid elektron bazasının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
4-cü istiqamət: Dövlət orqanlarının
fəaliyyətində ictimaiyyətin
iştirakının genişləndirilməsi
5-ci istiqamət: Elektron xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi
6-cı istiqamət: Maliyyə nəzarətini
həyata keçirən orqanların
fəaliyyətində şəffaflığın artırılması
7-ci istiqamət: Vergi nəzarəti və
14

Maksimum
orta bal
3

Nəticə

2.3

1.6

2

1.5

2.7

2

2.3

2

1.9

1.2

2

2

1.4

yoxlamaları prosesində şəffaflığın
artırılması
8-ci istiqamət: Mineral ehtiyatların
hasilatı ilə məşğul olan sənaye
sahələrində şəffaflığın artırılması
9-cu istiqamət: Açıq hökumətin
təşviqi üçün görülən tədbirlərlə
bağlı maarifləndirmənin və
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi

2

2

2

1.7

Yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü kimi, monitorinqin yekunu
olaraq MFP-nin 1-ci istiqaməti (İnformasiya əldə edilməsinin
asanlaşdırılması) üzrə mümkün 3 baldan 1,4; 2-ci istiqamət
(Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm
məlumat verməsi) üzrə mümkün 2,3 baldan 1,6; 3-cü istiqamət
(Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi) üzrə mümkün 2 baldan 1,5; 4-cü istiqamət
(Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının
genişləndirilməsi) üzrə mümkün 2,7 baldan 2; 5-ci istiqamət
(Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi) üzrə mümkün 2,3 baldan
2; 6-cı istiqamət (Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların
fəaliyyətində şəffaflığın artırılması) üzrə mümkün 1,9 baldan 1,2;
7-ci istiqamət (Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində
şəffaflığın artırılması) üzrə mümkün 2 baldan 2; 8-ci istiqamət
(Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində
şəffaflığın artırılması) üzrə mümkün 2 baldan 2; 9-cü istiqamət
(Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən tədbirlərlə bağlı
maarifləndirmənin və əməkdaşlığın həyata keçirilməsi) üzrə
mümkün 2 baldan 1,7 ballıq nəticə əldə olunub.
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Əvvəlki hesabat dövrü ilə müqayisə etdikdə aydın olur ki, 6-cı və
3-cü istiqamətlərdə balın azalması qeydə alınıb.6 Yuxarıdakı
diaqramdan da göründüyü kimi, 4 və 5-ci istiqamətlərin icrası
sahəsində əvvəlki hesabat dövrü ilə müqayisədə hər hansı
irəliləyiş əldə olunmayıb.
Qeyd edək ki, MFP-nin 37 əsas fəaliyyətindən 5-inin icrası 2013cü ildə, 12-sinin icrası 2014-cü ildə, 12-sinin icrası 2015-ci ildə
başa çatmalı, daha 8-inin icrası isə mütəmadi olaraq davam
etməliydi.
Monitoinqin yekunlarına görə, qiymətləndirməyə cəlb edilmiş 37
fəaliyyətdən 17-si üzrə maksimum (46,0%), 11-i üzrə ortadan
yüksək (29.7%), 6-sı üzrə orta (16.2%), 2-si üzrə ortadan aşağı
(5.4%), 1-i üzrə isə minimum (2.7%) nəticə qeydə alınıb:

İkinci hesabat dövründə monitorinq olunmayan 3, 6, 7 və 9-cu fəaliyyət istiqamətləri
üzrə müqayisə birinci hesabat dövründə əldə olunan nəticələrlə aparılır.
6
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III. TAPINTILAR:
1. Ümumi nəticələri mənfiyə doğru dəyişdirən amil – yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətsizliyidir. Monitorinq
olunan 45 yerli icra hakimiyyəti orqanından yalnız 7-sində
informasiya azadlığı üzrə məsul şəxs təyin olunub, 5-ində
informasiyaya əlçatanlıq məsələlərinin tənzimlənməsi üzrə daxili
icraat qaydaları qəbul edilib, 4-ündə informasiya azadlığının
təmin edilməsi məqsədi ilə məsul dövlət qulluqçuları üçün ətraflı
təlimlər keçirilib. Yalnız birində ictimai şura yaradılıb. Bundan
əlavə, yalnız 3 yerli icra hakimiyyəti orqanında öz fəaliyyətini
tənzimləyən rəhbər prinsiplər hazırlanıb ki, onlardan yalnız 1-i
öz fəaliyyətini tənzimləyən qanunverici aktları sadə və anlaşıqlı
dildə tərtib və dərc edib. Çox maraqlıdır ki, saytlarda
fəaliyyətlərin işıqlandırılması baxımından ən acınacaqlı vəziyyət
Bakı, Sumqayıt, Gəncə kimi iri şəhərlərdədir. Bu şəhərlərin
saytlarında məlumatların yenilənmə intensivliyi təəssüf
doğurmaya bilmir.
2. Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul şəxs
ilə mətbuat katibinin vəzifə və səlahiyyət bölgüsünün
sərhədləri məlum deyil. Adətən, dövlət qurumlarında
informasiya azadlığı üzrə məsul şəxs olaraq elə mətbuat katibləri
təyin olunub, çox az sayda orqanlarda bu iş hüquqşünasa həvalə
edilib. Dövlət qurumlarının demək olar ki, hamısında mətbuat
katiblərinin vəzifə və funksiyalarını müəyyənləşdirən hüquqi
normativ sənəd mövcud deyil və ya olsa da, əlçatan deyil. Buna
görə də mətbuat katibi ilə informasiya azadlığı üzrə məsul şəxsin
vəzifə və yerinə yetirdikləri funksiyalar baxımından fərqini
müəyyənləşdirmək mümkün deyil. İnformasiya azadlığı üzrə
məsul şəxsin fəaliyyətini əksər qurumlarda daxili icraat
qaydaları tənzimləyir. Həmin qaydalar isə kiçik fərqlərlə
“İnformasiya əldə etmək haqqında” qanunun müddəalarının
təkrarıdır.
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3. Bəzi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları demək olar ki, hər
gün bir neçə informasiya yaymaqla, öz fəaliyyəti haqqında
məlumatları sosial şəbəkədə paylaşmaqla, press-relizlər
vasitəsi ilə, görüntülü və yazılı informasiyalar paylaşmaq
yolu ilə geniş təbəqələrə yaymaqda maraqlı görünürlər.
Lakin bəzi mərkəzi icra hakimiyyəti qurumlarında bu
istiqamətdə problemlər olduğu müşahidə edilmişdir.
Məsələn, Gənclər və İdman Nazirliyinin press-relizlər
bölümündə son girilən press-reliz 2012-ci ilə aid görünür.
Vətəndaşların qəbulu cədvəli də son olaraq 2012-ci ilə aiddir.
Yerli İcra hakimiyyəti orqanlarında bu baxımdan durum daha
problematikdir. Bəzi istisnalar olmaqla bərabər, heç bir yerli icra
hakimiyyəti orqanının rəsmi internet səhifəsində elektron
xidmətlər aktiv deyil. Vətəndaşların qəbuluna dair, sosialiqtisadi problemlərin həlli yollarına dair, fəaliyyət sferalarına
dair informasiyalara rast gəlmək çətindir. Saytlarda ümumi
qanunvericiliyin bəzi məqamları olsa da, konkret yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ xarakterli aktları-qərarları yer
almır. Ən pis vəziyyətdə olan qurum Bakı Şəhər İH-nin saytıdır.
Hətta yerli İH-lərin saytlarında demək olar ki, tək işlək bölməsi
olan xəbərlər də burda işləmir. Belə ki, son məlumat 2015-ci ilin
19 may tarixinə aid məlumatdır.
4. Baxmayaraq ki, 2015-ci il AHTMFP-nin icrasının son ilidir,
Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisə təqdim olunan
hesabatında bu dəfə də onun icrasına dair sistemli məlumata
yer ayrılmayıb. Belə ki, 429 səhifəlik “Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin (NK) 2015-ci ildə fəaliyyəti
haqqında Hesabat”da Açıq Hökumətlə bağlı ayrıca bölmə
yoxdur. Hesabatın 12-ci bölməsi “Əsas dövlət proqramlarının
icrasının vəziyyəti barədə” adlanır. Bu bölmədə yalnız
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə
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sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın, “2008-2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və
davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın və “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nın icraları ilə bağlı
məlumatlar verilib. Ümumiyyətlə NK-nın adıçəkilən hesabatında
4 bölmədə “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın (MFP) adı çəkilir ki, bunlar ayrıayrı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Milli Fəaliyyət
Planının icrası ilə əlaqədar gördüyü işlərlə bağlı epizodik
məlumatlardır.
Bundan əlavə, Nazirlər Kabineti MFP-nin icra vəziyyətinə dair
özünə ünvanlanan sorğuları ya cavablandırmayıb, ya da Maliyyə
Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə üzrə Baş İdarəyə yönləndirib. Halbuki
fəaliyyətində açıqlığa böyük ehtiyac duyulan qurumlardan biri
də elə Nazirlər Kabinetidir.
5. Qanunvericilikdə aparılan dəyişikliklər üzrə Azərbaycan
Respublikası qanunvericilik reyestrinin elektron variantı
olan hüquqiaktlar@gov.az internet səhifəsində yeniləmələr
bəzən gec aparılır və elektron bazaya daxil olmaqda fasilələr
yaranır. Bundan əlavə, bir sıra qərarlar, o cümlədən Nazirlər
Kabineti və Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının bəzi qərarları
elektron bazada yerləşdirilmir.
6. Açıq Hökumətin təşviqinə dair MFP-də nəzərdə tutulan
öhdəliklərin icrası ilə bağlı məlumatların, hesabatların
dövlət qurumlarının saytına yerləşdirilməməsi, bəzi dövlət
qurumları tərəfindən rəsmi sorğulara cavab olaraq
hesabatların təqdim olunmasından imtina edilməsi MFP-nin
icrasının obyektiv qiymətləndirilməsini çətinləşdirir.
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7. İctimai əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin
hazırlanması
prosesinə
vətəndaş
cəmiyyəti
nümayəndələrinin cəlb edilməsi və ictimai dinləmələrin
keçirilməsinə az sayda dövlət qurumları əməl edir. Üstəlik,
qanun
layihələrini
ictimai
müzakirəyə
çıxaranlar
qanunvericiliyin tələblərinə yarımçıq əməl edirlər.
8. İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi
prosesində ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək vasitəsi
kim internet səhifələrindən istifadə edilməsi ilə bağlı texniki
işlər (müraciətlərin elektron şəkildə qəbulu, sual-cavab
səhifələri yaradılıb və sair) başa çatdırılsa da, faktiki olaraq
bu prosesin interaktiv şəkildə aparılmasını təsdiq edən
faktlar yetərli deyil.
9. Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi “Dövlət orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili
və göstərilməsi üzrə qiymətləndirmə Qaydaları” hazırlayıb
və bu Qaydalara uyğun olaraq, mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərlə bağlı
qiymətləndirmə aparır. Burada qiymətləndirmənin meyarları,
qiymətləndirmə dövrü haqqında geniş məlumatlar verilsə də,
qiymətləndirmənin nəticələrinə rast gəlinməmişdir.
10. Dövlət
maliyyə
nəzarəti
orqanlarının
fəaliyyətini
tənzimləyən vahid qanunvericilik bazası formalaşdırılmayıb.
11. Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən qurumların
özlərinin fəaliyyətində açıqlığın və hesabatlılığın təmin
olunmasına ciddi ehtiyac var. Belə ki, Maliyyə Nazirliyi
yanında dövlət Maliyyə Nəzarəti Agentliyi (2015-ci ildə
fəaliyyət göstərirdi – red.) və Hesablama Palatasının
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fəaliyyətinə, həyata keçirdikləri nəzarət tədbirlərinə dair
məlumatlar çox məhdud formada ictimaiyyətə açıqlanır. Həm
Hesablama Palatası, həm də Maliyyə Nazirliyi həyata keçirilən 3
monitorinq zamanı onlara ünvanlanan sorğuları bir dəfə də olsun
cavablandırmayıblar.
12. Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına və ya Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına
uyğun olaraq tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarının auditor
rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə nəzarət mexanizmləri təkmil
deyil. Bu sahədə çox məhdud fəaliyyətlər 2012-2013-cü illərdə
həyata keçirilib.
13. Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondu (ARDNF) AHTMFP üzrə öhdəsinə düşən fəaliyyətləri
ən yaxşı icra edən qurumlardır. Belə ki, Vergilər Nazirliyinin
icra etdiyi 7-ci və ARDNF-nin icra etdiyi 8-ci fəaliyyət
istiqaməti üzrə maksimum nəticə əldə edilmişdir.
14. Beynəlxalq MSŞT İdarə Heyəti özünün 2015-ci ilin aprelin
15-də Brazzavildə keçirilən 29-cu iclasında Azərbaycanda
MHŞT prosesinin gedişinin qiymətləndirilməsi Hesabatını
dəyərləndirərək belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, ölkədə
MHŞT-nin tətbiqi sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlərin
olmasına baxmayaraq, Azərbaycan MHŞT Standartının
tələblərinə tam uyğunluğu təmin edə bilməmişdir.
Qiymətləndirmə Hesabatına əsasən Azərbaycanda MHŞT
Standartının 1.3.b-e (vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı), 1.4 (İş
planı), 6.1 (ictimai müzakirələr) və 7.2 (təşəbbüsün təsirləri)
Tələblərinə yetərincə əməl edilməmişdir. İdarə Heyəti bununla
razılaşmış və ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT prosesində
iştirakçılığına yaranmış problemlərlə bağlı xüsusi narahatlığını
ifadə etmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq İdarə Heyəti MHŞT
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Standartının 1.6b tələbinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasını “təşəbbüsə namizəd ölkə” kimi qəbul etmişdir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan hələ 2009-cu ildə
“EİTİ-nin tamhüquqlu üzvü” statusunu almışdı, İdarə Heyətinin
bu qərarı ilə ölkənin statusunun aşağı salınması (downgrade) baş
vermişdir.
İdarə Heyəti Beynəlxalq Katibliyə tapşırmışdır ki, qeyd olunan
problemlərin 12 ay müddətində (2016-cı ilin 15 aprelinədək)
aradan qaldırılması üçün Azərbaycana islahedici tədbirlərin
həyata keçirilməsində yardımçı olsun və nəticələrini
qiymətləndirib İdarə Heyətinə təqdim etsin. Həmin müddətədək
islahedici tədbirlərin həyata keçirilməməsi və MHŞT
Standartının Tələblərinə uyğunluğun təmin edilməməsi ölkənin
statusunun dayandırılması yaxud ölkənin Təşəbbüsün
iştirakçıları siyahısından çıxarılması ilə nəticələnə bilər.
15. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya tərəfindən
Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi
vəziyyətinə dair hesabatların qurum tərəfindən açıqlanması
prosesində lənglik var. Məsələn, 15.04.2016-cı il tarixinə 2015ci il üzrə hesabatın sayta yerləşdirilməsi təmin edilməyib.
16. Açıq Hökumət Təşəbbüsü üzrə maarifləndirici materialların
nəşri və əhali arasında paylanması və Fəaliyyət Planında
nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti
institutlarına maliyyə dəstəyinin verilməsi istiqaməti üzrə
mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin büdcələrindən vəsait
ayrılmasını tənzimləyən müddəalar yoxdur. Buna görə də,
hansı icra orqanının bu sahəyə nə qədər vəsait sərf etməli
olduğunu müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmə aparmaq
mümkün olmur.
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IV.

TÖVSİYƏLƏR:

1. Mərkəzi və xüsusilə də, yerli icra hakimiyyətlərinin
internet saytlarının yaradılması pozitiv addım olsa da, hələ
informasiya təminatı baxımından xeyli işlər görülməli,
internet resursları qurumların vəzifə və səlahiyyətləri
çərçivəsində fəaliyyətlərini tam və dolğun əhatə etməli,
vətəndaşların gündəlik informasiya və xidmət almasına
uyğun hala gətirilməlidir.
2. Öz fəaliyyətinə dair məlumatları əlçatan etmək üçün
Nazirlər Kabineti məhdud sayda çap edərək Milli Məclis
üzvlərinə təqdim etdiyi fəaliyyət hesabatını elektron
formada öz saytında da yerləşdirməli və geniş
ictimaiyyətin ona əlçatımlığını təmin etməlidir.
3. “Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktlarının dövlət
reyestri”nin hüquqiaktlar@gov.az elektron variantı və
onun tərkibinə daxil olan www.e-qanun.az elektron
bazada yeniləmələr olduqca operativ aparılmalı və bazaya
girişdə fasilələr aradan qaldırılmalıdır. Nəzərə alsaq ki,
qanunvericilik sisteminin elektron bazasının istifadəçiləri
hazırda əhəmiyyətli dərəcədə genişdir, onda operativliyin və
fasiləsizliyin aktuallığı xeyli dərəcədə artır. Bundan əlavə,
elektron
bazada
yerləşdirilməli,
aktların
dairəsi
genişləndirilməli, “Axtarış” bölməsi mümkün qədər
sadələşdirilməlidir.
4. Dövlət qurumlarının Açıq Hökumətin təşviqinə dair MFPdə nəzərdə tutulan öhdəliklərin
icrasına dair
hesabatlarının əlçatanlığı təmin olunmalıdır. Bunun üçün
ilk növbədə həmin hesabatların təqdim olunduğu Nazirlər
Kabineti və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya və
informasiyanın verilməsinə nəzarəti həyata keçirən İnsan
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Hüquqları üzrə Ombudsman MFP-nin icrası ilə bağlı
informasiyaların açıq informasiya olduğunu əsas götürərək
dövlət qurumlarından hesabatlarını öz saytlarına yerləşdirməyi
tələb etməlidirlər.
5. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının hazırladıqları normativ hüquqi
aktların layihələrinin özlərinin rəsmi internet səhifələrinin
xüsusi bölməsində və "elektron hökumət" portalında
yerləşdirmələrinə və müddətlərinə əməl olunmalı, verilən
təkliflərin statistikası, onlardan neçəsinin qəbul olunması
və digər vacib məlumatların press-reliz şəklində yayılması
və hesabata salınması təmin olunmalıdır.
6. Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin hazırladığı “Dövlət orqanlarında elektron
xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə qiymətləndirmə
Qaydaları”
əsasında
mərkəzi
icra
hakimiyyəti
orqanlarının göstərdiyi elektron xidmətlərlə bağlı aparılan
qiymətləndirilmənin nəticələrinin aydın formatda yayılması
təmin olunmalıdır.
7. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının öz səlahiyyətlərinə
uyğun olaraq həyata keçirdikləri elektron xidmətlərin
ictimai təqdimatları ilə bağlı dəqiq meyarlar olmalıdır. Bu
meyarlarda ictimai təqdimatların dövrülüyü, əhatə edəcəyi
regionlar, təqdimatlarda iştirak edəcək insanların sosial tərkibi
əks olunmalıdır.
8. Dövlət orqanları arasında elektron informasiya
dövriyyəsinin təmin edilməsi, rüsumların, vergilərin,
inzibati cərimələrin, kommunal xərclərin və digər inzibati
ödənişlərin
elektron
qaydada
ödənilməsinin
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təkmilləşdirilməsi,
regionlarda
əhalinin
elektron
xidmətlərdən istifadə imkanlarının artırılması üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsi məsələləri növbəti fəaliyyət
proqramında öz əksini tapmalıdır.
9. Ölkənin əsas gəlir mənbəyi olan neft gəlirlərinin kəskin
azaldığı indiki mərhələdə AHTMFP-də nəzərdə tutulan
“Dövlət maliyyə nəzarəti haqqında” qanunun qəbulu
prosesi sürətləndirilməlidir. Qanunda dövlət maliyyə
nəzarətini həyata keçirən qurumların səlahiyyətləri dəqiq
müəyyənləşməli, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
mexanizmi əksini tapmalıdır.
10. Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına
və
ya
Milli
Mühasibat
Uçotu
Standartlarına uyğun olaraq tərtib edilmiş maliyyə
hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə
təkmil nəzarət mexanizmləri yaradılmalıdır.
11. Hökumət və Çoxtərəfli Qrup (ÇQ) elə bir mühit təmin
etməlidir ki, MHŞT prosesinə cəlb olunan VC üzvləri
MHŞT prosesinə münasibətdə sərbəst fəaliyyət göstərə
bilsin. Hökumət və ÇQ buna nail olmalıdır ki, MHŞT
prosesinə cəlb olunan VC nümayəndələrinin və MSŞA QHT
Koalisiyasının öz fəaliyyətlərini təşkil etmək üçün vəsaitlərə
sərbəst çıxışı və bunlardan sərbəst istifadə etmək imkanı
olsun. MSŞA Koalisiyasının, onun üzvlərinin və
nümayəndələrinin öz bank hesablarına sərbəst çıxışına, yeni
qrantların qeydiyyatına hökumət təminat verməli və QHTlərin fəaliyyətinə hər hansı başqa məhdudiyyətlərdən
çəkinməlidir.
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12. Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə Katibliyə
publik şəxs statusu verilsin və onun maliyyə müstəqilliyi
təmin olunsun.
13. Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündə tərəfdaş olan
QHT Koalisiyasının Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan
öhdəliklərinin icrası səviyyəsi yüksəldilsin və bununla
əlaqədar olaraq mərkəzi və regional televiziyada ictimai
debatlar təşkil olunsun.
14. MSŞT
hesabatlarının
ictimailəşməsi
üçün
onun
sadələşdirilmiş versiyası hazırlansın və onlayn mobil
telefon istifadəçiləri üçün onun onlayn variantına çıxış
imkanları təmin edilsin.
15. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya tərəfindən
Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi
vəziyyətinə dair hesabatların ictimaiyyətə açıqlanması ən
geci birinci rübün sonunda həyata keçirilməsi təmin
olunmalıdır.
16. Açıq
hökumət
təşəbbüsü
üzrə
maarifləndirici
materialların nəşri və əhali arasında paylanması və
Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün
vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyinin
verilməsi istiqaməti üzrə mərkəzi və yerli icra
hakimiyyətlərinin
büdcələrinə
vəsait
ayrılmasını
tənzimləyən konkret müddəalar əlavə edilməlidir.
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Cari monitorinq hesabatının yekunlaşdırılması prosesi
çərçivəsində 2016-cı ilin 3 və 4 may tarixində Açıq Hökumət
Tərəfdaşlığının Rəhbər Komitəsinin üzvləri Keyptaunda
görüşmüşdür və görüşdə müzakirə olunan vacib məsələlərdən
biri də Azərbaycanla bağlı olmuşdur. Rəhbər Komitə
Azərbaycan hökuməti tərəfindən atılan müsbət addımları, o
cümlədən yeni Milli Fəaliyyət Planının qəbul edilməsini
təqdir etmişdir. Bununla belə, hələ də öz həllini tapmayan bir
sıra problemlər, xüsusilə də vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının
fəaliyyətinə yaradılmış məhdudiyyətlər narahatlıq
doğurmuşdur. Nəticədə Rəhbər Komitə qərara almışdır ki,
Açıq Hökumət Bəyannaməsində göstərilən Açıq Hökumət
Tərəfdaşlığının dəyərləri və prinsiplərinə tərəfdar çıxılması
siyasətinə uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti "fəaliyyətsiz"
hesab edilsin.
Azərbaycandakı bütün maraqlı tərəflər bütün səylərini bir
araya gətirərək Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı ilə qarşılıqlı
əməkdaşlığı yenidən bərpa etməlidirlər. Bunun üçün
qarşıdan gələn aylar ərzində bir sıra addımlar atılmalıdır:
-

-

-

AHT və MFP ətrafında hökumət və vətəndaş cəmiyyəti
qurumlarının qarşılıqlı əməkdaşlığını təşviq etmək
üçün uzunmüddətli açıq platforma yaradılmalıdır;
Rəhbər Komitənin may qərarı barəsində hökumət və
vətəndaş cəmiyyəti qurumları arasında müzakirələr
təşkil olunmalı və çatışmazlıqları aradan qaldırmağın
yolları araşdırılmalıdır;
Prosesin gedişatı barəsində Rəhbər Komitə və AHT
Dəstək bölməsi mütəmadi qaydada
məlumatlandırılmalı və ehtiyac yaranarsa rəy, yardım
və dəstək istənməlidir.
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QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1-ci istiqamət
Orta bal
1.1.

İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

İnformasiya əldə edilməsinin
asanlaşdırılması7
1.40
Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı
üzrə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi
(1.1.1), informasiya azadlığı ilə bağlı daxili
icraat qaydalarının qəbul edilməsi (1.1.2) və
bu barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması
Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
2012-2014-cü illər
1.1.1. İnformasiya işinə məsul şəxsləri təyin
edən yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının sayı
3 – yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizindən çoxu informasiya
işinə məsul şəxsləri təyin edib.
2 – yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən çoxu, 70 faizindən
azı informasiya işinə məsul şəxsləri təyin
edib.
1 – yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən azı informasiya
işinə məsul şəxsləri təyin edib.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.

7İcra

müddəti 2013-2014-cü illərdə bitən və ikinci hesabatda qiymətləndirilən(sentyabr
2013-dekabr 2014) fəaliyyətlər üzrə əldə olunan nəticələr qısa formada əlavə edilir. Bu
fəaliyyətlər üzrə yekun hesabatda daha geniş məlumat veriləcək.
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Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

2
Bu bənd üzrə monitorinq olunan 92 mərkəzi
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından 34ündə informasiya azadlığı üzrə məsul şəxs
təyin olunub. Bu da monitorinq olunan
mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin 31,28
faizi deməkdir.
Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, əksər dövlət
orqanlarında informasiya azadlığı üzrə məsul
şəxs olaraq elə mətbuat katibləri təyin olunub.
Az sayda orqanlarda bu iş başqa, adətən,
hüquqşünasa
həvalə
olunub.
Dövlət
qurumlarının demək olar ki, hamısında
mətbuat katiblərinin vəzifə və funksiyalarını
müəyyənləşdirən hüquqi normativ sənəd
mövcud deyil və ya olsa da, əlçatan deyil.
Buna görə də mətbuat katibi ilə informasiya
azadlığı üzrə məsul şəxsin vəzifə və yerinə
yetirdikləri funksiyalar baxımından fərqini
müəyyənləşdirmək mümkün deyil.
1.1.2. İnformasiyaya əlçatanlıq məsələlərinin
tənzimlənməsi üzrə daxili icraat qaydalarına
malik olan yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının sayı
3 – Yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizindən çoxu informasiyaya
əlçatanlıq məsələlərinin tənzimlənməsi üzrə
daxili icraat qaydalarına malikdir.
2 – Yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən çoxu, 70 faizindən
azı informasiyaya əlçatanlıq məsələlərinin
tənzimlənməsi üzrə daxili icraat qaydalarına
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Monitorinq
balı
Əsaslandırma

malikdir.
1 – Yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən azı informasiyaya
əlçatanlıq məsələlərinin tənzimlənməsi üzrə
daxili icraat qaydalarına malikdir.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
2

Bu bənd üzrə monitorinq olunan 92 mərkəzi
və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından 26-da
informasiyaya
əlçatanlıq
məsələlərinin
tənzimlənməsi üzrə daxili icraat qaydaları
qəbul olunub. Bu isə ümumi sayın 23,9 faizi
deməkdir.
1.2.
İnformasiya azadlığının təmin edilməsi
məqsədi ilə məsul dövlət qulluqçuları üçün
ətraflı treninqlərin keçirilməsi
İcraya
məsul Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
2012-2014-cü illər
qurumlar
Müvafiq işçi heyəti infomasiyaya çıxışın
Ölçmə
təmin edilməsi mövzusunda təlimlərə cəlb
indikatoru
edilmiş mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının sayı
Metodoloji əsas 3 – mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizındən çoxunda müvafiq
işçi heyəti infomasiyaya çıxışın təmin edilməsi
mövzusunda təlimlərə cəlb edilmişdir.
2 – mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 fazindən çoxunun, 70
faizındən azının müvafiq işçi heyəti
infomasiyaya
çıxışın
təmin
edilməsi
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balı
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mövzusunda təlimlərə cəlb edilmişdir.
1 – mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizındən azının işçi heyəti
infomasiyaya
çıxışın
təmin
edilməsi
mövzusunda təlimlərə cəlb edilmişdir.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
2

Monitorinq olunan 92 mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanından 24-ündə informasiya
azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul
dövlət qulluqçuları üçün ətraflı təlimlər
keçirilib.8 Bu faiz ifadəsində 22,08 faiz xüsusi
çəki deməkdir.
1.3
“İnformasiya əldə etmək haqqında”
Azərbaycan
Respublikası
Qanununun
tələblərinin icrasına nəzarətin həyata
keçirilməsi
məqsədi
ilə
Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının
strukturunun təkmilləşdirilməsi (1.3.1),
aidiyyəti
əməkdaşların
ixtisaslaşmış
treninqlərə cəlb edilməsi (1.3.2).
İcraya
məsul İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman)
– 2013-2014-cü illər
qurumlar
1.3.1.
Azərbaycan
Respublikası
Ölçmə
Ombudsmanının
strukturlarının
indikatoru
verilən cavablarda və təlimi keçməyə məsul dövlət qurumlarının İnternet
resursunda təlimin kimlərə keçilməsi, onların məzmunu, gündəliyi və gələcəkdə belə
təlimlərin kimlərə və nə zaman keçirilməsi ilə bağlı detallı məlumatlar açıqlanmır.
8Sorğularımıza
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Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Ölçmə

təkmilləşdirilməsi
3 – Azərbaycan Respublikası Ombudsmanının
strukturları təkmilləşdirilmişdir.
1 – Azərbaycan Respublikası Ombudsmanının
strukturlarının təkmilləşdirilməsinə hazırlıq
işləri gedir.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
1
İnsan
hüquqları
üzrə
Müvəkkilə
(Ombudsmana) göndərilən sorğuya verilən
cavabdan aydın olur ki, əvvəlki hesabat
dövründən bəri vəziyyət dəyişməyib. Belə ki,
Ombudsmanın 2012-ci il üzrə illik
hesabatında
qeyd
olunur:
“Müvəkkil
tərəfindən aparatın strukturunda yaradılması
nəzərdə tutulmuş “İnformasiya təminatı
məsələləri
şöbəsi”nin
vəzifələrinin,
strukturunun və ştat cədvəlinin layihəsi
hazırlanmış, ştat sayının təsdiq edilməsi
məqsədilə Nazirlər Kabinetinə ünvanladığı
müraciətlər
müsbət
dəyərləndirilmiş,
məsələnin
2012-ci
ildə
həlli
və
maliyyələşdirilməsi
məqsədilə
Maliyyə
Nazirliyinə tapşırıq verilmiş, lakin hələ də öz
həllini tapmamışdır.”
Hesabat
dövründə
müvafiq
sorğuya
göndərilən cavabda bildirilir ki, qeyd edilən
ştat vahidləri ilə bağlı Ombudsmanın təklifinə
dair hər hansı qərar qəbul edilməyib.
1.3.2.
Azərbaycan
Respublikası
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indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Ombudsmanının səlahiyyətli əməkdaşları
xüsusiləşdirilmiş təlimlərə cəlb olunmuşdur.
3 – Azərbaycan Respublikası Ombudsmanının
səlahiyyətli əməkdaşlarının 70 faizindən çoxu
xüsusiləşdirilmiş təlimlərə cəlb olunmuşdur.
2 – Azərbaycan Respublikası Ombudsmanının
səlahiyyətli əməkdaşlarının 20 faizindən çoxu,
70 faizindən azı xüsusiləşdirilmiş təlimlərə
cəlb olunmuşdur.
1 – Azərbaycan Respublikası Ombudsmanının
səlahiyyətli əməkdaşlarının 20 faizindən azı
xüsusiləşdirilmiş təlimlərə cəlb olunmuşdur.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
0
Ombudsman aparatında müvafiq şöbənin ştat
vahidləri və maddi-texniki resurslar ayrılmasa
da, Ombudsman aparatının məsul şəxslərinə
informasiya azadlığı ilə bağlı təlimlər təşkil
olunub. Lakin bu zaman yenə də müvafiq
şöbənin ştat vahidlərinin sayı müəyyən
olunmadığı üçün hansı nisbətdə əməkdaşın
təlimə cəlb olunduğunu müəyyənləşdirmək
mümkün olmayıb. Ona görə də bu bənd üzrə
nəticə 0 qiymətləndirilib.
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2-ci istiqamət
Orta bal
2.1
İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə
ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi
1.6
Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə
məlumatları mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla
internet səhifələrində yerləşdirməsi
Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
Mütəmadi
2.1. Fəaliyyəti barədə informasiyaları
müntəzəm olaraq saytda yerləşdirən dövlət
orqanlarının sayı
3 – Mərkəzi və yerli icra orqanlarının 70
faizindən çoxu öz fəaliyyəti barədə
informasiyaları müntəzəm olaraq saytda
yerləşdirir.
2 – Mərkəzi və yerli icra orqanlarının 20
faizindən çoxu, 70 faizindən azı öz fəaliyyəti
barədə informasiyaları müntəzəm olaraq
saytda yerləşdirir.
1 – Mərkəzi və yerli icra orqanlarının ən azı
20 faizə qədəri öz fəaliyyəti barədə
informasiyaları müntəzəm olaraq saytda
yerləşdirir.
0 – Mərkəzi və yerli icra orqanlarının heç biri
öz
fəaliyyəti
barədə
informasiyaları
müntəzəm olaraq saytda yerləşdirmir.
2
Mərkəzi
və
yerli
İcra
hakimiyyəti
orqanlarının miqyası genişdir. Bu qurumlar
arasında informasiya bərabərsizliyi də
dərindir. Odur ki, bu qurumları tək rəqəmlə
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ümumi olaraq ölçmək müəyyən çətinlik
yaradır.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
vəziyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə
müqayisədə xeyli irəlidədir və müsbət
amilləri özündə ehtiva edir.
Monitorinq dövründə 45 mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanı və onlara bərabər tutulan
qurumlarla 45 yerli icra hakimiyyəti
orqanının fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir.
Qiymətləndirmə üçün həm qurumlara
sorğular göndərilərək onların cavabları nəzərə
alınmış, həm də həmin qurumların rəsmi
internet səhifələri monitorinq olunmuş,
media, o cümlədən sosial və internet media
axtarış formasında nəzərdən keçirilmişdir.
İnformasiya sahibi olan bu qurumların
sorğulara cavabları və informasiya açıqlığına
reaksiyaları ciddi şəkildə fərqlənmişdir. Həm
mərkəzi, həm də yerli icra hakimiyyəti
orqanları arasında şəffaflığa önəm verən,
sorğuları
əhatəli
və
qanunauyğun
cavablandıranlarla yanaşı, informasiyanı
verməkdə heç maraqlı olmayan, qapalı
qurumlar da müşahidə olunmuşdur. Bir sözlə,
ən açıq və ən qapalı qurum arasında məsafə
həddindən artıq geniş olmuşdur. Bəzi mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanları demək olar ki, hər
gün bir neçə informasiya yaymaqla, öz
fəaliyyəti haqqında məlumatları sosial
şəbəkədə paylaşmaqla, press-relizlər vasitəsi
ilə, görüntülü və yazılı informasiyalar
paylaşmaq yolu ilə geniş təbəqələrə
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yaymaqda maraqlı görünmüşlər.
Lakin bəzi mərkəzi icra hakimiyyəti
qurumlarında bu istiqamətdə problemlər
olduğu müşahidə edilmişdir. Məsələn,
Gənclər və İdman Nazirliyinin Press-pelizlər
bölümündə son əlavə olunan press-reliz 2012ci ilə aid görünür. Vətəndaşların qəbulu
cədvəli də son olaraq 2012-ci ilə aiddir.
Yerli İcra hakimiyyəti orqanlarında bu
baxımdan durum daha problemlidir. Belə ki,
2012-ci ildə bütün yerli icra hakimiyyəti
orqanlarında internet səhifəsi yaradılsa da,
demək olar ki əksəriyyəti informasiya
yeniləməmişdir. Bir çox bölümlərdə ilk
girilən informasiyalar qısa şəkildə divar
qəzeti kimi qarşımıza çıxır. Bəzi istisnalar
olmaqla bərabər, heç bir yerli icra
hakimiyyəti
orqanının
rəsmi
internet
səhifəsində elektron xidmətlər aktiv deyil.
Sadəcə, bəzi yenilənən saytlarda xəbərlər
bölümündə ay ərzində bir neçə informasiya
yerləşdirilib. Bunlar isə icra hakimiyyətinin
hüquqi fəaliyyətinə dair yox, rayon və ya
şəhər ərazisində olan kütləvi tədbirlər,
yaradıcılıq gecələri və s. haqqında
məlumatlardır. Bu məlumatlar istifadəçilərin
faydalanmasından çox, qurumun təbliğinə
hesablanmış məlumatlardır. Vətəndaşların
qəbuluna, sosial-iqtisadi problemlərin həlli
yollarına,
fəaliyyət
sferalarına
dair
informasiyalara rast gəlmək çətindir.
Yerli İcra Hakimiyyətinin hüquqi əsasını
təşkil
edən
Azərbaycan
Respublikası
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Prezidentinin 6 iyun 2012-ci il tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Yerli İcra Hakimiyyəti
haqqında Əsasnamə”də ümumi vəzifələr də
daxil olmaqla, ərazilərin sosial-iqtisadi
inkişafı, aqrar, büdcə, istehlak, sosial
müdafiə, əmək münasibətləri, şəhər və mənzil
kommunal təsərrüfatlar, ətraf mühit, təmirtikinti, memarlıq, təhsil və mədəniyyət, uşaq,
gənclər və bədən tərbiyəsi, idman, turizm,
kütləvi informasiya vasitəsi, qanunçuluq,
asayiş və təhlükəsizlik, dövlət əmlakının idarə
olunması, sağlamlıq və s. sahələr üzrə
təxminən 100-dək vəzifə verilmişdir. Buunla
yanaşı, səlahiyyətlər daha da geniş sayılmış
və bu səlahiyyətlərin sayı yuxarıda qeyd
edilən
sahələr
üzrə
180-dən
artıq
göstərilmişdir.
Təəssüf ki, bu sahələr üzrə yerli icra
hakimiyyətlərinin heç birinin internet
səhifəsində fəaliyyəti göstərən başlıqlar və
məlumatlar nəzərə çarpmır. Ayrıca, büdcəyə
dair informasiyalar, onun xərclənməsinə dair
bilgilər də çox məhdud yayımlanmışdır.
Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
fəaliyyətlərinin ciddi bir hissəsini də normativ
xarakterli aktların qəbul edilməsi təşkil edir.
Lakin saytlarda ümumi qanunvericiliyin bəzi
məqamları olsa da, konkret yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ xarakterli
aktları-qərarları
yer
almır.
Halbuki,
Əsasnamənin 6.4-cü bəndinə görə, “yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri
normativ xarakterli aktların icrası onun
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ərazisində yaşayan fiziki şəxslər və onun
ərazisində yerləşən hüquqi şəxslər üçün
məcburidir”.
2015-ci ilin monitorinqi zamanı sadəcə bəzi
icra hakimiyyəti orqanlarında bir az fərqli
yanaşma hiss olunur.
Məsələn, İsmayıllı rayon İH-nin internet
səhifəsi digər rayonların standartına uyğun
olsa da, müsbət əlavələr var. 164 nömrəli
Qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi bildirilir.
İctimai Şuranın tərkibi yer alıb, etik davranışa
dair 2015-ci
ilin
hesabatı
səhifədə
yerləşdirilib.
Ən az şəffaf vəziyyətdə olan sayt Bakı Şəhər
İcra Hakimiyyətinin saytıdır. Burda heç bir
ictimai əhəmiyyətli informasiya yoxdur. Hətta
yerli İH-lərin demək olar ki, əksəriyyətində
işlək vəziyyətdə olan “Xəbərlər” bölməsi
burda işləmir. Son məlumat 2015-ci ilin 19
may tarixinə aiddir.
2.2
Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik
məruzələr tərtib etməsi və internet
səhifələrində açıqlaması
İcraya
məsul Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
2012-2015-ci illər
qurumlar
2.2. Fəaliyyəti barədə hesabatları müntəzəm
Ölçmə
olaraq dərc edən mərkəzi və yerli icra
indikatoru
hakimiyyəti orqanlarının sayı
Metodoloji əsas 3 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizindən çoxu fəaliyyəti
barədə hesabatları rəsmi saytlarında
yerləşdirib.
2 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
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Monitorinq
balı
Əsaslandırma

orqanlarının 20 faizindən 70 faizinə qədəri
fəaliyyəti
barədə
hesabatları
rəsmi
saytlarında yerləşdirib.
1 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən azı fəaliyyəti
barədə hesabatları rəsmi saytlarında
yerləşdirib.
0 – Heç bir mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanları fəaliyyətləri barədə hesabatları
rəsmi saytlarında yerləşdirmir.
2
Qiymətləndirmə, metodologiyaya uyğun
olaraq, bütün mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlarının saytlarında həmin
orqanların
öz
fəaliyyətlərinə
dair
yerləşdirilmiş
informasiyaların
təhlili
əsasında aparılmışdır.
Heç bir yerli icra hakimiyyəti orqanının rəsmi
internet səhifəsində hesabatlar bölümü yoxdur
və hesabatlar nə ümumi, nə də sahəvi olaraq
yer almamışdır. Bu hesabatlar sadəcə ilin
sonunda bir çox yerdə YAP yerli təşkilatı ilə
birlikdə illik toplantı şəklində keçirilən
tədbirlərdə açıqlanmışdır9.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında da
təəssüf ki, hesabatlar heç də hamısında ayrıca
bölməyə yerləşdirilməmişdir.

Hesabatı verən icra hakimiyyəti başçıları əksərən YAP üzvləri olduqları üçün
hesabatları adətən bu partiyanın yerli təşkilatının illik toplantısında açıqlayırlar. Bir sıra
mərkəzi icra hakimiyyəti qurumlarının rəhbərləri də illik hesabatlarını YAP-ın mərkəzi
qərargahında açıqlayırlar.
9
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Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə
mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə
birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlər
keçirməsi
İcraya
məsul Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
2012-2015-ci illər
qurumlar
2.3. Fəaliyyəti dövründə heç olmazsa ildə bir
Ölçmə
dəfə olaraq mətbuat konfransı keçirən və ya
indikatoru
digər formada əhali ilə birbaşa ünsiyyətdə
olan mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının sayı.
Metodoloji əsas 3 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizindən çoxu ildə ən azı bir
dəfə olaraq mətbuat konfransı keçirir və ya
digər formada əhali ilə birbaşa ünsiyyətdə
olur.
2 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən 70 faizinə qədəri
ildə ən azı bir dəfə olaraq mətbuat konfransı
keçirir və ya digər formada əhali ilə birbaşa
ünsiyyətdə olur.
1 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən azı ildə ən azı bir
dəfə olaraq mətbuat konfransı keçirir və ya
digər formada əhali ilə birbaşa ünsiyyətdə
olur.
0 – Heç bir mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanı mətbuat konfransı keçirmir və ya digər
formada əhali ilə birbaşa ünsiyyətdə olmur.
3
Monitorinq
balı
2.3

Əsaslandırma

Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
böyük əksəriyyəti ildə bir dəfə hesabat
41

yığıncağı keçirmiş və bu barədə məlumat
vermişdir. Araşdırma nəticəsində məlum
olmuşdur ki, qiymətləndirməyə alınan 45
yerli icra hakimiyyəti orqanından əksəriyyəti
belə toplantıları il ərzində bir dəfə keçirdiyini
bəyan edib. Təəssüf ki, bu hesabatların
mətnini heç bir yerli icra hakimiyyəti
orqanının saytında tapmaq mümkün deyil.
Sadəcə, bu hesabatların olmasına dair
mediadan məlumat tapmaq mümkündür.
Amma həmin hesabatlarda yerli icra
hakimyyəti
orqanlarına
tanınan
180
səlahiyyət və 100 vəzifənin icrasına dair
dəqiq informasiyaların olub-olmamasını
müəyyən etmək mümkün olmamışdır. Çünki
hesabat mətnləri əlçatan deyil və bu
aspektdən şəffaflıq təmin edilməmişdir. Yerli
İcra hakimiyyəti orqanlarının əksəriyyəti
informasiya sorğularına cavab olaraq müvafiq
hesabatı verməyərək, bunu digər yuxarı
dövlət
orqanına
verdikləri
hesabatla
əsaslandırmışlar.
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında bu
baxımdan durum daha yaxşıdır. Bütün
qurumlar azı bir dəfə belə hesabat-toplantısı
keçirmiş və məlumat yaymışdır. Amma
həmin hesabatların keyfiyyəti, həqiqi
səlahiyyət çərçivəsini əhatə edib-etmədiyi
başqa ciddi sualdır10. Əlbəttə, bəzi qurumlar
Keyfiyyət məsələsinə gəlincə, həmin hesabatlarda dövlət qurumlarının fəaliyyətinin
maliyyə tərəflərinə dair demək olar ki, heç bir məlumat açıqlanmır. Məsələn, hər hansı
tikinti-yenidənqurma işlərinin həcmi açıqlanırsa da, ona sərf olunan vəsait barədə heç
bir məlumat verilmir. Buna görə də həmin hesabatları keyfiyyətli hesabat kimi
qiymətləndirmək mümkün deyil.
10
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bu hesabatı öz səhifəsində yerləşdirərək
şəffaflığı tam təmin etmiş, bəzi qurumların
saytlarında bu hesabatlar əlçatan olmamışdır.
Bir digər problem – maliyyə ağırlıqlı
hesabatların əlçatan olmamasıdır. Xüsusilə,
satınalmalar, tenderlər, büdcə xərcləmələrinə
dair informasiyalar adətən sirr kimi
qorunmaqda, çox ümumi informasiyalar
əlçatan olmaqdadır.
2.4
Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən
qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə
dildə
yazılmış
versiyasının,
bələdçi
qaydaların
tərtib
edilməsi
və
bu
məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq
edilməsi
İcraya
məsul Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
Mütəmadi
qurumlar
2.4.1. Dövlət orqanlarının fəaliyyətini
Ölçmə
tənzimləyən qanunverici aktların sadə və
indikatoru
anlaşıqlı
formada
rəhbər
prinsipləri
versiyasının hazırlanması
Metodoloji əsas 2 – rəhbər prinsiplər sadə və anlaşıqlı
formada hazırlanmışdır.
1 – rəhbər prinsiplərin işlənilməsi ilə bağlı
fəaliyyətlər aparılsa da onun qəbul olunması
ləngiyir.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
1
Monitorinq
balı
Müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
Əsaslandırma
orqanlarına göndərilmiş soğulara verilən
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cavablarda
mərkəzi
icra
hakimiyyəti
orqanlarının bir hissəsi bu fəaliyyət barədə
suala ümumi cavab verərək, onun da icra
edildiyini qeyd etmişdir. Bəzi cavablarda bu
daha aydın qeyd edilmişdir. Məsələn,
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiya belə buklet-bələdçi hazırladıqlarını
və saytda yerləşdirdiklərini bildirmişdir.
DSMF bu bölməyə dair cavabda sual-cavab
bölməsinin olmasını önə çəkmişdir; FHN
qanunvericiliyi sayta yerləşdirməyi bu bəndin
icrası
kimi
qələmə
vermişdir;
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Agentliyi bu istiqamətdə sosial rolik
hazırladığını sorğuya cavabda bildirmişdir.
Dövlət Şəhərsalma və Arxetektura Komitəsi
mütəmadi qəzetdə gedən informasiyaları bu
bəndin icrası kimi təqdim etmişdir. Əmək və
Əhalinin sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi rayonlarda keçirdikləri
“açıq qapı” günlərini bu maddənin icrası ilə
əlaqələndirmişlər. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyası pulla satdığı “Abituriyent”
jurnalının çapını bu bəndin icrası kimi təqdim
etmişdir.
Qalan bütün dövlət orqanları fəaliyyətini
tənzimləyən qanunvericilik aktlarının sadə və
anlaşıqlı
formada
versiyalarını
hazırladıqlarına dair heç bir məlumat
verməmişdir. Təəssüf ki, çox az dövlət
orqanının saytında bu cür informasiyalar
yerləşdirilib. Bu isə belə nəticəyə gəlməyə
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imkan verir ki, dövlət orqanlarının
fəaliyyətini tənzimləyən qanunverici aktların
sadə
və
anlaşıqlı
formada
rəhbər
prinsiplərinin işlənilməsi ilə bağlı fəaliyyətlər
aparılsa da, onun qəbul olunması ləngiyir.
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının demək
olar ki, heç biri sorğuda bu məsələyə dair
bəndə cavab verməmiş, sadəcə İsmayıllı RİH
bu bəndi icra etmədiyini bildirmişdir.
Saytlarda da buna dair heç bir məlumat
olmamışdır.
2.4.2. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
Ölçmə
orqanları onların fəaliyyətini tənzimləyən
indikatoru
qanunverici aktları sadə və anlaşıqlı dildə
tərtib və dərc etmişdir.
İcraya
məsul Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
Mütəmadi
qurumlar
Metodoloji əsas 3 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizindən çoxu onların
fəaliyyətini tənzimləyən qanunverici aktları
sadə və anlaşıqlı dildə tərtib və dərc etmişdir.
2 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən 70 faizə qədəri
onların fəaliyyətini tənzimləyən qanunverici
aktları sadə və anlaşıqlı dildə tərtib və dərc
etmişdir.
1 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanları 20 faizindən azı onların fəaliyyətini
tənzimləyən qanunverici aktları sadə və
anlaşıqlı dildə tərtib və dərc etmişdir.
0 – Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının heç biri onların fəaliyyətini
tənzimləyən qanunverici aktları sadə və
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anlaşıqlı dildə dərc etmir.
1

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 20%-ə
qədərində onların fəaliyyəti ilə bağlı
müraciətlərə dair sənəd formaları11 və
nümunələri, izahlar və s. kimi sənədlər
qoyulub. Müvafiq normativ hüquqi aktlar
əsasında hazırlanmış bu sənədləri və izahları
dolayısı ilə onların fəaliyyətini tənzimləyən
qanunvericilik aktlarının sadə və anlaşıqlı
dildə tərtib olunması kimi qiymətləndirmək
olar.
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarından yalnız
Binəqədi və İsmayıllı İcra Hakimiyyətinin
saytında bu cür materiallar yerləşdirilib.
Digər YİH orqanlarının saytında isə belə
materiallar demək olar ki, yoxdur.
2.5
Dövlət proqramlarının əhatə etdiyi sahələr
üzrə internet portallarının yaradılması
İcraya
məsul Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 20122014-cü illər
qurumlar
2.5. Dövlət proqramlarınının bütün sferalarını
Ölçmə
əhatə edən yaradılmış internet portalların sayı
indikatoru
Metodoloji əsas 3 – Dövlət proqramlarınının yarısından
çoxunda sferalarını əhatə edən internetportallar yaradılmışdır.
2 – İnternet portallar yaradılmasa da, bu
Belə sənəd formaları ilə bağlı nümunələr: Vergilər Nazirliyi:
http://taxes.gov.az/modul.php?name=birpencere&lang=&bolme=legal&bolme2=erize,
http://taxes.gov.az/modul.php?name=birpencere&lang=&bolme=legal&bolme2=nizaml
a; Təhsil Nazirliyi:
http://xaricdetehsil.edu.gov.az/uploads/Elektron_erizenin_doldurulmasina_dair_telimat.
pdf
11
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sahədə hazırlıq işlərinin görülməsini əhatə
edən arqumentlər vardır.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
2
Monitorinqin əhatə dairəsinə xeyli sahədə
dövlət
proqramları,
milli
fəaliyyət
proqramları və tədbirlər planı daxil edilib və
onların bəziləri 2013-cü ilin sonunda başa
çatıb. Monitorinqə cəlb etdiyimiz 48 mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanının böyük əksəriyyəti
bu sektorda yeni portal yaratmayıb, mövcud
internet
səhifələrində
sadəcə “Dövlət
Proqramları” bölməsi əlavə ediblər. Həmin
bölmədə sadəcə proqramın özü yer alıb, lakin
proqramın
icra
vəziyyətinə
dair
informasiyalara rast gəlinməyib. Bəzi dövlət
qurumları isə konkret dövlət proqramlarının
icrasını nəzərdə tutan məlumatları özündə
cəmləyən portal yaradıb. Məsələn, Təhsil
Nazirliyi dövlət hesabına xaricdə təhsilə dair
Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı
www.xaricdetehsil.edu.gov.az
portalını
yaradıb və portal işlək vəziyyətdədir. Bir
digər portal www.mesafedenmekteb.edu.az
portalıdır və tədrisə dəstək üçün yaradılıb.
www.e-derslik.edu.az portalı isə elektron
dərsliklərin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur.
Lakin hələ başlanğıc mərhələsindədir.
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
“Azərbaycan
Respublikasında
kosmik
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sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” çərçivəsində www.azerkosmos.az
saytı yaradıb. Elektron Hökumət proqramı da
bu sahədə uğurlu layihələrdən biridir12 və
www.e-gov.az saytı bu məqsədlə yaradılmış
və fəaliyyətini sürdürür.
Monitorinqin əhatə etdiyi 48 dövlət
qurumunun sorğu göndərilən 43-ündən
sadəcə 2-si bu istiqamətdə yaratdıqları portala
dair məlumat vermiş, bir qurum isə bunula
bağlı işlərin getdiyini göstərmişdir. Daxili
İşlər Nazirliyi sorğuya cavabda bildirib ki, bu
istiqamətdə hazırlıq işləri başlayıb. Amma
monitorinq zamanı, xüsusilə, səhiyyə, kənd
təsərrüfatı istiqamətli dövlət proqramlarının
sayının çox olmasına baxmayaraq, bu
istiqamətdə portal yaradılmasına və ya
hazırlıqların getməsinə şahid olmadıq.
2.6
Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin
müasir standartlara uyğun olaraq vahid
nümunəvi
formasının
və
minimum
13
şərtlərinin müəyyən edilməsi
İcraya
məsul Nazirlər Kabineti, Xüsusi Dövlət Mühafizə
Xidməti,
Rabitə
və
İnformasiya
qurumlar
Elektron hökumət portalına rəsmi qaydada təsdiq olunmuş 460 elektron xidmətin 339u inteqrasiya edilmiş və elektron qaydada istifadəçilərə təqdim edilmişdir. Ayrıca
Portalda olan xidmətlərin sayı 423-ə çatıb ki, bu da bütün dövlət qurumlarının təklif
etdiyi 500 xidmətə yaxınlaşır. Portal istifadəyə verildikdən sonra 27 milyon 500 mindən
çox onlayn müraciət qeydə alınıb.
12

İnternet səhifələrinin müasir standartlara uyğun olaraq vahid nümunəvi forması və
minimum şərtləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 4 sentyabr
tarixli,189 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının internet informasiya
ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə edilməsinə dair Tələblər”lə tənzimlənir.
Mənbə: http://e-qanun.az/framework/24256
13

48

Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

2.7

Texnologiyaları Nazirliyi, Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiya – 2013-cü il
2.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin illik hesabatına daxil edilmiş
tədbirlər
1 – tədbirlər barədə məlumat daxil edilmişdir.
0 – tədbirlər barədə məlumat daxil
edilməmişdir.
1
Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər
Kabinetinin 2013-cü ilə dair illik hesabatı
NK-nın rəsmi saytında yerləşdirilməyib14,
lakin millət vəkillərinə paylanmaq üçün kitab
şəklində çap olunub. Həmin hesabatda və bu
qurumdan verilən açıqlamada göstərilir ki,
NK-nın 2012-ci il 4 sentyabr tarixli, 189
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
orqanlarının
internet
informasiya
ehtiyatlarının
yaradılmasına
və
idarə
edilməsinə
dair
TƏLƏBLƏR”
Açıq
Hökumətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər
üçün Milli Fəaliyyət Planının təsdiq
olunmasından bir gün öncə qəbul edilsə də,
dövlət orqanlarının internet səhifələri bu
sənədə əsasən vahid nümunəvi formaya
gətirilib, saytlara minimum tələblər tətbiq
olunub və artıq bu proses yekunlaşıb.
Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər
Kabinetinin Azərbaycan Respublikası Milli

Nazirlər Kaboneti hesabatın dərc edilməməsi barədə heç bir açıqlama verməyib və
səbəb göstərməyib.
14
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Məclisi qarşısındakı illik hesabatlarında
açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş
tədbirlər haqqında məlumat verməsi
Nazirlər Kabineti – 2012-2015-ci illər
2.7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisi qarşısındakı illik hesabatlarında Açıq
Hökumətin Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət
Planının (2012-2015) icrası sahəsində həyata
keçirilmiş tədbirlər haqqında məlumat
1 – tədbirlər barədə məlumat daxil edilmişdir.
0 – tədbirlər barədə məlumat daxil
edilməmişdir.
0
429 səhifəlik “Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ildə fəaliyyəti
haqqında Hesabat”da AHTMFP-nin icrası ilə
bağlı sistemli hesabat yoxdur. Hesabatın 12-ci
bölməsi “Əsas dövlət proqramlarının icrasının
vəziyyəti barədə” adlanır. Bu bölmədə yalnız
“Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın, “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın və “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramı”nın icraları ilə bağlı məlumatlar
verilib. Ümumiyyətlə, NK-nın adıçəkilən
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hesabatında 4 bölmədə “Açıq Hökumətin
Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın (MFP) adı çəkilir ki,
bunlar ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının Milli Fəaliyyət Planının icrası
sahəsində gördüyü işlərlə bağlı kiçik epizodik
məlumatlardır.
Belə ki, MFP-nin adı ilk olaraq hesabatın 6-cı
bölməsinin
(Sosial
sahələr)
8-ci
altbölməsində (Ailə, qadın və uşaq
problemləri)15 keçir: “Açıq Hökumətin
Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı” çərçivəsində 26-27 may
tarixlərində Azərbaycan Universiteti ilə birgə
tələbə və dövlət qulluqçuları üçün “Ailə və
uşaq
məsələləri
sahəsində
şəffaflığın
artırılması və vətəndaşlara layiqli xidmətin
təmin
edilməsi”
mövzusunda
təlim
keçirilmişdir”.
Həmin bölmənin 10-cu altbölməsində
(Miqrasiya) isə MFP-nin 4-cü istiqamətinin 4cü altistiqamətinin icrası ilə bağlı yazılıb:
“...Bir sıra regional miqrasiya idarələrinin
xidməti ərazilərinə aid olan şəhərlərdə “Açıq
qapı günü” – vətəndaş forumları təşkil
edilmiş, bu barədə geniş məqalələrin dövrü
mətbuatda və elektron KİV-də dərci,
telekanallarda reportajların yayımı təmin
edilmişdir” .16
Hesabatın “İnstitusional sahələr” adlanan 8-ci
15“Azərbaycan

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ildə fəaliyyəti haqqında
Hesabat”. Səh. 200. 8-ci abzas
16Yenə orada. Səh 212, 6-cı abzas, ikinci cümlə.
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bölməsinin 5-ci altbölməsində (Dövlət
əmlakının idarə edilməsi, özəlləşdirilməsi və
daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı) yazılır:
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il, 5 sentyabr tarixli, 2421 nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin
Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”da nəzərdə tutulan tədbirlərin
icrası barədə aidiyyəti üzrə məlumatların
təqdim edilməsi təmin olunmuşdur”. Növbəti
abzasda isə MFP-nin icrası ilə bağlı
Komitənin illik hesabatının hazırlandığı qeyd
olunur.17
Hesabatın 9-cu bölməsinin (Müdafiə və
ictimai asayiş) 2-ci altbölməsində (Hüquq
mühafizə
orqanlarının
fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi və cinayətkarlığa qarşı
mübarizə) qeyd olunur ki, “Açıq Hökumətin
Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”na nüvafiq olaraq mətbuat
xidmətinin rəisi informasiya azadlığı üzrə
məsul şəxs müəyyən edilmiş, habelə
nazirliyin və onun struktur qurumlarının
internet saytlarında fəaliyyətdə şəffaflığın
artırılması,
vətəndaşların
hüquqi
maarifləndirilməsi üzrə görülmüş işlər,
aidiyyəti qanunvericilik aktları, habelə
göstəriləcək elektron xidmətlər barədə
müvafiq məlumatlar yerləşdirilərək vaxtaşırı
yenilənir.18

17Yenə
18Yenə

orada. Səh. 275, 4-cü və 5-ci abzas.
orada. Səh. 348, 6-cı abzas
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Normativ hüquqi aktların vahid elektron
bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
1.5
Rəsmi hüquqi istinad mənbəyi olan
Azərbaycan Respublikasının Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinin elektron
variantının mütəmadi yenilənməsi və
elektron bazanın daim işlək vəziyyətdə
saxlanılması
Ədliyyə Nazirliyi – Mütəmadi
3.1.1 Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin elektron variantının müntəzəm
olaraq yenilənməsi
2 – Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin
elektron
variantı
mövcud
qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq surətdə
sistematik olaraq yenilənir.
1 – Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin
elektron
variantı
mövcud
qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq surətdə
yenilənir, lakin bu iş sistematik olaraq
aparılmır.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
2
Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin
elektron
variantı
olan
hüquqiaktlar@gov.az internet səhifəsinin
təhlili belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki,
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Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı

burada qanunvericilikdəki yeniliklərə uyğun
olaraq müntəzəm şəkildə yeniləmələr aparılır.
Yeniləmələr “Normativ hüquqi aktlar
haqqında” Konstitusiya Qanununun XIV
fəslində nəzərdə tutulan hüquqi aktların
Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydasına
dair müddəalara və “Hüquqi aktların
Azərbaycan
Respublikasının
hüquqi
aktlarının dövlət reyestrinə daxil edilməsi
qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun
aparılır.
Qanunvericilik
sistemində
yeniləmələr
həmçinin
“Azərbaycan
Respublikasının
hüquqi
aktlarının
dövlət
reyestri”nin
hüquqiaktlar@gov.az elektron variantının
tərkibinə daxil olan e-qanun.az internet
səhifəsində də aparılır və burada da
qanunvericliyin tələbləri gözlənilir.
3.1.2.
Azərbaycan
Respublikası
qanunvericilik reyestrinin elektron variantı
fasiləsiz fəaliyyət göstərir.
2 – Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin elektron variantı fasiləsiz fəaliyyət
göstərir.
1-Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin elektron variantı əhəmiyyətli
fasilə olmadan fəaliyyət göstərir.
0 – Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin elektron variantı əhəmiyyətli
fasilələrlə fəaliyyət göstərir.
1
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Azərbaycan Respublikası qanunvericilik
reyestrinin
elektron
variantı
olan
hüquqiaktlar@gov.az internet səhifəsinin
təhlili göstərir ki, həm bu, həm də www.eqanun.az internet səhifələrində fasilələr olur.
Bu fasilələr əsasən qanunvericilikdə nisbətən
geniş dəyişikliklər aparıldıqda və yeni
qanunvericilik aktları qəbul edildikdə
müşahidə edilir və əhəmiyyətli xarakter
daşımır.
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Dövlət orqanlarının fəaliyyətində
ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi
2
Dövlət orqanları tərəfindən ictimai
əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin
hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti
nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai
dinləmələrin keçirilməsi
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları –
Mütəmadi
4.1. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin
cəlb olunması yolu ilə işlənilmiş ictimai
əhəmiyyətli qanun layihələrinin sayı
3 – Əhəmiyyətli qanun layihələrinin
yarısından çoxu vətəndaş cəmiyyətinin
nümayəndələrinin cəlb olunması yolu ilə
işlənilmişdir.
2 – Əhəmiyyətli qanun layihələrinin
yarısından
azı
vətəndaş
cəmiyyətinin
nümayəndələrinin cəlb olunması yolu ilə
işlənilmişdir.
1
–
Qanun
layihələrinin
vətəndaş
cəmiyyətinin nümayəndələrinin cəlb olunması
yolu ilə işlənilməsinə hazırlıq aparılır.
0 – məqsədə nail olmaq üçün tərəqqi əldə
edilməmişdir.
2
Monitorinqi aparılan 46 mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanından yalnız 16-sı belə
müzakirələrin aparılmasını təşkil etmişdir.
Bəzi mərkəzi dövlət qurumları açıqladıqları
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hesabatlarda bununla bağlı hazırlıq işlərinin
aparıldığını bildiriblər, bəziləri isə hesabat
dövründə onlar tərəfindən qanun layihələrinin
hazırlanması zərurəti olmadığını qeyd ediblər.
45 yerli icra hakimiyyəti qurumundan heç
birinin hesabatında, saytında, ümumiyyətlə,
əlaqəli internet resurslarında hansısa qanun
layihəsinin hazırlanması ilə bağlı məlumata
rast gəlinməyib.
Ancaq hətta hesabatlarda qanun layihələrinin
ictimai müzakirəyə çıxarılması ilə bağlı
məlumat verilsə də, müzakirələrdə neçə
təşkilatın, şəxsin iştirak etməsi, müzakirələr
zamanı hansı təkliflərin verilməsi, onlardan
hansının qəbul edilməsi ilə bağlı ətraflı
məlumata rast gəlinmir.
Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər
Kabinetinin 30 may 2014-cü il tarixli, 172
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mərkəzi və
yerli icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə
orqanlarının hazırladıqları hüquqi aktların
layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai
müzakirənin
keçirilməsi
Qaydası"nda
göstərilir ki, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı
hazırladığı
normativ
hüquqi
aktların
layihələrini razılaşdırılması üçün göndərildiyi
andan özünün rəsmi internet səhifəsinin
xüsusi bölməsində və "elektron hökumət"
portalında yerləşdirməlidir.
Eyni
zamanda,
vətəndaş
cəmiyyəti
institutlarının,
ayrı-ayrı
vətəndaşların,
mütəxəssis və ekspertlərin rəy, irad və
təkliflərinin alınması məqsədi ilə, layihələrin
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60 gün, yuxarı icra orqanı tərəfindən normativ
hüquqi aktın layihəsinin hazırlanması üçün 3
ay və ya daha az müddət müəyyən edildikdə,
10 gün müddətində həmin orqanların rəsmi
internet səhifəsinin xüsusi bölmələrində
qalmasını təmin etməlidirlər.
Həmçinin qaydalarda tələb olunur ki, mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanı hazırladığı normativ
hüquqi aktların layihələrini razılaşdırılması
üçün göndərildiyi andan özünün rəsmi
internet səhifəsinin xüsusi bölməsində və
"elektron hökumət" portalında yerləşdirsin.
Çox təəssüf ki, monitorinqə cəlb olunmuş
əksər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları bu
tələblərə əməl etmirlər.
4.2
Əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları
tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə
əməkdaşlığın
təkmilləşdirilməsi
üçün
müvafiq şuraların və ya əməkdaşlıq
şəbəkələrinin yaradılması
İcraya
məsul Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 20122013-cü illər
qurumlar
4.2. Əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları
Ölçmə
tərəfindən yaradılmış müvafiq şuraların və ya
indikatoru
əməkdaşlıq şəbəkələrinin sayı
Metodoloji əsas 2 – bütün dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə
xidmət göstərən müvafiq şuralar və ya
əməkdaşlıq şəbəkələri yaradılmışdır.
1 – bəzi dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə
xidmət göstərən müvafiq şuralar və ya
əməkdaşlıq şəbəkələri yaradılmışdır.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
58

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

çıxarılmayıb.
1
Bu fəaliyyətin 2012-ci ildə başlanılması
nəzərdə tutulsa da, müvafiq qanunvericilik
bazası xeyli gec formalaşdırılıb. Tələb edilən
formatda şura və əməkdaşlıq şəbəkələri
hesabat dövründə (sentyabr 2013 – dekabr
2014) Gənclər və İdman, Ədliyyə, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliklərində, həmçinin
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyində,
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda və digər
dövlət qurumlarında yaradılmışdır19.
Yerli icra hakimiyyətləri yanında ictimai
şuraların yaradılması sahəsində vəziyyət daha
pisdir. Rəsmi sorğulara cavablarda bəzi yerli
icra hakimiyyətləri Ağsaqqallar Şurasını
ictimai
şura
kimi
təqdim
ediblər.
Azərbaycanın demək olar ki, bütün
rayonlarında Ağsaqqallar Şurası fəaliyyət
göstərir. Ağsaqqallar Şurası qeyri-hökumət

İctimai şura və əməkdaşlıq şəbəkələri yaratmaq üçün mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları rəsmi internet səhifələri və ya mövcud olan digər vasitələrlə
(kütləvi informasiya vasitələri, məlumat lövhəsi və s.) namizədlərin irəli sürülməsi,
qeydiyyatın başlanılması və başa çatması vaxtını elan etməlidirlər. Müvafiq sahə üzrə
təcrübəyə və ya biliyə malik Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına çatmış hər bir
fəaliyyət qabiliyyətli vətəndaşı ictimai şuraya namizədliyini verə bilər. Namizəd irəli
sürüb-sürməməsindən asılı olmayaraq, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının (onların ərazi
təşkilatlarının), yerli icra hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə isə həmin ərazidə
fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bərabər sayda təmsilçilərindən
ibarət birgə yığıncaqda ictimai şuranın üzvləri irəli sürülmüş namizədlər içərisindən
gizli səsvermə yolu ilə seçilir.
19
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4.3

təşkilatı olduğundan onu fəaliyyəti “Qeyrihökumət təşkilatları (ictimai birliklər və
fondlar) haqqında” Qanunla tənzimlənir və o,
heç bir halda İctimai Şuranı əvəz edə bilməz.
Yerli icra hakimiyyətləri arasında yalnız
Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətində “İctimai
şuranın vətəndaş cəmiyyəti institutları
tərəfindən seçilməsinə dair Əsasnamə"nin
tələblərinə əməl edilərək ictimai şura
yaradılıb20.
“Açıq Hökumətin təşviqinə dair Milli
Fəaliyyət Planının (2012-2015-ci illər) yerinə
yetirilməsi ilə əlaqədar 2012-2013-cü illər
ərzində görülən işlər barədə Azərbaycan
Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə
üzrə
Komissiyasının
məlumatı”nda21
göstərilir ki, ümumi olaraq mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları yanında ictimai
şuraların sayı məhduddur. Bununla bağlı 16
yanvar 2014-ci il tarixində qəbul edilmiş
“İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanunun22
tələblərinin icra edilməsi və dövlət
orqanlarının yanında ictimai şuraların
fəaliyyətinin təmin edilməsi zəruridir.
İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul

Əsasnamənin tələblərinə görə, icra hakimiyyətinin vəzifəsi 9 nəfərdən ibarət (5 üzv
vətəndaş cəmiyyətindən, 4 üzv icra hakimiyyəti əməkdaşlarından ibarət) seçki
komissiyası yaratmaqdır. Seçki komissiyasının işi seçkini keçirmək və ictimai şuranın
say tərkibini (5-15 arası) müəyyən etməkdir. Bunun üçün vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin
bərabər təmsilçilərindən ibarət yığıncaq çağrılır, həmin yığıncaq gizli səsvermə yolu ilə
ictimai şuranı seçir.
20

21

http://antikorrupsiya.gov.az/upload/file/OGP%20monitorinq%20hesabati%202013.pdf
22 “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanun: http://www.president.az/articles/10814
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edilməsi prosesində ictimaiyyətin iştirakını
genişləndirmək vasitəsi kimi internet
səhifələrindən
istifadə
edilməsi
(vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul
edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi,
interaktiv
sual-cavab
bölmələrinin
yaradılması və s.)
İcraya
məsul Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları –
Mütəmadi
qurumlar
4.3. İnternet səhifələrindən qərarların qəbulu
Ölçmə
prosesində ictimai iştirakçılığı genişləndirmək
indikatoru
məqsədilə istifadə edən yerli və mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının sayı
Metodoloji əsas 3 – yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizindən çoxu internet
səhifələrindən qərarların qəbulu prosesində
ictimai iştirakçılığı genişləndirmək məqsədilə
istifadə edir.
2 – yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən 70 faizə qədəri
internet səhifələrindən qərarların qəbulu
prosesində
ictimai
iştirakçılığı
genişləndirmək məqsədilə istifadə edir.
1 – yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən azı internet
səhifələrindən qərarların qəbulu prosesində
ictimai iştirakçılığı genişləndirmək məqsədilə
istifadə edir.
0 – İnternet səhifələr qərarların qəbulunda
ictimai iştirakçılığı artırmaq üçün istifadə
olunmur.
2
Monitorinq
balı
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Əsaslandırma

23

Monitorinqə cəlb olunan 46 mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanının hamısında interaktiv
sual-cavab bölmələri, elektron müraciət
imkanı yaradılıb. Əksəriyyətində ən çox
verilən sualların cavabları ayrıca menyu
altında yerləşdirilib.
Ancaq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
hesabatlarının və saytlarının araşdırılması o
nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, ilk baxışdan
interaktiv sual-cavab təsəvvürü yaradan bu
menyular əslində formal xarakter daşıyır.
Nümunə: Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin saytında “Vətəndaşlar
üçün/Ən çox verilən suallar” menyusunda23
yerləşdirilmiş aşağıdakı sual və onun cavabı
bu qənaətimizi təsdiq edir. Artıq 4 ildən
çoxdur ki, əmək haqqından gəlir vergisinin
hesablanmasında minimum əmək haqqı
göstəricisindən deyil, yaşayış minimumundan
istifadə olunur.
Sual: Əmək haqqından gəlir vergisi və sosial
sığorta haqqı hansı qaydada tutulmalıdır?
Cavab: Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinin 176.1-ci maddəsinə əsasən hər
dəfə əmək haqqı verilərkən tutulan bütün
məbləğlərin ümumi miqdarı işçiyə verilməli
olan əmək haqqının iyirmi faizindən və
müvafiq qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
hallarda isə əlli faizindən artıq ola bilməz.
Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinin 176.2-ci maddəsinə əsasən əmək

http://www.mlspp.gov.az/az/pages/19/52
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haqqından bir neçə icra sənədinə əsasən
məbləğlər tutularkən, bütün hallarda işçinin
əmək haqqının əlli faizi saxlanmalıdır.
İlk növbədə diqqətinizə çatdıraq ki, minimum
əmək haqqı məbləğində (Bu gün ölkəmizdə bu
məbləğ 93.5 manat təşkil edir) olan əmək
haqqından gəlir vergisi deyil, yalnız sosial
sığorta haqqı tutulur. Əmək haqqı minimum
əmək haqqı məbləğindən yuxarıdırsa, onda
gəlir vergisi əmək haqqının minimum əmək
haqqı məbləği qədər olan hissəsindən yox,
qalan hissədən tutulur. Əmək haqqı 200
manatdan yuxarı olduqda, sosial sığorta
haqqı kimi, gəlir vergisi də əmək haqqının
ümumi məbləğindən tutulur.
Bundan əlavə, mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının
hesabatlarında
internet
səhifələrindən qərarların qəbulu prosesində
ictimai iştirakçılığı genişləndirmək məqsədilə
istifadəsi ilə bağlı informasiyalar ya
məhduddur, ya da ümumiyyətlə yoxdur.
Monitorinqə cəlb olunan 45 yerli icra
hakimiyyəti orqanının saytında da oxşar
imkanlar texniki baxımdan təmin olunub.
Monitorinq zamanı yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının saytlarının analizi göstərib ki,
bütün saytlarda elektron müraciət üçün imkan
yaradılsa da, bu, formal xarakter daşıyır,
internet səhifələrindən ictimai iştirakçılığın
artırılması
və
ictimai
müzakirələrin
aparılması vasitəsi kimi istifadə olunmur.
Nümunə üçün bir neçə yerli icra
hakimiyyətinin
saytında
yerləşdirilmiş
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elektron müraciət menyusundan istifadə
etməklə sorğu göndərilsə də, müraciətlərə heç
bir cavab alınmayıb.
4.4
Dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı”
vətəndaş forumlarının keçirilməsi
İcraya
məsul Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –
Mütəmadi
qurumlar
4.4. “Açıq qapı” vətəndaş forumlarının
Ölçmə
keçirilməsini təmin edən mərkəzi və yerli icra
indikatoru
hakimiyyəti orqanlarının sayı
Metodoloji əsas 3 – mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 70 faizindən çoxu “Açıq qapı”
vətəndaş forumları təşkil edib.
2 – mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən 70 faizə qədəri
“Açıq qapı” vətəndaş forumları təşkil edib.
1 – mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının 20 faizindən azı “Açıq qapı”
vətəndaş forumları təşkil edib.
0 – “Açıq qapı” vətəndaş forumları təşkil
olunmayıb.
3
Monitorinq
balı
Monitorinqə cəlb olunan 46 mərkəzi icra
Əsaslandırma
hakimiyyəti qurumundan 10-unda (21.7%)
“Açıq qapı” vətəndaş forumları təşkil
olunmayıb.
Hesabat ilində monitorinqə cəlb olunmuş 45
yerli icra hakimiyyəti orqanlarından isə 8-i
(17.8%) “Açıq qapı” vətəndaş forumlarını
keçirməyiblər.
Ümumilikdə, “Açıq qapı” vətəndaş forumları
keçirməyən qurumlar qiymətləndirməyə cəlb
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olunmuş qurumların 17.8% -ni təşkil edib.
Bu barədə nə həmin qurumların saytlarında,
nə hesabatlarında, nə də əlaqəli internet
resurslarında
“Açıq
qapı”
vətəndaş
forumlarının keçirilməsi ilə bağlı təsdiqedici
məlumatlara rast gəlinməyib.
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5-ci istiqamət
Orta bal

Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
2

5.1

Elektron xidmətlər göstərilməsi üzrə
qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi və
ictimaiyyətə açıqlanması
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi –
Mütəmadi
5.1.1. Bütün növ elektron xidmətlərin
göstərilməsinin
qiymətləndirilməsinin
aparılması faktı
2 – elektron xidmətlərin göstərilməsinin
qiymətləndirilməsi aparılır.
1 – elektron xidmətlərin göstərilməsinin
qiymətləndirilməsi üzrə hazırlıq işi aparılır.
0
–
planlaşdırılan
tədbirlərin
reallaşdırılmasını təsdiq edən hallar aşkara
çıxarılmayıb.
2

İcraya məsul
qurumlar

Ölçmə
indikatoru
Metodoloji
əsas:

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi “Dövlət
orqanlarında elektron xidmətlərin təşkili və
göstərilməsi
üzrə
qiymətləndirmə
Qaydaları”na uyğun olaraq 2015-ci ildə də
dövlət orqanında elektron xidmətlərin təşkili
və göstərilməsi ilə bağlı qiymətləndirmə
aparmışdır. Hesabat ili ərzində elektron
xidmətlərin təşkilinin və göstərilməsinin
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qiymətləndirilməsi tədbirləri çərçivəsində 39
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
həyata keçirilən 438 elektron xidmət
qiymətləndirilmişdir. Bu zaman hər bir
xidmət
“Elektronlaşma
və
əlaqəlilik
səviyyəsi”,
“İnformasiya
açıqlığı
və
əldəolunma (giriş) səviyyəsi” və “İstifadə
rahatlığı səviyyəsi” meyarları üzrə təhlil
edilmişdir. Elektron xidmətlərin təşkili və
həyata keçirilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyətə
dair hər bir dövlət orqanı üzrə rəy
hazırlanmış, müvafiq çatışmazlıqlar qeyd
olunmuş və hər bir orqana çatışmazlıqların
aradan qaldırılması və xidmətlərin daha
keyfiyyətli təşkili ilə bağlı təkliflər
verilmişdir.
Hesabat ilində elektron xidmətlərin təşkili və
göstərilməsinin
qiymətləndirilməsi
və
qiymətləndirmənin nəticələrinə dair İşçi
Qrupunun Arayışının hazırlanması xüsusi
proqram təminatı üzərindən aparılmışdır.
Bunlarla yanaşı, elektron xidmətin həyata
keçirilməsinin
inzibati
prosedurunun
müəyyənləşdirilməsi
ilə
bağlı
dövlət
orqanlarından daxil olmuş 21 inzibati
reqlamentə Agentlik tərəfindən baxılmış və
rəy verilmişdir. Eyni zamanda Agentlik
hesabat dövrü ərzində 5 mərkəzi icra
orqanının 12 adda yeni elektron xidmətləri
layihələrinə müvafiq rəylər vermişdir. Qeyd
edək ki, bu rəylər "İnformasiya sistemləri,
informasiya
ehtiyatları və
elektron
xidmətlərlə bağlı dövlət orqanları tərəfindən
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Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

24
25

təqdim olunan layihələrə (təkliflərə) onların
məqsədəuyğunluğu barədə rəy verilməsi
Qaydaları"na uyğun olaraq verilir.
5.1.2 Nəticələrin dərci faktı
2 – elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə
qiymətləndirmənin
nəticələri
dərc
olunmuşdur.
1 – elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə
qiymətləndirmənin nəticələri hələ dərc
olunmayıb, ona hazırlıq gedir.
0 – elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə
qiymətləndirmənin dərci ilə bağlı faktlar
tapılmayıb.
2
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 2015-ci il
üzrə illik hesabatlarında mərkəzi icra
hakimiyyəti
orqanında
apardığı
qiymətləndirmənin icra müddəti haqqında
məlumat vermişdir.24
Bununla yanaşı, Agentlik qiymətləndirmə
apardığı
mərkəzi
icra
hakimiyyəti
orqanlarında qiymətləndirmənin icra müddəti
haqqında cədvəl hazırlayaraq öz İnternet
səhifəsində yerləşdirmişdir.25
Sonda bir məqama diqqət yetirilməlidir ki,
qiymətləndirmə aparılan dövlət orqanlarının

http://www.vxsida.gov.az/images/files/DA_Hesabat_2015.pdf
http://vxsida.gov.az/redirect/post/pid/1257.
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siyahısı, qiymətləndirmənin başlama və bitmə
müddətləri açıqlansa da, qiymətləndirmənin
nəticələrinə dair məlumat açıqlanmamışdır.
5.2
Dövlət orqanlarının öz səlahiyyətlərinə
uyğun olaraq həyata keçirdikləri elektron
xidmətlər barədə ildə bir dəfədən az
olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi
İcraya
məsul Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 20132015-ci illər
qurumlar
5.2. Elektron xidmətlər barədə ildə bir
Ölçmə
dəfədən az olmayaraq ictimai təqdimatlar
indikatoru
keçirən dövlət orqanlarının sayı
Metodoloji əsas 3 – elektron xidmətlər göstərmək səlahiyyəti
olan mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin
70 faizindən çoxunda ən azı 1 dəfə də olsun
təqdimat keçirilib.
2 – elektron xidmətlər göstərmək səlahiyyəti
olan mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin
20 faizindən 70 faizinə qədərində ən azı 1
dəfə də olsun təqdimat keçirilib.
1 – elektron xidmətlər göstərmək səlahiyyəti
olan mərkəzi və yerli icra hakimiyyətlərinin
ən azı 20 faizində ən az ildə 1 dəfə də olsun
təqdimat keçirilib.
0 – elektron xidmətlərin təqdimatına dair heç
bir tədbir keçirilməyib.
2
Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Monitorinq zamanı elektron xidmətlər
göstərən
mərkəzi
icra
hakimiyyəti
orqanlarında olan elektron xidmətlərlə bağlı
ictimai təqdimatları cəmi 21 mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanının həyata keçirməsi
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müşahidə olunmuşdur. Bu da monitorinqə
cəlb edilən qurumların 44,7%-i deməkdir.
Lakin bu 21 qurumun da keçirdiyi ictimai
təqdimatların bütünlüklə elektron xidmətlərə
həsr edildiyini deyə bilmərik. Belə ki, əksər
mərkəzi
icra
hakimiyyəti
orqanları
göstərdikləri elektron xidmətlərlə bağlı
təqdimatlarını hər hansı digər bir mövzuya
həsr
edilmiş
müxtəlif
tədbirlərdə
keçirdiklərini
bildirmişlər.
Göstərdiyi
elektron xidmətlərin təqdimatını mütəmadi və
sistemli təşkil edən qurumlardan yaxşı
nümunə kimi İqtisadiyyat Nazirliyini,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyini, Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunu və Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyini misal çəkmək olar.
Bu orqanlar hesabat dövrü ərzində ölkənin
müxtəlif bölgələrində göstərdikləri elektron
xidmətlərlə
bağlı
ictimai
təqdimatlar
keçiriblər.
5.3
Dövlət
orqanları
arasında
elektron
informasiya dövriyyəsinin təmin edilməsi
məqsədi ilə vahid sistemin yaradılması
Respublikasının
Prezidenti
İcraya
məsul Azərbaycan
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
qurumlar
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rabitə
və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi,
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti – 20132014-cü illər
5.3. Dövlət orqanları arasında elektron
Ölçmə
informasiya dövriyyəsinin təmin edilməsi
indikatoru
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Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

məqsədi ilə vahid sistemin yaradılması
faktları
2 – Dövlət orqanları arasında elektron
informasiya dövriyyəsinin təmin edilməsi
məqsədi ilə vahid sistem yaradılmışdır.
1 – Dövlət orqanları arasında elektron
informasiya dövriyyəsinin təmin edilməsi
məqsədi ilə vahid sistemin yaradılmasına
hazırlıq işi aparılır.
0 – Dövlət orqanları arasında elektron
informasiya dövriyyəsinin təmin edilməsi
məqsədi ilə vahid sistemin yaradılmasına dair
heç bir fakt aşkara çıxarılmayıb.
2
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə
ünvanlanmış informasiya sorğusuna cavab
olaraq bildirmişlər ki, elektron hökumət
dövlət informasiya sistemi yaradılmış və 40
dövlət orqanının bu sistemə qoşulması təmin
edilmişdir.
Dövlət orqanlarının informasiya sistemləri
arasında informasiya mübadiləsinin təşkilinə
və
vətəndaşların
dövlət
orqanlarının
göstərdiyi elektron xidmətlərdən “bir
pəncərə” prinsipi əsasında istifadəsinə şərait
yaratmaq məqsədilə www.e-gov.az “elektron
hökumət” portalı yaradılaraq istifadəyə
verilmişdir.
Məlumat üçün onu da qeyd edək ki, Rabitə və
Yüksək
Texnalogiyalar
Nazirliyi
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyi ilə birlikdə “Dövlət
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informasiya sistemləri və informasiya
ehtiyatları
haqqında”
qanun
layihəsi
hazırlayaraq hökumətə təqdim edib.
5.4
Rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin,
kommunal xərclərin və digər inzibati
ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin
təkmilləşdirilməsi
icra
hakimiyyəti
orqanları,
İcraya
məsul Mərkəzi
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
qurumlar
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – 20132014-cü illər
5.4.
Rüsumların,
vergilərin,
inzibati
Ölçmə
cərimələrin, kommunal xərclərin və digər
indikatoru
inzibati
ödənişlərin elektron qaydada
ödənilməsi faktları
Metodoloji əsas 2 – Rüsumların, vergilərin, inzibati
cərimələrin, kommunal xərclərin və digər
inzibati ödənişlərin elektron qaydada
ödənilməsinə
dair
tədbirlər
həyata
keçirilmişdir.
1 – Rüsumların, vergilərin, inzibati
cərimələrin, kommunal xərclərin və digər
inzibati ödənişlərin elektron qaydada
ödənilməsinə dair hazırlıq işləri aprarılır.
0 – Rüsumların, vergilərin, inzibati
cərimələrin, kommunal xərclərin və digər
inzibati ödənişlərin elektron qaydada
ödənilməsinə dair tədbirlərin hazırlanması və
onun həyata keçirilməsi faktı aşkara
çıxarılmamışdır.
2
Monitorinq
balı
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Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
tərəfindən Milli Ödəniş Sistemi (MÖS)
infrastrukturu yaradılmışdır. MÖS-ün yeni bir
komponenti – Kütləvi Ödənişlər üzrə
Mərkəzləşdirilmiş
İnformasiya
Sistemi
(KÖMİS) yaradılaraq 11
iyul
2008-ci il
tarixində istifadəyə verilmişdir. KÖMİS-in
əsas məqsədi kommunal və digər kütləvi
xidmət müəssisələrinin daxili informasiya
sistemlərinin inkişaf etdirilərək MÖS
infrastrukturuna texnoloji inteqrasiyasının
həyata keçirilməsi, kommunal xidmətləri üzrə
ödənişlərin yığım səviyyəsinin və şəffaflığın
daha da artırılması və bu sahədə maliyyə
dövriyyəsinin bank sisteminə cəlb edilməsi
olub.
Dövlət orqanları tərəfindən göstərilən
xidmətlərə görə rüsumların və digər
ödənişlərin real vaxt rejimində, elektron
formada ödənilməsinin təmin edilməsi
məqsədi ilə Mərkəzi Bank tərəfindən
KÖMİS-in bazasında “Hökumət Ödəniş
Portalı” (HÖP) yaradılıb.
5.5
Regionlarda əhalinin elektron xidmətlərdən
istifadə imkanlarının artırılması üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsi
icra
hakimiyyəti
orqanları,
İcraya
məsul Mərkəzi
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
qurumlar
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi – 20132014-cü illər
5.5. Əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə
Ölçmə
Əsaslandırma
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indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

imkanlarının artırılması üzrə regionlarda
tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair faktlar
3 – Regionların 70 faizindən çoxunda
əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə
imkanlarının artırılması üzrə ən azı 1 tədbir
həyata keçirilib.
2 – Regionların 20 faizdən 70 faizə qədərində
əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə
imkanlarının artırılması üzrə ən azı 1 tədbir
həyata keçirilib.
1 – Regionların 20 faizindən azında əhalinin
elektron xidmətlərdən istifadə imkanlarının
artırılması üzrə ən azı 1 tədbir həyata
keçirilib.
0 – Əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə
imkanlarının artırılması üzrə heç bir tədbir
həyata keçirilməyib.
2
Rabitə
və
Yüksək
Texnologiyalar
Nazirliyindən “Milli genişzolaqlı internetin
inkişafı” layihəsinin həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar
Dövlət
Proqramının
reallaşdırılmasına başlamaları üçün aidiyyəti
qurumlarla danışıqların davam etdirildiyini
bildiriblər.
Regionlarda əhalinin elektron xidmətlərdən
istifadə imkanlarının artırılması və elektron
xidmətlərlə
bağlı
maarifləndirilməsi
məqsədilə Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi də ölkə
ərazisində 37 rayonun əhalisi üçün 21
məntəqədə fəaliyyət göstərən səyyar “ASAN
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xidmət” avtobusları vasitəsilə tədbirlər həyata
keçirib.
Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN
xidmət”
mərkəzlərindəki
fəaliyyət
istiqamətlərindən biri olan “Özünəxidmət”
mərkəzdə internetə açıq olan kompüterlər
vasitəsilə vətəndaşların bütün növ elektron
xidmətlərdən yararlana bilmək imkanlarının
təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulub26.
Xüsusilə regionlarda müvafiq şəbəkənin
genişləndirilməsi məqsədi ilə Sumqayıt
“ASAN xidmət” mərkəzində 3 ədəd, Gəncə
“ASAN xidmət” mərkəzində isə 4 ədəd
özünəxidmət kioskları quraşdırılıb.

“ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətlərindən biri də özünəxidmətdir.
Özünəxidmət dedikdə mərkəzlərdə daim internetə açıq olan kompüterlər vasitəsilə
vətəndaşların bütün növ elektron xidmətlərdən yararlana bilmək imkanı nəzərdə tutulur.
Kompüteri olmayan vətəndaşlar mövcud elektron xidmətlərdən yararlanmaq üçün
“ASAN xidmət” mərkəzlərinə gəlib daim internetə açıq kompüterlərdən istifadə edə
bilərlər. Həmçinin dövlət orqanlarının saytları vasitəsilə göstərilən elektron
xidmətlərdən istifadə etməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar
“ASAN xidmət”
əməkdaşlarının köməyindən yararlana bilərlər. Hazırda bütün “ASAN xidmət”
mərkəzlərində
özünəxidmət
bölmələri
fəaliyyət
göstərir.
http://www.asan.az/uploads/files/Texniki_avadanliq.pdf
26
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6-cı istiqamət

Orta bal
6.1

İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru
Metodoloji
əsas:

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanların fəaliyyətində şəffaflığın
artırılması
1.2
Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanların səlahiyyətlərinin
dəqiqləşdirilməsi (6.1.1) və maliyyə nəzarəti
üzrə daha təkmil hüquqi bazanı təmin etmək
üçün maliyyə nəzarəti haqqında qanun
layihəsinin hazırlanması (6.1.2)
Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası,
Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi – 20132014-cü illər
6.1.1 Dövlət maliyyə nəzarətini həyata
keçirən
orqanların
səlahiyyətlərinin
dəqiqləşdirilməsi faktları
3 – Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanların yarısından çoxunda səlahiyyətlər
dəqiqləşdirilmişdir.
2 – Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanların yarısından azında səlahiyyətlər
dəqiqləşdirilmişdir.
1 – Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanlarında
səlahiyyətlər
dəqiqləşdirilməyib, ona hazırlıq gedir.
0 – Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanlarında səlahiyyətlər dəqiqləşdirilməyib
və ona hazırlıq üzrə faktlar aşkara
çıxarılmayıb.
2
Bu bəndin icra vəziyyətini qiymətləndirmək
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Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı

üçün sorğu göndərilən Nazirlər Kabineti,
Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası
tərəfindən sorğu cavablandırılmayıb. Bu
qurumların internet resurslarında, həmçinin
Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisə təqdim
etdiyi illik hesabatında Açıq Hökumətin
Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrası
vəziyyətinə dair sistemli məlumat yer
almayıb. Vergilər Nazirliyinin 2014-cü ildə
AHT-nin icrasına dair hesabatında isə qeyd
olunub ki, dövlət maliyyə nəzarətini həyata
keçirən
orqanların
səlahiyyətlərinin
dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı bu quruma hər
hansı sənəd daxil olmayıb.
İnternet
resurslarının
qanunvericilik
bölməsinin monitorinqi nəticəsində 20142015-ci illər ərzində dövlət maliyyə nəzarətini
həyata keçirən orqanların səlahiyyətlərinin
dəqiqləşdirilməsi istiqamətində hər hansı yeni
fəaliyyət qeydə alınmayıb. Buna görə də
Fəaliyyət Planının icrası dövründə yalnız
Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Maliyyə
Nəzarəti
Xidmətinin
yaradılması
və
səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi faktı qeydə
alınmışdır.
6.1.2. Maliyyə nəzarəti haqqında” qanun
layihəsinin işlənməsi
2 – qanunvericilik işlənilmişdir.
1 – qanunvericilik üzərində iş gedir.
0 – qanunvericilik işlənilməyib və onun
işlənilməsinə hazırlıq getmir.
1
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Əsaslandırma

Bu bəndin icra vəziyyətini qiymətləndirmək
üçün sorğu göndərilən Nazirlər Kabineti,
Maliyyə Nazirliyi və Hesablama Palatası
tərəfindən sorğu cavablandırılmayıb. Bu
qurumların internet resurslarında, həmçinin
Nazirlər Kabinetinin Milli Məclisə təqdim
etdiyi illik hesabatında Açıq Hökumətin
Təşviqi üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrası
vəziyyətinə dair sistemli məlumat yer
almayıb. Vergilər Nazirliyinin 2014-cü il üzrə
AHT-nin icrasına dair hesabatında isə qeyd
olunub ki, bu quruma təklif və rəy üçün hər
hansı sənəd daxil olmayıb. Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının
AHT üzrə Fəaliyyət Planının icrasına dair
2013 və 2014-cü illər üzrə hesabatında
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq
təcrübənin öyrənildiyi, müvafiq qanun
layihəsinin hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə
təqdim edildiyi qeyd olunsa da, sənəd Milli
Məclisin
müzakirəsinə
təqdim
edilməmişdir.27
Bundan əlavə, Hesablama Palatasının sədri
tərəfindən 2015-ci ilin noyabrında KİV-ə
verilən açıqlamadan aydın olur ki, hazırda
dövlət maliyyə nəzarəti haqqında qanun deyil,
“Büdcə məcəlləsi”nin hazırlanması üzərində

27Milli

Məclisin İnternet resursunda belə bir qanun layihəsinin müzakirəyə çıxarılması
barədə məlumat yer almayıb – http://meclis.gov.az/?/az/legislation/
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işlər aparılır.
Həmçinin
maliyyə
nəzarətinin
təkmilləşdirilməsi üçün “Hesablama Palatası
haqqında” yeni qanun layihəsi də hazırlanıb.28
6.2
Maliyyə
nəzarəti
orqanlarının
hesabatlılığının artırılması(6.2.1.) və həmin
orqanlar tərəfindən maliyyə nəzarətinin
nəticələri barədə təhlillərin və statistik
məlumatların ictimaiyyətə təqdim edilməsi
(6.2.2.)
İcraya
məsul Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası,
Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi – 2013qurumlar
2015-ci illər
6.2.1.
Maliyyə
nəzarəti
orqanlarının
Ölçmə
hesabatlılığının artırılması ilə bağlı tədbirlərin
indikatoru
həyata keçirilməsi faktı
–
Maliyyə nəzarəti
orqanlarının
Metodoloji əsas 2
hesabatlılığının artırılması ilə bağlı tədbirlər
həyata keçirilir.
1
–
Maliyyə nəzarəti
orqanlarının
hesabatlılığının
artırılması
ilə
bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsinə hazırlıq işi
aparılır.
0
–
Maliyyə nəzarəti
orqanlarının
hesabatlılığının
artırılması
ilə
bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsi faktı aşkara
çıxarılmadı.
0
Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Maliyyə nəzarəti orqanlarının hesabatlılığının

28http://fins.az/budce/891396/Dovlet_auditi_maliyye_pozuntularinin_qarsisini_alacaq__

_HESABLAMA_PALATASININ_SADRI.html
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Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

6.3

artırılması tədbirlərinin “Dövlət maliyyə
nəzarəti haqqında” qanuna daxil edilməsi
nəzərdə tutulurdu. Bu qanunun qəbul
edilməməsi qeyd olunan tədbirlərin də həyata
keçirilmədiyini göstərir.
6.2.2. Maliyyə nəzarətinin nəticələri barədə
təhlillərin
və
statistik
məlumatların
ictimaiyyətə təqdim edilməsi faktı
2 – Maliyyə nəzarətinin nəticələri barədə
təhlillər və statistik məlumatlar ictimaiyyətə
təqdim edilir.
1 – Maliyyə nəzarətinin nəticələri barədə
təhlillər və statistik məlumatlar ictimaiyyətə
təqdim edilmir, lakin ona hazırlıq işləri
aparılır.
0 – Maliyyə nəzarətinin nəticələri barədə
təhlillər və statistik məlumatlar ictimaiyyətə
təqdim edilmir və buna hazırlıq işi aparılmır.
2
Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən
orqanlar tərəfindən illik hesabatlar onların
internet resurslarında yerləşdirilir, həmçinin
KİV vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim edilir.
2015-ci il üzrə Maliyyə Nazirliyi Dövlət
Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin nəzarət
tədbirləri barədə əvvəlki illərə nisbətən daha
geniş məlumat açıqlanıb. Bundan əlavə,
Hesablama Palatasının apardığı audit
tədbirləri barədə ictimaiyyətə daha əhatəli
məlumatların açıqlanmasına başlanıb.
Maliyyə
nəzarətində
informasiya
texnologiyalarının tətbiqi və elektron nəzarət
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(“e-nəzarət”) sisteminin yaradılması
İcraya
məsul Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası,
Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi – 2013qurumlar
2014-cü illər
6.3. Elektron nəzarət (“e-nəzarət”) sisteminin
Ölçmə
yaradılması
indikatoru
Metodoloji əsas 2 – elektron nəzarət (“e-nəzarət”) sistemi
yaradılıb.
1 – elektron nəzarət (“e-nəzarət”) sisteminin
yaradılmasına hazırlıq gedir.
0 – elektron nəzarət (“e-nəzarət”) sistemi
yaradılmayıb və bu işlə bağlı heç bir hazırlıq
yoxdur.
1
Monitorinq
balı
Bu istiqamətdə ilkin olaraq, Maliyyə
Əsaslandırma
Nazirliyində
xəzinədarlıq
sisteminin
təkmilləşdirilməsi üçün SAP proqramı
bazasında “Xəzinədarlığın İdarəedilməsinin
İnformasiya Sistemi”nin (XİİS) tətbiqi təmin
edilmişdir. 2014-cü ildə milli və xarici
valyutada birbaşa xərclərin bu sistem
vasitəsilə icra edilməsinə başlanılmışdır.
Həmçinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi və
büdcə təşkilatları arasında yaradılmış
proqram təminatının XİİS-də fəaliyyəti təmin
edilmişdir.
Bununla yanaşı, Maliyyə Nazirliyi Dövlət
Xəzinədarlığı
Agentliyi
tərəfindən
"Xəzinədarlığın
İnformasiya
İdarəetmə
Portalı"
yaradılmışdır.
Bu
portalın
yaradılmasında əsas məqsəd istənilən dövlət
orqanının e-imza və ya asan-imza əldə
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6.4

etdikdən sonra Xəzinədarlıq Agentliyinə skan
olunmuş sənədlərini elektron formada
göndərə bilməsinin təmin edilməsidir.
Vergilər Nazirliyi 25 noyabr 2014-cü ildən
Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitoronqi
Xidmətinin
Avtomatlaşdırılmış
Vergi
İnformasiya
Sistemindən
istifadə
reqlamentinə dəyişiklik edərək mübadilə
edilən
məlumatların
həcmini
genişləndirmişdir.
Sonda onu qeyd edək ki, xəzinədarlığın
informasiya
idarəetmə
prosesinin
elektronlaşdırılması tam istifadəyə hazır
deyil. Belə ki, elektron sənəd dövriyyəsində
bütün maliyyə sənədlərinin və eyni zamanda
bütün mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və
onların regional nümayəndəlikləri bu prosesə
tam qoşula bilməmişdilər.
Monitorinq
dövründə
https://portal.dxa.gov.az/
portalında
"Sertifikatla giriş" bölməsi aktiv olmamışdır.
Bunlarla yanaşı, bəzi yerli və mərkəzi icra
orqanları e-imza və ya asan-imzanı əldə
etməmişdilər.
Dövlət
Xəzinədarlığı
Agentliyinin son açıqlamalarına görə,
"Cerberus" şirkəti ilə müqavilə imzalanıb və
hazırda
sənəd
dövriyyəsinin
təkmilləşdirilməsi,
elektron
imza
ilə
göndərilən sənədlərin qəbulunun təmin
edilməsi və müvafiq hesabatların tərtib
edilməsinin təkmilləşdirilməsi işləri aparılır.
Maliyyə nəzarəti orqanlarının qarşılıqlı
fəaliyyətinin təmin edilməsi, onlar arasında
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vahid elektron informasiya bazasının
yaradılması, informasiya mübadiləsinin
təşkili
İcraya
məsul Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası,
Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi – 2013qurumlar
2014-cü illər
6.4. Maliyyə nəzarəti orqanlarının vahid
Ölçmə
elektron informasiya bazasının yaradılması
indikatoru
faktı
Metodoloji əsas 2 – Maliyyə nəzarəti orqanlarının vahid
elektron informasiya bazası yaradılıb.
1 – Maliyyə nəzarəti orqanlarının vahid
elektron informasiya bazasının yaradılmasına
hazırlıq işləri gedir.
0 – Maliyyə nəzarəti orqanlarının vahid
elektron informasiya bazası yaradılmayıb və
hazırlıq işləri də getmir.
1
Monitorinq
balı
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir bazanın
Əsaslandırma
yaradılması üçün fəaliyyətlərə başlanmasına
dair məlumat verilib. Lakin 2015-ci ilin
sonunadək belə bir bazanın fəaliyyətə
başlaması faktı qeydə alınmayıb. Vergilər
Nazirliyinin 2014-cü il üzrə AHT-nin icrasına
dair hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankının yanında
Maliyyə Monitorinq Xidməti ilə inteqrasiya
istiqamətində Vergilər Nazirliyində müvafiq
veb servislər hazırlanmışdır. Eyni zamanda
Maliyyə Nazirliyi ilə Hesablama Palatası
arasında məlumat mübadiləsinin həyata
keçirilməsinə dair KİV-lərdə məlumatlar yer
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alıb.
6.5

İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Dövlət
müəssisələrinin
Maliyyə
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və
ya Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına
uyğun olaraq tərtib edilmiş maliyyə
hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə dərc
edilməsinə
nəzarət
mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi
Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası,
Maliyyə Nazirliyi – 2013-2014-cü illər
6.5.
Dövlət
müəssisələrinin
maliyyə
hesabatlarının auditor yoxlamaları ilə birlikdə
çap olunmasına nəzarət mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi faktları qeydə alınmışdır.
2 – Təkmilləşmə aparılmışdır.
1 – Təkmilləşməyə hazırlıq işləri aparılır.
0 – Təkmilləşmə aparılmayıb və ona hazırlıq
işləri hələ ki təxirə salınıb.
1
Bu bəndin icrasına məsul olan qurumlar
göndərilən sorğuları cavablandırmadıqlarına
görə icra vəziyyətini qiymətləndirmək
məqsədilə onların internet resursları, mətbuat
vasitəsilə yayılan məlumatları monitorinq
olunub. Bundan əlavə, Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə
Komissiyasının
AHT
üzrə
Fəaliyyət Planının icrasına dair 2013 və 2014cü illər üzrə hesabatları öyrənilib. Həmin
hesabatlarda qeyd olunub ki, bu bəndin icrası
ilə əlaqədar “Mühasibat uçotu haqqında”
Qanunun 12-ci və 16-cı maddələrinə, İnzibati
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Xətalar Məcəlləsinin 247-1-ci maddəsinə
dəyişiklik olunub. Həmçinin “Kommersiya
təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarının təqdim edilməsi, hesabat
dövrləri və dərc edilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli
97 nömrəli qərarında dəyişiklik edilib.
“Mühasibat uçotu haqqında” Qanunun 12-ci
və 16-cı maddələrinə qeyd olunan dəyişiklik
2012-ci ilin mayında, İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin
247-1-ci
maddəsinə
dəyişikliklər (Mühasibat uçotu subyekti
tərəfindən
maliyyə
hesabatlarının
və
birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarının və sığorta nəzarəti orqanına
təqdim edilməli olan digər hesabat və
məlumatların qanunvericiliyə müvafiq olaraq
hazırlanması, təqdim olunması, o cümlədən
hesabatlarda və qanunvericiliyə əsasən tələb
olunan
digər
məlumat
formalarında
informasiya və göstəricilərin tam və ya
düzgün əks etdirilməməsinə, həmçinin uçot
sənədlərinin saxlanılması ilə əlaqədar
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydaların
pozulmasına görə vəzifəli şəxslər üç yüz
manatdan dörd yüz manatadək miqdarda,
hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min
manatadək miqdarda cərimə edilirlər.) isə
2012-ci ilin noyabr ayında edilib. Bu
müddəalar 2015-ci ildə qəbul edilən və 2016cı il martın 1-indən qüvvəyə minən yeni
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6.6

İcraya məsul
qurumlar

İnzibati Xətalar Məcəlləsində olduğu kimi
saxlanıb.
Nazirlər Kabinetinin qeyd olunan qərarına
dəyişiklik 2012-ci ilin 9 sentyabrı tarixində
aparılıb. Bundan əlavə, Nazirlər Kabinetinin 1
oktyabr 2014-cü il tarixli 321 saylı qərarı ilə
Maliyyə
Hesabatlarının
Beynəlxalq
Standartlarına əsasən mühasibat uçotunu
aparmalı və maliyyə hesabatlarını təqdim
etməli olan ictimai əhəmiyyətli qurumların
(kredit təşkilatlarından, sığorta şirkətlərindən,
investisiya fondlarından, qeyri-dövlət (özəl)
sosial fondlarından, qiymətli kağızları fond
birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslərdən
başqa) yeni siyahısı təsdiqlənib. SOCAR,
“Azərsu” ASC, “Azərenerji” ASC kimi bəzi
iri dövlət müəssisələri daha çox maliyyə cəlb
etdikləri
beynəlxalq
maliyyə-kredit
təşkilatlarının
tələblərinə
uyğunlaşmaq
zərurətindən illik maliyyə hesabatlarını
auditor rəyi ilə birlikdə dərc edirlər. Lakin
SOCAR-ın siyahıda olan müəssisələri, AZAL
və digər bir çox dövlət müəssisələrinin belə
hesabatları ayrılıqda hələ də dərc olunmur.
Yerli büdcənin tərtibinə və icrasına, o
cümlədən sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmiş
büdcə göstəricilərinə uyğunluğuna, habelə
bələdiyyələrin maliyyə hesabatlarının
vaxtında təsdiq olunmasına nəzarət
mexanizmlərinə və proseduralarına dair
təkliflər hazırlanması
Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,
Hesablama Palatası – 2013-cü il
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Ölçmə
indikatoru
Metodoloji
əsas:

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

6.6. Yerli büdcənin tərtibinə və nəzarət
mexanizmlərinə və proseduralarına dair
təkliflər hazırlanması faktı
2 – Yerli büdcənin tərtibinə və nəzarət
mexanizmlərinə və proseduralarına dair təkliflər
təqdim olunub.
1 – Yerli büdcənin tərtibinə və nəzarət
mexanizmlərinə və proseduralarına dair
təkliflərin hazırlanması işləri gedir.
0 – Yerli büdcənin tərtibinə və nəzarət
mexanizmlərinə və proseduralarına dair təkliflər
hazırlanmayıb.
2
Ədliyyə
Nazirliyinin
"Bələdiyyələrin
fəaliyyətinə
inzibati
nəzarətin
həyata
keçirilməsi ilə bağlı illik (2013-cü il üçün)
məruzəsində qeyd olunub ki, Açıq Hökumətin
Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üzrə Milli
Fəaliyyət
Planının
tələblərinə
əsasən
"Bələdiyyələrin
maliyyəsinin
əsasları
haqqında"
Qanuna,
İnzibati
Xətalar
Məcəlləsinə dəyişikliklərin edilməsi barədə
müvafiq təkliflər hazırlanmışdır.
Bu istiqamətdə qanunvericiliyi analiz etdikdə
görmək olar ki, "Bələdiyyələrin maliyyəsinin
əsasları haqqında", "Mühasibat uçotu
haqqında" qanunlarda bələdiyyələrin maliyyə
hesabatlarının verilməsi, yerli büdcənin tərtibi
və icrası haqqında, dotasiya, subvensiya,
ssudaların bələdiyyələrə verilməsi qaydaları,
hesabatların vaxtında tərtib olunmasına
nəzarət mexanizmi ilə bağlı müddəalar öz
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6.7

İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru
Metodoloji
əsas:

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

əksini tapmışdır. Bunlarla yanaşı, Maliyyə
Nazirliyi də hesabatların elektron dövriyyəsi
ilə bağlı fəaliyyətlərində bələdiyyələrin də
cəlb olunmasını nəzərə almışdır.
"Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər
haqqında" Qanuna edilən dəyişikliklərə
əsasən yerli vergi və ödənişlərin ödənilməsi
banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru,
habelə mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə
həyata keçirilir. Bələdiyyələr tərəfindən yerli
vergi və ödənişlərin nağd şəkildə qəbul
olunması qadağan olunmuşdur.
Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat və
müvafiq qanun layihələrinin Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim
edilənədək dərc edilməsi
Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi – 20132015-ci illər
6.7. Büdcə və müvafiq qanun layihələrinin
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
təqdim edilənədək dərc edilməsi faktı
1 – Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat
və müvafiq qanun layihələri Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim
edilənədək dərc edilir
0 – Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat
və müvafiq qanun layihələri Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim
edilənədək dərc edilmir.
1
Mətbuatda aparılan axtarışlar və eyni Maliyyə
Nazirliyinin saytındakı araşdırmalar təsdiq
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edir ki, 2016-cı ilin dövlət və icmal
büdcələrinin təqdimatı 2015-ci ilin oktyabr
ayının əvvəlində, yəni qanun layihələri
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
təqdim edilənədək dərc edilib və Maliyyə
Nazirliyinin saytında yerləşdirilib.29

29Ətraflı

məlumat üçün aşağıdakı linkə müraciət etmək olar.
http://maliyye.gov.az/node/1128
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7-ci istiqamət
Orta bal
7.1
İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru
Metodoloji
əsas:

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində
şəffaflığın artırılması
2
Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla təmin
edilməsi və vergi ödəyiciləri ilə təbliğat işinin
təkmilləşdirilməsi
Vergilər Nazirliyi – 2012-2014-cü illər
7.1. Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla
təmin edilməsinə yönələn tədbirlərin həyata
keçirilməsi faktı
2 – Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla
təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
1 – Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla
təmin edilməsinə hazırlıq işləri gedir.
0 – Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla
təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsi və ona hazırlıq işləri aparılmır.
2
Vergilər Nazirliyinin AHTMFP-nin icrasına
dair hesabatından aydın olur ki, 2012-ci ildə
vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığı
sahəsində vergi ödəyiciləri üçün zəruri
informasiyanı əks etdirən 15 adda kiçik
həcmli bukletlər, o cümlədən nağdsız
ödənişlərin üstünlüklərini, ödəniş kartları və
POS-terminallardan
istifadə
qaydalarını
özündə əks etdirən buklet hazırlanmış və
111.500 sayda (101.600 Azərbaycan, 9.900
İngilis dilində) nəşr etdirilərək vergi
90

ödəyicilərinə çatdırılması üçün müvafiq
tədbirlər görülmüşdür.
Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci il 4 oktyabr 219 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası ərazisində POS-terminalların
quraşdırılması,
istifadəsi
və
tətbiqi
Qaydaları”na uyğun yeni kitabça və
“Nəzarətkassa aparatı və ciddi hesabat
blanklarının tətbiqi xüsusiyyətləri” adlı yeni
buklet çapa hazırlanmışdır.
2013-cü ildə vergi qanunvericiliyi və
inzibatçılığı sahəsində vergi ödəyiciləri üçün
zəruri informasiyanı əks etdirən, azərbaycan
və ingilis dillərində 14 adda kiçik həcmli
buklet, kitabça və jurnal nəşr etdirilmiş və
onların vergi ödəyicilərinə çatdırılması üçün
müvafiq
tədbirlər
görülmüşdür.
Eyni
zamanda, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən
vergi borcu olan abonentlərə Bakı Elektrik
Şəbəkə ASC-nin verdiyi bildirişlərin arxa
tərəflərində
əmək
müqaviləsinin
bağlanmasının zəruriliyi barədə reklamlar
yerləşdirilmişdir.
Respublika
ərazisində
nağdsız ödənişlərin üstünlüklərini təbliğ edən
xüsusi reklam şitləri yenilənmişdir.
2014-cü ilin fevral ayında vergi ödəyicilərinə
xidmət strukturlarına Vergilər Nazirliyinin
loqotipini əks etdirən 40 avtomobil
ayrılmışdır. Bu avtomobillərdən sənəd
dövriyyəsinin təşkilində, ünvanlı (səyyar)
xidmətin göstərilməsində, xüsusilə də POSterminalların tətbiqi ilə əlaqədar xidmətin
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7.2

göstərilməsində,
vergi
ödəyiciləri
və
bələdiyyələrlə keçirilən görüşlərdə, “Vergi
Dostları” şəbəkəsinin üzvləri ilə, o cümlədən
məktəblərdə keçirilən tədbirlərdə, həmçinin
reklam və təbliğat işlərində istifadə olunur.
Respublika ərazisində nağdsız ödənişlərin,
eləcə də POS-terminallardan istifadənin
genişləndirilməsi məqsədilə də cari ilin
avqust ayından iri ticarət mərkəzlərində
“Sürətli keçid üçün nağdsız ödəyin!”
layihəsinin tətbiqinə başlanılmışdır.
Bundan əlavə, aviabiletlərin üzərində əmək
müqavilələrinin bağlanmasının zəruriliyi
barədə reklamlar yerləşdirilmişdir. Bakı
şəhərində fəaliyyət göstərən reklam şirkətləri
ilə əldə edilmiş razılığa əsasən şəhərin
müxtəlif yerlərində, o cümlədən yol
kənarlarında, iri ticarət mərkəzlərində əmək
müqavilələrinin bağlanmasının zəruriliyi
mövzusunda hər ay orta hesabla 90 reklam
lövhəsinin, eləcə də video çarxların ödənişsiz
olaraq yerləşdirilməsi təmin edilmiş və işlər
hazırda davam etdirilir.
Bütün bunlarla yanaşı, Vergilər Nazirlyinin
internet səhifəsində (səhifə ziyarətçilərinin
sayı bir il ərzində 3 milyondan çox olur)
zəruri məlumatların özləri və izahedici
vəsaitləri yerləşdirilmişdir. Vergi ödəyiciləri
üçün onlayn sual-cavab bölməsi yaradılmış,
məlumatların
SMS
vasitəsilə
onlara
çatdırılması istiqamətində fəaliyyətlər həyata
keçirilmişdir.
Vergi orqanlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq
92

Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı üzrə
yaxşı
praktika
haqqında
kodeksinə
uyğunlaşdırılması
sahəsində
tədbirlər
görülməsi
məsul Vergilər Nazirliyi – 2012-2013-cü illər

İcraya
qurumlar
Ölçmə
indikatoru

Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

7.2.
Vergi
orqanlarının
fəaliyyətinin
Beynəlxalq
Valyuta
Fondunun Vergi
şəffaflığı üzrə yaxşı praktika haqqında
kodeksinə
uyğunlaşdırılması
sahəsində
tədbirlər görülməsinə dair faktlar
2 – Vergi orqanlarının fəaliyyətinin
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı
üzrə yaxşı praktika haqqında kodeksinə
uyğunlaşdırılması sahəsində tədbirlər həyata
keçirilib.
1 – Vergi orqanlarının fəaliyyətinin
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı
üzrə yaxşı praktika haqqında kodeksinə
uyğunlaşdırılması sahəsində tədbirlər həyata
keçirilməsinə hazırlıq işləri gedir.
0 – tədbirlər həyata keçirilməyib və ona
hazırlıqla bağlı faktlar təsdiq edilməyib.
2
Vergi orqanlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq
Valyuta Fondunun “Vergi şəffaflığı üzrə
yaxşı
praktika
haqqında
kodeksi”nə
uyğunlaşdırılması
sahəsində
tədbirlər
görülməsi ilə bağlı işlər – ötən müddət
ərzində Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılan
monitorinqin nəticələri, həmçinin adı çəkilən
Kodeksin müddəalarının vergi orqanlarının
93

7.3.

fəaliyyətində və aidiyyəti normativ-hüquqi
aktlarda nəzərə alınması və Nazirliyin
səlahiyyətlərinə aid olan müddəaların yerinə
yetirilməsi barədə məlumat 6 noyabr 2008-ci
il tarixində Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilmişdir.
Bununla yanaşı, “Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı
praktika
haqqında
kodeksi”in
təkmilləşdirilməsi
üzərində
Beynəlxalq
Valyuta Fondu tərəfindən işlərin aparılması,
eyni zamanda hesabat ilində fond tərəfindən
bu Kodeksə əlavə və dəyişikliklər ilə bağlı
layihəsinın hazırlanması barədə ictimaiyyətə
açıqlanma verilmişdir. Layihə ilə bağlı
verilən rəy və təkliflərə əsasən sənədin yekun
variantı hazırlanmış və təsdiq üçün
Beynəlxalq Valyuta Fondunun İcraiyyə
Şurasına təqdim edilmişdir.
Vergilərin və digər icbari ödənişlərin
elektron
qaydada
ödənilməsinin
təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər
görülməsi
məsul Vergilər Nazirliyi – 2012-2013-cü illər

İcraya
qurumlar
Ölçmə
indikatoru

Metodoloji əsas

7.3. Vergilərin və digər
elektron
qaydada
təkmilləşdirilməsi üçün
görülməsinə dair faktlar
2 – Vergilərin və digər
elektron
qaydada
təkmilləşdirilməsi üçün
görülüb.
1 – Vergilərin və digər
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icbari ödənişlərin
ödənilməsinin
müvafiq tədbirlər
icbari ödənişlərin
ödənilməsinin
müvafiq tədbirlər
icbari ödənişlərin

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

elektron
qaydada
ödənilməsinin
təkmilləşdirilməsinə hazırlıq işləri aparılıb.
0 – tədbirlər həyata keçirilməyib və onun
hazırlanması ilə bağlı faktlar aşkara
çıxarılmayıb.
2
Vergilər Nazirliyinin müvafiq hesabatından
aydın olur ki, vergilərin və digər icbari
ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin
təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər
görülməsi ilə bağlı dövlət rüsumu üzrə
ödənişlər ilə nağdsız qaydada aparılması
məqsədilə Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi
Bankın birgə həyata keçirdikləri tədbirlər
nəticəsində
Ədliyyə
Nazirliyinin
də
“Hökumət Ödəniş Portalı”na inteqrasiya
olunması istiqamətində işlər görülmüşdür. Bu
məqsədlə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
toplanan rüsumların büdcə təsnifatı kodları və
rüsum yığan təşkilatlarının xəzinə rekvizitləri
barədə müvafiq siyahılar müəyyənləşdirilmiş
və həmin Nazirliyin informasiya sisteminin
“Hökumət Ödəniş Portalı”na qoşulması ilə
bağlı bütün texniki və digər məsələlər
müzakirə edilmişdir. Hesabat ilində vergi
ödəyicilərinin ƏDV depozit hesabı vasitəsilə
ƏDV faizləri üzrə borcunun yarandığı
təqdirdə məbləğin sub-uçot hesabından
avtomatik büdcəyə silinməsi və vergi
ödəyiciləri üçün İnternet Vergi İdarəsində
müvafiq imkan yaradılmış və 21.10.2013-cü
il tarixdən istifadəyə verilmişdir.
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AR Prezidentinin «Dövlət orqanlarının
elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili
sahəsində
bəzi
tədbirlər
haqqında»
fərmanından irəli gələn vəzifələr işığında
Vergilər Nazirliyi tərəfindən vətəndaş
cəmiyyətinə, biznes strukturlarına göstərilən
elektron xidmətlərin çeşidinin və həcminin
artırılması sahəsində bir sıra zəruri tədbirlər
həyata keçirilmiş, Nazirliklə Mərkəzi Bankın
birgə həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində
vergi və rüsumların elektron ödəniş sistemi
yaradılmışdır. Bu elektron xidmətdən istifadə
etməklə hesabat ilinin ötən müddəti ərzində
dövlət büdcəsinə 754.163 sayda ödəniş
əsasında 154,4 milyon manat vəsait daxil
olmuşdur. Eyni zamanda POS-terminalların
tətbiqinin genişləndirilməsinə nəzarətin təşkili
ilə bağlı, o cümlədən POS-terminal ilə
əlaqədar bildirişlərin hazırlanması və
göndərilməsi ilə bağlı Nazirliyin müvafiq
proqram təminatında təkmilləşdirmə işlərinin
görülməsi təmin edilmişdir.
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8-ci istiqamət

Orta bal
8.1

İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru

Metodoloji
əsas:

Monitorinq
balı

Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul
olan sənaye sahələrində şəffaflığın
artırılması
2
Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul
olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq
Təşəbbüsünün Azərbaycanda davamlı tətbiqi
və inkişafı üçün Azərbaycan Respublikası
hökumətinin ölkədə mineral ehtiyatların
hasilatı ilə məşğul olan yerli və xarici
şirkətlər, habelə vətəndaş cəmiyyəti
institutları ilə əməkdaşlığının davam
etdirilməsi
Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər
8.1. Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul
olan
Sənaye
Sahələrində
Şəffaflıq
Təşəbbüsünün Azərbaycanda davamlı tətbiqi
və inkişafı üçün Azərbaycan Respublikası
hökumətinin ölkədə mineral ehtiyatların
hasilatı ilə məşğul olan yerli və xarici
şirkətlər,
habelə
vətəndaş
cəmiyyəti
institutları
ilə
əməkdaşlığının
davam
etdirilməsini təsdiq edən tədbirlərə dair
faktlar
2 – tədbirlər həyata keçirilmişdir.
1 – tədbirlərin həyata keçirilməsinə hazırlıq
aparılır.
0 – tədbirlər həyata keçirilməyib və heç bir
hazırlıq da aparılmır.
2
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Əsaslandırma

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondundan
sorğuya
cavab
olaraq
bildirilmişdir ki, 2015-ci il ərzində
Azərbaycanda müvafiq il üzrə iş planına
uyğun olaraq Təşəbbüs üzrə işlər davam
etdirilmişdir.
Qiymətləndirmə
dövründə
Azərbaycanın hasilat şirkətləri, vətəndaş
cəmiyyəti və hökumət nümayəndələrindən
ibarət Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) 7 iclası baş
tutmuş, Mədən Sənayesində Şəffaflığın
Artırılması (MSŞA) Koalisiyası tərəfindən
Dünya Bankının və Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) dəstəyi ilə
Şirvan, Neftçala və Gədəbəy şəhərlərində
"Regionlarda dəyirmi masalar" adlı silsilə
tədbirlər təşkil edilmiş, "Şirkətlərin MHŞT
üzrə hesabat formalarının doldurulması üzrə
peşəkarlığının və MHŞT hesabatlılığının
keyfiyyətinin artırılması" üzrə seminar təşkil
edilmiş, həmçinin ARDNF-nin təşkilati
dəstəyi və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi
Şurasının maliyyə dəstəyi ilə MSŞA
koalisiyası üzvləri üçün "Azərbaycan
Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT
Hesabatının MHŞT Standartının tələblərinə
uyğunluğu" mövzusunda seminar və digər
tədbirlər keçirilmişdir.
2015-ci ilin oktyabr ayında MSŞA-QHT
Koalisiyası üzvləri üçün ARDNF-nin inzibati
binasında
"Azərbaycan
Respublikasının
2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatının MHŞT
tələblərinə uyğunluğu" mövzusunda seminar
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təşkil edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi
Şurasının maliyyə dəstəyi ilə baş tutan
seminarda QHT nümayəndələri yeni MHŞT
standartları ilə bağlı məlumatlandırılmışlar.
2015-ci il iyul ayının 30-da ARDNF-də
MHŞT
üzrə
hesabat
formalarının
doldurulması üzrə peşakarlığın və MHŞT
hesabatlılığının keyfiyyətinin artırılması
məqsədilə mədən sənayesində fəaliyyət
göstərən, MHŞT Memorandumunun tərəfdaşı
olan yerli və xarici şirkət nümayəndələri üçün
təlim keçirilmişdir. MSŞA üzrə QHT
Koalisiyasının üzvləri də təlimdə iştirak
etmişlər.
8.2

Azərbaycan
Respublikası
hökumətinin
mədən sənayesində əldə etdiyi məcmu
daxilolmalar
barədə
hesabatların
ictimaiyyətə
mütəmadi
açıqlanmasının
davam etdirilməsi
məsul Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər

İcraya
qurumlar
Ölçmə
indikatoru

Metodoloji əsas

Monitorinq

8.2. Azərbaycan Respublikası hökumətinin
mədən sənayesində əldə etdiyi məcmu
daxilolmalar barədə hesabatların ictimaiyyətə
mütəmadi açıqlanması faktları
2 – informasiya açıqlanır.
1 – informasiyanın açıqlanmasına hazırlıq işləri
gedir.
0 – informasiya açıqlanmır və onunla bağlı
hazırlıq işləri getmir.
2
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balı
Əsaslandırma

8.3

MHŞT Standartlarının tələblərinə uyğun
hazırlanmış
Azərbaycan
Respublikası
Hökumətinin mədən hasilatı sənayesində əldə
etdiyi məcmu daxilolmaları barədə növbəti
(on səkkizinci) hesabatı (2013-cü il üzrə) və
auditor şirkətinin 2013-cü il üzrə MHŞT
hesabatlarının tutuşdurulmasına dair keçən
illərlə müqayisədə daha geniş miqyasda
məlumatları əks etdirən hesabatı 16 iyul
2015-ci il tarixində təsdiq edilmişdir.
Həmçinin auditorun 2014-cü il üzrə MHŞT
hesabatlarının tutuşdurulmasına dair yekun
layihə hesabatı 25 dekabr tarixində ÇQ-yə
təqdim
olunmuşdur.
MHŞT-nin
Azərbaycanda tətbiqi üzrə 2014-cü ili əhatə
edən
hesabat
30
iyun
tarixində
30
açıqlanmışdır.
Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul
olan
Sənaye
Sahələrində
Şəffaflıq
Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqi üzrə
illik hesabatların açıqlanması
məsul Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər

İcraya
qurumlar
Ölçmə
indikatoru

Metodoloji əsas

8.3. Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul
olan
Sənaye
Sahələrində
Şəffaflıq
Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqi üzrə illik
hesabatın nəşri faktları
2 – Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul

30MSŞT-nin

31 dekabr 2013-cü il üzrə hesabatı ilə tam mətni ilə aşağıdakı link vasitəsilə
tanış olmaq olar. http://www.eiti.az/doc/2013/EITI_Report_2013_aze.pdf MSŞT-nin 31
dekabr 2014-cü il üzrə hesabatı ilə isə bu link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür:
http://www.eiti.az/doc/2014/18_03_2016_MS_AZ_.pdf
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Monitorinq
balı

olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün
Azərbaycanda tətbiqi üzrə illik hesabat dərc
edilmişdir.
1 – Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul
olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün
Azərbaycanda tətbiqi üzrə illik hesabatın dərc
edilməsinə hazırlıq gedir.
0 – Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul
olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün
Azərbaycanda tətbiqi üzrə hesabat dərc edilmir
və ona hazırlıq işləri görülmür.
2

Əsaslandırma
ARDNF-dən sorğuya cavab olaraq bildirilib
ki, MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqi üzrə
2014-cü ili əhatə edən illik hesabat 29 iyun
2015-ci il tarixində açıqlanmışdır.31

31Fəaliyyət

Hesabatı aşağıdakı linkdə yerləşdirilib:
http://www.eiti.az/doc/2014/feal_hesabat_2014.pdf
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9-cu istiqamət

Orta bal
9.1

İcraya məsul
qurumlar
Ölçmə
indikatoru
Metodoloji
əsas:

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən
tədbirlərlə bağlı maarifləndirmənin və
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi
1.7
Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin
yerinə yetirilməsi vəziyyətinin hər il üzrə
dəyərləndirilməsi (9.1.1) və ictimaiyyətə
açıqlanması (9.1.2)
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə Komissiyası – 20122015-ci illər
9.1.1. Fəaliyyət Planının icrası üzrə
tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin hər
il üzrə dəyərləndirilməsi faktları
2 – qiymətləndirmə aparılmışdır.
1 – qiymətləndirilməsinin aparılmasına hazırlıq
gedir.
0 – qiymətləndirmə aparılmamış və hazırlıq
işlərinin aparılması faktları da aşkara
çıxarılmamışdır.
2
Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Milli
Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamına əsasən,
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları
Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin
icrası ilə bağlı məlumatları Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və
Korrupsiyaya
qarşı
mübarizə
üzrə
Komissiyaya təqdim edirlər.
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Komissiyanın məlumatına görə, Fəaliyyət
Planının
qiymətləndirilməsində
dövlət
orqanları
tərəfindən
təqdim
edilmiş
məlumatlardan
əlavə
olaraq,
kütləvi
informasiya
vasitələrində
yer
alan
məlumatları, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin
araşdırmalarını, fikir və rəylərini də nəzərə
alıb.
Komissiyanın hazırladığı qiymətləndirmə
metodologiyası 2 istiqamətli dəyərləndirməni
nəzərdə
tutur.
Birinci
mərhələdə
qiymətləndirmə 9 bənd üzrə 45 fəaliyyət
növünün müvafiq dövlət qurumları tərəfindən
tam, qismən və ya icra olunmama vəziyyətini
müəyyən edir. Birinci mərhələdə 45 fəaliyyət
növü üzrə 0-2 şkalası əsasında dövlət
orqanları tərəfindən Fəaliyyət Planının
müvafiq
bəndlərinin
icra
vəziyyəti
müəyyənləşdirilir. Qeyd olunan şkala
əsasında fəaliyyət növləri üzrə icra səviyyəsi;
0 xal – icra olunmayıb, 1 xal – qismən icra
olunub, 2 xal tam icra olunub kimi
qiymətləndirilir. Nəticədə fəaliyyət növləri
üzrə dövlət qurumlarına verilən xallar
toplanaraq, eyni öhdəliklər qrupunun xal
şkalası əsasında, fəaliyyət növünün mərkəzi
və yerli icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən
tam, qismən və icra olunmaması üzrə orta
faizlər hesablanır.
İkinci mərhələdə isə ilkin qiymətləndirmənin
nəticəsi əsasında Fəaliyyət Planında 2014-cü
il
üçün nəzərdə tutulan
tədbirlərin
ümumilikdə hansı səviyyədə icra olunması
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Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

müəyyən edilir.
9.1.2. Fəaliyyət Planının icrası üzrə
tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin
dəyərləndirilməsinin nəticələrinin dərci
2 – Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin
yerinə
yetirilməsi
vəziyyətinin
dəyərləndirilməsinin nəticələri dərc edilmişdir.
1 – Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin
yerinə
yetirilməsi
vəziyyətinin
dəyərləndirilməsinin nəticələri dərcə hazırlanır.
0 – Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin
yerinə yetirilməsi vəziyyəti dəyərləndirilməyib
və ona hazırlıq işləri getmir.
2

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya
Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Milli
Fəaliyyət
Planının
qiymətləndirməsini
nəzərdə tutan Hesabatı özünün saytında
yerləşdirməklə
ictimaiyyətə
açıqlayır.
Hesabatlar
illər
üzrə
olmaqla
http://www.antikorrupsiya.gov.az/
saytının
“Materiallar”
menyusunun
“Fəaliyyət
planının icrası” alt menyusunda PDF
formatında yerləşdirilir. Hesabatın saytda
oxunması, eyni zamanda, saytdan yüklənməsi
mümkündür.
9.2
Açıq
hökumət
təşəbbüsü
üzrə
maarifləndirici materialların nəşri və əhali
arasında paylanması
İcraya
məsul Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə Komissiyası, Nazirlər
qurumlar
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Ölçmə
indikatoru
Metodoloji əsas

Monitorinq
balı
Əsaslandırma

Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanları – Mütəmadi
9.2. Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə
maarifləndirici materialların nəşri ilə bağlı
faktlar
2 – materiallar nəşr olunub.
1 – materiallar nəşrə hazırlanıb.
0 – materiallar nəşr olunmayıb və onunla
bağlı hazırlıq işləri getmir.
2
Monitorinqə cəlb olunmuş mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanlarının hesabatlarının,
saytlarının və əlaqəli internet resurslarının
tədqiqi zamanı məlum olub ki, bu istiqamət
üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası zamanı
müəyyən çətinliklər mövcuddur. Xüsusilə,
monitorinqə cəlb olunmuş 45 yerli icra
hakimiyyəti orqanının əksəriyyətində açıq
hökumətin təşviqi ilə bağlı maarifləndirici
materiallar nəşr edilməmişdir. Sorğuya
verilmiş cavablarda və saytlara yerləşdirilmiş
hesabatlarda bunu yeri icra orqanının
büdcəsində ayrıca maliyyə vəsaitinin nəzərdə
tutulmaması ilə əlaqələndiriblər. Sumqayıt
şəhər icra hakimiyyətinin və Binəqədi rayon
icra hakimiyyətinin hesabatlarında bu
fəaliyyətin icrası ilə bağlı məlumatlara rast
gəlinib.
Korrupsiyaya
qarşı
mübarizə
üzrə
Komissiyanın hesabatında mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanlarına tövsiyə olunur
ki, maarifləndirici materialların təşviqatını
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müasir
informasiya
texnologiyalarının
imkanlarından istifadə edərək sosial şəbəkə
və internet səhifələrdə aparsınlar.
Monitorinq olunmuş 45 mərkəzi icra
hakimiyyətinin bəzilərində alt istiqamətlərdə
nəzərdə tutulduğu kimi Açıq Hökumət
Təşəbbüsü üzrə, bəzilərində Milli Fəaliyyət
Planına daxil olan tədbirlərin icrası ilə bağlı
nəşrlər çap olunmuş və ya elektron şəkildə
saytlara yerləşdirilmişdir.
429 səhifəlik “Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ildə fəaliyyəti
haqqında Hesabat”da Açıq hökumətlə bağlı
ayrıca bölmə yoxdur. Hesabatın 12-ci bölməsi
“Əsas dövlət proqramlarının icrasının
vəziyyəti barədə” adlanır. Bu bölmədə yalnız
“Azərbaycan Respublikası
regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı”nın, “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın və “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramı”nın icraları ilə bağlı məlumatlar
verilib. Ümumiyyətlə NK-nın adıçəkilən
hesabatında 4 bölmədə “Açıq hökumətin
təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın (MFP) adı çəkilir ki,
bunlar ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının Milli Fəaliyyət Planının icrası ilə
əlaqədar gördüyü işlərlə bağlı epizodik
məlumatlardır.
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“Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində
öhdəliklərin icrası istiqamətində zəruri
tədbirlərin davam etdirilməsi
İcraya
məsul Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları, Korrupsiyaya qarşı
qurumlar
mübarizə üzrə Komissiya – 2012-2015-ci
illər.
9.3. Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsinin
Ölçmə
ümümi dəyərləndirilməsi
indikatoru
Metodoloji əsas 2 – əhəmiyyətli nailiyyət aşkara çıxarılıb.
1 – bəzi nailiyyətlər aşkara çıxarılıb.
0 – Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsi
istiqamətində nailiyyət aşkara çıxarılmayıb.
1
Monitorinq
balı
Monitorinqə cəlb olunmuş 91 mərkəzi və
Əsaslandırma
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının Milli
Fəaliyyət Planının icrası ilə bağlı açıqladıqları
məlumatların
qiymətləndirilməsi,
eyni
zamanda bu orqanların rəsmi saytlarının,
elektron KİV-lərin müvafiq məlumatlarının
araşdırılması və ekspertlərlə müsahibələr bu
nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, öhdəliklərin
icrası ilə bağlı əhəmiyyətli nailiyyət aşkara
çıxarılmayıb. Xüsusilə MFP çərçivəsində
öhdəliklərin icrası ilə bağlı informasiyaların
əlçatanlığının təmin olunması sahəsində
vəziyyət ürəkaçan deyil. Monitorinq prosesi
çərçivəsində 2015-ci ildə sorğu göndərilən 87
mərkəzi və yerli icra orqanlarından cəmi 27-si
və ya 31 faizi hesabatı təqdim edib. 11 qurum
və ya sorğu göndərilənlərin 12,7 faizi
müxtəlif bəhanələrlə hesabatı təqdim etməyib.
9.3
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49 qurum və ya sorğu ilə müraciət olunanların
56,3 faizi sorğuya ümumiyyətlə, reaksiya
verməyib.
2016-cı ildə sorğu ilə müraciət olunan 90 icra
orqanından 27-si (30 faiz) müvafiq hesabatı
təqdim, 11 qurum (12,2 faiz) imtina edib. 52
qurum (57,7 faiz) isə sorğunu ümumiyyətlə,
cavabsız buraxıb.
Monitorinqə cəlb olunmuş 46 mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanından 14-ü hesabatlarını
saytlarına yerləşdirib, onların bəzilərində isə
MFP ilə bağlı öhdəliklərin icrası ilə bağlı
məlumatlar müfəssəl deyil, dağınıq, qarışıq və
ümumidir.
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının MFP ilə bağlı
məlumatsızlığı əvvəlki illərlə müqayisədə
qismən aradan qaldırılsa da, problem hələ də
qalır. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
saytlarında ümumiyyətlə, “Hesabat” menyusu
olmadığından MFP-nin icrası ilə bağlı elektron
məlumat əldə etmək bəzi hallarda mümkün
olmur
ki,
bu
da
yekunda
ümumi
qiymətləndirməni çətinləşdirir.
Dövlət orqanlarının işində ictimaiyyətin
iştirakının
genişləndirilməsi,
dövlət
orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları
mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla internet
səhifələrində yerləşdirməsi, ictimaiyyətlə
birbaşa ünsiyyət tədbirlərinin keçirilməsi,
internet səhifələri vasitəsilə müzakirələrin
keçirilməsi və rəylərin qəbul edilməsi ilə
bağlı həyata keçirilən fəaliyyətlər də yetərli
deyil. Bütün bunlar son nəticədə Açıq
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Hökumətin əsas prinsiplərindən olan dövlət
orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və
hesabatlılığın
təmininə
nail
olmağı
çətinləşdirir. Əsas nailiyyət kimi xidmətlərin
elektronlaşması səviyyəsinin yüksəldilməsini
və İKT-nin tətbiqini qeyd etmək olar.
9.4
Fəaliyyət
Planında
nəzərdə
tutulan
tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti
institutlarına maliyyə dəstəyi
İcraya
məsul Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti
orqanları,
Azərbaycan
qurumlar
Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Komissiya – 2012-2015-ci illər
Fəaliyyət
Planında
nəzərdə
tutulan
Ölçmə
tədbirlərin icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti
indikatoru
institutlarına maliyyə dəstəyinin ayrılması
faktı
Metodoloji əsas 2 – maliyyə köməkliyi göstərilib.
1 – maliyyə köməkliyinin göstərilməsinə hazırlıq
işi gedir.
0 – maliyyə dəstəyi göstərilməyib və onun
göstərilməsi
üçün
hazırlıq
işlərinin
aparılması faktı aşkarlanmayıb.
2
Monitorinq
balı
21 oktyabr 2015-ci ildə Azərbaycan
Əsaslandırma
Respublikası Prezidenti “Qrant haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2014-cü il 17 oktyabr tarixli
1081-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqini
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nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının
dövlət
büdcəsindən
maliyyələşdirilən,
fəaliyyət sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə
qrant verə bilən qurumların siyahısının təsdiq
edilməsi haqqında 654 nömrəli Fərman
imzaladı. Fərmana qrant verə bilən dövlət
qurumları əlavə olunub. Siyahıya görə,
aşağıdakı
qurumlar
Azərbaycan
Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə
qrant verə bilərlər:
 Azərbaycan Respublikasının Gənclər və
İdman Nazirliyi
 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi
 Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi
 Azərbaycan Respublikasının Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
 Azərbaycan
Respublikasının
Təhsil
Nazirliyi
 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyi
 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası
 Azərbaycan
Respublikasının
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Komissiyası
Prezidentin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 652
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
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orqanları
tərəfindən
qeyri-hökumət
təşkilatlarına qrant verilməsinin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət DəstəyiŞurası ilə razılaşdırılması Qaydası” da təsdiq
edilib. Qaydaya görə, qrant verilməsinin Şura
ilə razılaşdırılması dedikdə, dövlət orqanları
tərəfindən
verilən
qrantlar
vasitəsilə
maliyyələşdirilməsi
nəzərdə
tutulan
mövzuların
qiymətləndirilməsi
və bu
qrantlara dair Şuranın rəylərinin həmin dövlət
orqanlarına bildirilməsi başa düşülür.
Qaydada nəzərdə tutulur ki, dövlət orqanları
növbəti il ərzində keçiriləcək müsabiqələr və
qrantlar
vasitəsilə
maliyyələşdirilməsi
nəzərdə tutulan mövzular barədə məlumatları
hər il dekabrın 30-nadək Şuraya təqdim
etməlidirlər.
Şura məlumatları aldıqdan sonra 20 iş günü
müddətində müsabiqələrin tarixləri və
maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan mövzular
barədə dövlət orqanlarının təkliflərinin
müqayisəli təhlilini aparır.
Şura məlumatı təqdim etmiş dövlət
orqanlarına 10 iş günü müddətində
qiymətləndirmənin nəticələri barədə yazılı rəy
göndərir.
Eyni zamanda, qaydanın tələblərinə görə,
dövlət orqanı müsabiqədə iştirak edən qeyrihökumət
təşkilatları
barədə
lazımi
məlumatları ərizələr qəbul olunduqdan sonra
10 iş günü müddətində Şuraya təqdim
etməlidirlər.
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Şura isə Qaydada nəzərdə tutulmuş
məlumatları aldıqdan sonra 10 iş günü
müddətində qeyri-hökumət təşkilatları və
onların təqdim etdikləri layihələr barədə
rəyini dövlət orqanına təqdim etməlidirlər.
Dövlət orqanı Şuranın hər iki rəyini nəzərə
almalıdır.
Şura müəyyən edilmiş müddətdə rəyini dövlət
orqanına təqdim etmədikdə, dövlət orqanının
müəyyənləşdirdiyi
müsabiqə
tarixləri,
maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan mövzular
və qrantların verilməsi razılaşdırılmış hesab
olunur.
Qanunvericilik aktlarının yuxarıdakı qaydaya
uyğunlaşdırılması prosesi 2015-ci ildə başa
çatdırılmayıb, 2016-cı ildə də davam etdirilib.
Belə ki, Nazirlər Kabinetinin (NK) 22 fevral
2016-cı il tarixli, 73 saylı qərarı ilə “Qrant
müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması
Qaydası”nda dəyişikliklər edilib.
Eyni zamanda, 17 mart 2016-cı il tarixində
Prezidentin
845
saylı
Fərmanı
ilə
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası haqqında Əsasnamə”yə
dəyişiklik edilib.
Göründüyü kimi, dövlət orqanları tərəfindən
qeyri-hökumət
təşkilatlarına
qrant
verilməsinin
qanunvericilik
bazasının
yaradılması,
qanunvericilik
aktlarında
müvafiq dəyişikliklərin aparılması prosesi
2015-ci ildə yekunlaşmasa da, qrantların
verilməsi hesabat ilində davam etdirilib.
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Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
əksəriyyəti, o cümlədən, Prezident yanında
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya
MFP-də nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə
bağlı maliyyə ayırıblar. Bu faktlar hər iki
dövlət qurumunun hesabatları ilə təsdiq
olunur. Bu prosesdə xüsusilə, Prezident
yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasını
aktiv rolunu qeyd etmək lazımdır. NK MFPdə nəzərdə tutulan işləri həyata keçirərək
qanunverici bazanın formalaşdırılması ilə
bağlı işləri həyata keçirib. Ancaq yerli icra
hakimiyyəti qurumlarının vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatlarına maliyyə ayırması ilə bağlı
faktlar monitorinq çərçivəsində hesabat
dövründə qeydə alınmayıb.
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Əlavə 1.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 5 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir
Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı
Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanlarının fəaliyyətində
şəffaflığın artırılması, hesabatlılığın təmin edilməsi, ictimaiyyətin
iştirakının genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi əsas
prinsiplərdir. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin müasir
standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 2007-2011-ci
illərdə “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə
üzrə Milli Strategiya” icra edilmişdir. Strategiyada həmçinin açıq
hökumət prinsiplərinin tətbiqi üzrə mühüm tədbirlər müəyyən
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası düzgün idarəçiliyin təşviqi
üzrə bütün beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulmuşdur.
Şəffaflığın artırılması və açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin
mübadiləsi və beynəlxalq səylərə öz töhfəsini verə bilmək üçün
ölkəmiz 2011-ci ildə Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına qoşulmuşdur.
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və açıq hökumət
prinsiplərinin tətbiqi üçün, əsasən, aşağıdakı tədbirlər
görülmüşdür:
İnformasiya azadlığının təmin edilməsi sahəsində 2005-ci ildə
“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edilmişdir. Qanunun icrasına nəzarət Azərbaycan
Respublikasının
İnsan
Hüquqları
üzrə
Müvəkkilinə
(Ombudsmana) həvalə edilmişdir. “Şəffaflığın artırılması və
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” çərçivəsində
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informasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması üçün praktiki işlər
görülmüşdür. Dövlət orqanları tərəfindən informasiyanın proaktiv
formada ictimaiyyətə təqdim edilməsi ilə bağlı tədbirlər müəyyən
edilmişdir. Elektron xidmətlərin təşkili sahəsində 2010-cu ildə
ölkədə ikinci “Elektron Azərbaycan” dövlət proqramı qəbul
edilmişdir. 2011-ci il mayın 23-də “Dövlət orqanlarının elektron
xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı imzalanmışdır.
Fərmana əsasən, dövlət orqanları öz fəaliyyət istiqamətlərinə
uyğun olaraq bütün sahələrdə elektron xidmətlər təşkil etmişlər.
Elektron xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında təşkilinin
təmin edilməsi məqsədi ilə www.e-gov.az vahid elektron hökumət
portalı yaradılmışdır. “Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi sahəsində
2008-ci ildən etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı “bir
pəncərə” prinsipinə uyğun həyata keçirilir. Bunun nəticəsində
kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyat (biznesə başlama)
prosedurlarının sayı 13-dən 3-dək, müddəti isə 53 gündən 3
günədək, təqdim edilməli olan sənədlərin sayı 5 dəfədən çox
azaldılmışdır. Biznesə başlama sahəsində islahatlara görə
Azərbaycan Respublikası Dünya Bankının “Doing Business2009” hesabatında ən islahatçı dövlət kimi göstərilmişdir. 2011-ci
il iyunun 1-dən etibarən fiziki şəxslərin, 2012-ci ilin fevral
ayından etibarən hüquqi şəxslərin elektron qaydada qeydiyyatına
başlanılmışdır. Həmçinin 2008-ci ildən dövlət sərhədindən
keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında,
2009-cu ildən miqrasiya proseslərinin idarə olunmasında, 2011-ci
ildən idxal edilən nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsində “bir
pəncərə” prinsipi tətbiq edilir.
Dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə bütün xidmətlərin vahid
məkandan, daha keyfiyyətli və rahat həyata keçirilməsi məqsədi
ilə 2012-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi təsis edilmişdir və bu qurumun nəzdində “ASAN”
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xidmət
mərkəzləri
fəaliyyət
göstərəcəkdir.
Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye
Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) tətbiqi sahəsində
Azərbaycan Respublikası 2003-cü ildən “Mineral Ehtiyatların
Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq
Təşəbbüsü”nə (MHŞT) qoşulmuş və təşəbbüsün icrası üzrə xüsusi
hökumət komissiyası yaradılmışdır. Təşəbbüsün tətbiqi
mexanizmi hökumət komissiyası, mədən hasilatı ilə məşğul olan
yerli və xarici şirkətlər və Mədən Sənayesində Şəffaflığın
Artırılması üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının Koalisiyası
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və 2004-cü ildə Təşəbbüsün həyata
keçirilməsinə
dair
Qarşılıqlı
Anlaşma
Memorandumu
imzalanmışdır. 2007-ci ildə Azərbaycan Mineral Ehtiyatların
Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü
üzrə namizəd statusunu almış, 2009-cu ildə həmin qurumun
tamhüquqlu üzvü statusunu alan ilk ölkə olmuşdur. Təşəbbüsün
icrası üzrə əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 2007-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu “Dövlət qulluğunda
şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması” üzrə BMTnin “Dövlət Qulluğu Mükafatı” ilə təltif edilmişdir. 2009-cu ildə
“Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində
Şəffaflıq Təşəbbüsü mükafatı” Azərbaycana təqdim edilmişdir.
Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq və ictimaiyyətin
iştirakının təmin edilməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası yanında fəaliyyət
göstərən işçi qruplarda qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvlüyü
təmin edilmişdir. 2005-ci ildə Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan
qeyri-hökumət təşkilatlarının Məlumat və İnformasiya Şəbəkəsi
təsis edilmişdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya
Şəbəkəyə üzv olmuşdur. Şəbəkə korrupsiyaya qarşı mübarizə və
şəffaflığın artırılması ilə əlaqədar bütün qanunvericilik layihələri
üzrə ictimai dinləmələr keçirmişdir. 2004-cü ildən Mineral
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Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq
Təşəbbüsünün icrası məqsədi ilə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası
yaradılmışdır.
Şəffaflığın artırılması və açıq hökumətin təşviqi sahəsində
aşağıdakı tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir:
1.

İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması

Görüləcək işlər və nəticə indikatorları
1.1 Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul
şəxslərin müəyyən edilməsi, informasiya azadlığı ilə bağlı daxili
icraat qaydalarının qəbul edilməsi və bu barədə ictimaiyyətin
məlumatlandırılması
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü
illər
1.2 İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul
dövlət qulluqçuları üçün ətraflı treninqlərin keçirilməsi
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü
illər
1.3 “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tələblərinin icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
Müvəkkilinin
(Ombudsmanın)
Aparatının
strukturunun
təkmilləşdirilməsi,
aidiyyəti
əməkdaşların
ixtisaslaşmış
treninqlərə cəlb edilməsi
İcra: İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) – 2013-2014cü illər

117

2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə
müntəzəm məlumat verməsi
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları
2.1 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları
mütəmadi,
yenilənmiş
əsaslarla
internet
səhifələrində
yerləşdirməsi
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları –mütəmadi
2.2 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr tərtib
etməsi və internet səhifələrində açıqlaması
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2015-ci
illər
2.3 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə mətbuat konfransları
və ictimaiyyətlə birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlər keçirməsi
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2015-ci
illər
2.4 Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik
aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi
qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar arasında
təşviq edilməsi
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi
2.5 Dövlət proqramlarının əhatə etdiyi sahələr üzrə internet
portallarının yaradılması
İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-cü illər
2.6 Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin müasir standartlara
uyğun olaraq vahid nümunəvi formasının və minimum şərtlərinin
müəyyən edilməsi
İcra: Nazirlər Kabineti, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, Rabitə
və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiya - 2013-cü il
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2.7 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi qarşısındakı illik hesabatlarında
açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
həyata keçirilmiş tədbirlər haqqında məlumat verməsi
İcra: Nazirlər Kabineti -2012-2015-ci illər
3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
3.1 Rəsmi hüquqi istinad mənbəyi olan Azərbaycan
Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin elektron
variantının mütəmadi yenilənməsi və elektron bazanın daim işlək
vəziyyətdə saxlanılması
İcra: Ədliyyə Nazirliyi – mütəmadi
4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının
genişləndirilməsi
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
4.1 Dövlət orqanları tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb edən
qanun layihələrinin hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti
nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin keçirilməsi
İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi
4.2 Əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları tərəfindən vətəndaş
cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi üçün
müvafiq şuraların və ya əməkdaşlıq şəbəkələrinin yaradılması
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2013-cü
illər
4.3 İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul edilməsi prosesində
ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək vasitəsi kimi internet
səhifələrindən istifadə edilməsi (vətəndaşların təklif və rəylərinin
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qəbul edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi, interaktiv sualcavab bölmələrinin yaradılması və s.)
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi
4.4 Dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş forumlarının
keçirilməsi
İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi
5. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
5.1 Elektron xidmətlər göstərilməsi üzrə qiymətləndirmənin
həyata keçirilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması
İcra: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – mütəmadi
5.2 Dövlət orqanlarının öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq həyata
keçirdikləri elektron xidmətlər barədə ildə bir dəfədən az
olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi
İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2013-2015-ci illər
5.3 Dövlət orqanları arasında elektron informasiya dövriyyəsinin
təmin edilməsi məqsədi ilə vahid sistemin yaradılması
İcra:
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi,
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti – 2013-2014-cü illər
5.4 Rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, kommunal
xərclərin və digər inzibati ödənişlərin elektron qaydada
ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi
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İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – 2013-2014-cü illər
5.5 Regionlarda əhalinin elektron xidmətlərdən istifadə
imkanlarının artırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi – 2013-2014-cü illər
6. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində
şəffaflığın artırılması
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
6.1 Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların
səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi və maliyyə nəzarəti üzrə daha
təkmil hüquqi baza təmin etmək üçün maliyyə nəzarəti haqqında
qanun layihəsinin hazırlanması
İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi – 2013-2014-cü illər
6.2 Maliyyə nəzarəti orqanlarının hesabatlılığının artırılması və
həmin orqanlar tərəfindən maliyyə nəzarətinin nəticələri barədə
təhlillərin və statistik məlumatların ictimaiyyətə təqdim edilməsi
İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi – 2013-2015-ci illər
6.3 Maliyyə nəzarətində informasiya texnologiyalarının tətbiqi və
elektron nəzarət (“e-nəzarət”) sisteminin yaradılması
İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi – 2013-2014-cü illər
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6.4 Maliyyə nəzarəti orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin
edilməsi, onlar arasında vahid elektron informasiya bazasının
yaradılması, informasiya mübadiləsinin təşkili
İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər
6.5 Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına və ya Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun
olaraq tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarının auditor rəyi ilə
birlikdə
dərc
edilməsinə
nəzarət
mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi
İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə Nazirliyi –
2013-2014-cü illər
6.6 Yerli büdcənin tərtibinə və icrasına, o cümlədən sərf edilən
vəsaitin təsdiq edilmiş büdcə göstəricilərinə uyğunluğuna, habelə
bələdiyyələrin maliyyə hesabatlarının vaxtında təsdiq olunmasına
nəzarət mexanizmlərinə və prosedurlarına dair təkliflər
hazırlanması
İcra: Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası –
2013-cü il
6.7 Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat və müvafiq qanun
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim
edilənədək dərc edilməsi
İcra: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi – 2013-2015-ci illər
7. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın
artırılması
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
7.1 Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla təmin edilməsi və vergi
ödəyiciləri ilə təbliğat işinin təkmilləşdirilməsi
İcra: Vergilər Nazirliyi - 2012-2014-cü illər
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7.2 Vergi orqanlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq Valyuta
Fondunun Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı praktika haqqında kodeksinə
uyğunlaşdırılması sahəsində tədbirlər görülməsi
İcra: Vergilər Nazirliyi – 2012-2013-cü illər
7.3 Vergilərin və digər icbari ödənişlərin elektron qaydada
ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər
görülməsi
İcra: Vergilər Nazirliyi – 2012-2013-cü illər
8. Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye
sahələrində şəffaflığın artırılması
Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
8.1 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye
Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycanda davamlı
tətbiqi və inkişafı üçün Azərbaycan Respublikası hökumətinin
ölkədə mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan yerli və xarici
şirkətlər, habelə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığının
davam etdirilməsi
İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər
8.2 Azərbaycan Respublikası hökumətinin mədən sənayesində
əldə etdiyi məcmu daxilolmalar barədə hesabatların ictimaiyyətə
mütəmadi açıqlanmasının davam etdirilməsi
İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər
8.3 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye
Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqi üzrə
illik hesabatların açıqlanması
İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər
9. Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən tədbirlərlə bağlı
maarifləndirmənin və əməkdaşlığın həyata keçirilməsi
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Görüləcək işlər və nəticə indikatorları:
9.1 Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin yerinə yetirilməsi
vəziyyətinin hər il üzrə dəyərləndirilməsi və ictimaiyyətə
açıqlanması
İcra: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya – 2012-2015ci illər
9.2 Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici materialların
nəşri və əhali arasında paylanması
İcra: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, Nazirlər
Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi
9.3 “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində öhdəliklərin icrası
istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi
İcra: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanları, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya – 20122015-ci illər
9.4 Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası üçün
vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyi
İcra: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiya – 2012-2015-ci illər
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Əlavə 2.
Milli fəaliyyət planının əsas və alt istiqamətlərinin siyahısı
№

Əsas
fəaliyyətlər
1
İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması
3
2
Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm 7
məlumat verməsi
3
Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının fəaliyyətinin 1
təkmilləşdirilməsi
4
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının 4
genişləndirilməsi
5
Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
5
6
Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində 7
şəffaflığın artırılması
7
Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın artırılması 3
8
Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye sahələrində 3
şəffaflığın artırılması
9
Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən tədbirlərlə bağlı 4
maarifləndirmənin və əməkdaşlığın həyata keçirilməsi
Cəmi:
37
Fəaliyyət istiqamətləri

Sub
(alt)
fəaliyyətlər
4
2
2
2
4

2
16

Əlavə 3
Monitorinqə cəlb olunmuş mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının siyahısı
1. Dövlət Gömrük Komitəsi
2. Dövlət Statistika Komitəsi
3. Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
4. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri Üzrə Dövlət Komitəsi
5. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
6. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
7. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsi
8. Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi
9. Azərbaycan Respublikası Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
11. Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
12. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
13. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası
14. Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası
15. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
16. Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti
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17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
18. Azərbaycan Respublikası Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi32
19. Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi
20. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi
21. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
22. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu
23. Mərkəzi Bank
24. Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti
25. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman aparatı)
26. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
27. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
28. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
29. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
30. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
31.Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi
32

Həm Agentlik, həm də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ləğv olunduğu üçün 2015-ci il üzrə monitorinqə daxil edilməyib
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32.Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi
33.Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
34.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
35.Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi
36.Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
37. Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi
38.Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi
39.AzərbaycanRespublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
40.Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi
41. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
42. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
43. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
44.AzərbaycanRespublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
45.Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti
46. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi
47. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
48.Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti
49. Qobustan rayonu İcra Hakimiyyəti
50.Astara rayonu İcra Hakimiyyəti
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51. Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti
52. Binəqədi rayon İcra Hakimiyyəti
53.Qaradağ rayon İcra Hakimiyyəti
54. Xəzər rayon İcra Hakimiyyəti
55.Xətai rayon İcra Hakimiyyəti
56.Nərimanov rayon İcra Hakimiyyəti
57.Nəsimi rayon İcra Hakimiyyəti
58.Nizami rayon İcra Hakimiyyəti
59.Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti
60.Səbail rayon İcra Hakimiyyəti
61. Suraxanı rayon İcra Hakimiyyəti
62.Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti
63.Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti
64.Naftalan şəhər İcra Hakimiyyəti
65.Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti
66.Şəmkir rayonu İcra Hakimiyyəti
67.Qazax rayonu İcra Hakimiyyəti
68. Daşkəsən rayonu İcra Hakimiyyəti
69.Tovuz rayonu İcra Hakimiyyəti
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70. Şamaxı rayonu İcra Hakimiyyəti
71. Qəbələ rayonu İcra Hakimiyyəti
72.Şəki rayonu İcra Hakimiyyəti
73. Zaqatala rayonu İcra Hakimiyyəti
74. Lənkəran şəhər İcra Hakimiyyəti
75. Cəlilabad rayonu İcra Hakimiyyəti
76. Quba rayonu İcra Hakimiyyəti
77. Siyəzən rayonu İcra Hakimiyyəti
78.Qusar rayonu İcra Hakimiyyəti
79. Xaçmaz rayonu İcra Hakimiyyəti
80. Yevlax şəhəri İcra Hakimiyyəti
81. Mingəçevir şəhəri İcra Hakimiyyəti
82. Bərdə rayonu İcra Hakimiyyəti
83. Şirvan şəhəri İcra Hakimiyyəti
84. Ucar rayonu İcra Hakimiyyəti
85. Sabirabad rayonu İcra Hakimiyyəti
86. Beyləqan rayonu İcra Hakimiyyəti
87. İmişli rayonu İcra Hakimiyyəti
88. Hacıqabul rayonu İcra Hakimiyyəti
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89. Goranboy rayon İcra hakimiyyəti
90. Tərtər rayonu İcra Hakimiyyəti
91. Füzuli rayonu İcra Hakimiyyəti
92. İsmayıllı rayonu İcra Hakimiyyəti
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