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2017-Cİ İL ÜZRƏ İLLİK MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ HESABATI  
Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi*  

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

2017-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilmiş tədbirlərin 2017-ci il 
üzrə nəzərdə tutulmuş hissəsinin 86 faizinin icrası tamamlanmış, 12 faizi qismən icra edilmiş və 2 faizi isə icra edilməmişdir. 
Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və mövcud vəziyyət təhlil edilərək, Azərbaycanda tətbiq edilə biləcək büdcə qaydaları ilə bağlı hesabat 
təqdim olunmuşdur.  “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” qanun layihəsi 
hazırlanmışdır. Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin mexanizmlərinin yaradılmasına dair təkliflər hazırlanmışdır. 
Pul təklifi kanallarının nəzarətə götürülməsini təmin edən pul proqramı (2017-ci il üçün) qəbul edilmiş və ilin yekunu üzrə bu proqrama 
əməl edilmişdir.  
Valyuta hərracı mexanizminə müvafiq dəyişikliklər edilmiş, həmçinin xarici valyutanın nağd və qeyri-nağd satış məzənnəsinə rəsmi 
məzənnəyə nəzərən qoyulmuş limit (±4%) ləğv edilmişdir. “Dövlət borcunun idarə edilməsi üzrə orta və uzunmüddətli strategiya” adlı 
sənəd hazırlanmışdır. 
“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli 
Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 2 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmişdir. Tədbirlər Planında müəyyən edilmiş istiqamətlər üzrə müvafiq islahat tədbirləri həyata keçirilmişdir.  
Dövlət mülkiyyətçiliyinə əsaslanan tələbatı müəyyən edən meyarlar nəzərə alınmaqla “Ortamüddətli dövr ərzində dövlət mülkiyyətində 
saxlanılacaq dövlət müəssisələrinin siyahısı” yenilənmişdir. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesi sürətləndirilərək 40-a yaxın müəssisə 
və obyektin özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş və onlardan 13-ü özəlləşdirilmişdir. 2017-ci  il ərzində 11 səhmdar cəmiyyətinin 
səhmləri (9-u pul hərracları, 2-si  investisiya müsabiqəsi vasitəsilə) özəlləşdirilmişdir. İl ərzində hərracı keçirilmiş 699 kiçik  dövlət 
müəssisə  və  obyektinin  527-si, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrindən isə 232-si, yəni ümumilikdə 759 müəssisə və obyekt 
satılmışdır. 336 obyektin yerləşdiyi torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmiş və 320 obyektin yerləşdiyi  torpaq sahəsi 
özəlləşdirilmişdir. 
İnvestisiyaların təşviqi mexanizmləri sahəsində beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş və “İnvest in Azerbaijan” mexanizmlərinin 
tənzimlənməsi  qaydası hazırlanmışdır.  
“Məktəbəqədər təhsil haqqında” 2017-ci il 14 aprel tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Ümumi təhsil sahəsində 
keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaq məqsədi ilə 2017–2018-ci dərs ili “Ümumi təhsildə keyfiyyət ili” elan olunmuş və bu istiqamətdə həyata 
keçirilən tədbirləri əhatə edən Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir. 2017-ci ilin aprel-may aylarında ölkənin qalan 26 regionunda 41 360 nəfər 
müəllimin bilik və bacarıqları qiymətləndirilmiş, ölkənin ümumi təhsil sistemində çalışan 140 min müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi 
başa çatdırılmış, onların vəzifə maaşı 2 dəfə, həftəlik dərs yükü 1.5 dəfə artırılmışdır. 
Biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı Komissiya 
çərçivəsində Rəqabət Məcəlləsinin yeni layihəsi hazırlanmışdır. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2017-
ci il 30 iyun tarixində qəbul edilmişdir. 
  * İllik hesabatda qiymətləndirmə əlaqələndirici qurumlar tərəfindən görülmüş işlərə dair təqdim edilmiş hesabat (2017-ci il üzrə), aidiyyəti tərəflərlə müzakirələr, təqdim edilmiş təsdiqedici sənədlər 

və digər qiymətləndirmə vasitələri əsasında həyata keçirilmişdir. Müvafiq istiqamətlər üzrə əlaqələndirici qurum Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankıdır. 



4 
 

Prioritet  1.1. Neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini tənzimləyəcək “qızıl qayda”nın qəbul 
edilməsi 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və mövcud vəziyyət təhlil edilərək, “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə”  qanun layihəsi hazırlanmışdır.  
 

 

İcra edilmişdir * 2 tədbirdən 2-si 100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir - 0% 

 

*  İcra edilmiş alt-tədbirlərdən 1-inin icra müddəti 2018-ci il müəyyən edilsə də, 2017-ci ildə icra edilmişdir. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.1.1. “Qızıl qayda” prinsipi ilə uzlaşdırmanın 

həyata keçirilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

Dövlət Neft Fondu, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Sabitliyi Şurası 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması, ölkədə tətbiqi 

imkanlarının qiymətləndirilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

Dövlət Neft Fondu, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Sabitliyi Şurası 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.1.2. “Qızıl qayda” mexanizminin və 

parametrlərinin müəyyənləşdirilərək qəbul 

edilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

Dövlət Neft Fondu, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Sabitliyi Şurası 

2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla, normativ hüquqi aktların 

layihələrinin hazırlanması və hazırlanmış normativ 

hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına təqdim edilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

Dövlət Neft Fondu, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Sabitliyi Şurası 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.“Qızıl qayda” mexanizminin tətbiqi 
Maliyyə 

Nazirliyi 

Dövlət Neft Fondu, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Sabitliyi Şurası 

2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet  1.2. Xərc/investisiya intizamının təminatı üçün mexanizmin yaradılması 
 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin mexanizmlərinin yaradılmasına dair təkliflər hazırlanmışdır.  
 

 

İcra edilmişdir  1 tədbirdən 1-i 100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir - 0% 

* Strateji Yol Xəritəsində bu prioritet üzrə müəyyən edilmiş 2 tədbirdən birinin icra müddəti 2018–2020-ci illəri əhatə etdiyi üçün 2017-ci il üzrə qiymətləndirmədə həmin tədbirin 

icra vəziyyəti nəzərə alınmamışdır. 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.2.1. Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin 

yaradılması 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Dövlət Neft Fondu, 

Vergilər Nazirliyi 

2017-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin tətbiqinə hazırlıq 

görülməsi, bununla bağlı təlimlərin və digər zəruri 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsinin tətbiqinə 

başlanılması 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

1.2.2. Nəticəəsaslı büdcə mexanizminin təşkil 

edilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət 

Neft Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

1.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 



8 
 

nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

2.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3.Nəticəəsaslı büdcə mexanizminin tətbiqinə hazırlıq 

görülməsi, bununla bağlı təlimlərin və digər zəruri 

tədbirlərin həyata keçilməsi 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.Nəticəəsaslı büdcə mexanizminin tətbiqinə 

başlanılması 

Maliyyə 

Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Neft 

Fondu, Vergilər Nazirliyi 
2020 

  icra edilmişdir 

  qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

  2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet  1.3. Yeni iqtisadi modeldə effektiv pul siyasəti rejiminin tətbiq edilməsi 
 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat 

Pul təklifi kanallarının nəzarətə götürülməsini təmin edən pul proqramı (2017-ci il üçün) qəbul edilmişdir. İlin yekunu üzrə bu 

proqrama əməl edilmiş və pul bazası 8.7% artmışdır. Eyni zamanda, xarici valyutanın nağd və qeyri-nağd satış məzənnəsinə rəsmi 

məzənnəyə nəzərən qoyulmuş limit (±4%) ləğv edilmişdir. “Dövlət borcunun idarə edilməsi üzrə orta və uzunmüddətli strategiya” adlı 

sənəd hazırlanmışdır.  

 

İcra edilmişdir  5 tədbirdən 2-si 40% 

Qismən icra edilmişdir 5 tədbirdən 3-ü 60% 

İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

1.3.1. Makroiqtisadi koordinasiyanın təmin 

edilməsi 

Maliyyə 

Sabitliyi 

Şurası 

 2017–2018 
  icra edilmişdir 

  qismən icra edilmişdir 

  icra edilməmişdir 

1.3.2. Yeni alternativ lövbərin hədəflənməsi  
Mərkəzi 

Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2016-2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.3.3. Tam üzən məzənnə rejiminə keçidin təmin 

edilməsi 

Mərkəzi 

Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Tam üzən məzənnəyə keçid üçün istehlak 

səbətində idxalın əvəzlənməsi barədə tədbirlər 

planının hazırlanması 

Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Tədbirlər planının Maliyyə Sabitliyi Şurası tərəfindən 

təsdiqi 
Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. Tədbirlər planının icrasına başlanılması Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tam üzən məzənnə rejiminə keçid üçün tədiyə 

balansında və istehlak səbətində idxalın xüsusi 

çəkisinin GZİT təhlilinin aparılması və tam üzən 

məzənnə rejiminə keçidin müddətlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 

Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

5. Tam üzən məzənnə rejiminə keçid Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

1.3.4. Banklararası bazarın fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi 

Mərkəzi 

Bank 

Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Banklararası bazarın fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

üçün tədbirlər planının hazırlanması 
Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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2. Tədbirlər planının Maliyyə Sabitliyi Şurası tərəfindən 

təsdiqi 
Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. Tədbirlər planının normativ hüquqi bazada dəyişiklik 

nəzərdə tutulmayan tədbirlərinin icrasına başlanılması 
Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.Tədbirlər planınının normativ hüquqi bazanın 

təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan tədbirlərinin icrası ilə 

bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması və hazırlanmış normativ hüquqi aktların 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

Mərkəzi Bank 
Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

5. Tədbirlər planının tam tətbiqi Mərkəzi Bank 
Maliyyə Nazirliyi, Maliyyə 

Bazarlarına Nəzarət Palatası 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

 

1.3.5. Adekvat iqtisadi gözləntilərin 

formalaşdırılması və idarə edilməsi 

Mərkəzi 

Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Pul siyasətinin ictimaiyyətə səmərəli çatdırılmasının 

təmin edilməsi üçün kommunikasiya strategiyasının 

hazırlanması və təsdiqi 

Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Kommunikasiya strategiyasının icrası Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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3.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə müvafiq normativ hüquqi aktların 

layihələrinin “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 

tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanması və aidiyyəti 

üzrə təqdim edilməsi 

Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2017-2018 
 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4. Gələcək dövrlərdə inflyasiyanın hədəflənməsi üzrə 

adekvat iqtisadi gözləntilərin formalaşdırılması və 

idarə edilməsi üçün tədbirlər planının hazırlanıb təsdiq 

edilməsi 

Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

5. Həmin normativ hüquqi baza və tədbirlər planının 

tətbiqi üzrə hazırlıq işlərinin görülməsi 
Mərkəzi Bank 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Maliyyə Bazarlarına 

Nəzarət Palatası 

2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet  2.1. İqtisadiyyatda dövlət sektorunun rolunun səmərəliliyinin artırılmasına dair ümumi 
yanaşmanın koordinasiya edilməsi 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Dövlət mülkiyyətçiliyinə əsaslanan tələbatı müəyyən edən meyarlar nəzərə alınmaqla “Ortamüddətli dövr ərzində dövlət 

mülkiyyətində saxlanılacaq dövlət müəssisələrinin siyahısı” yenilənmişdir. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesi sürətləndirilərək 

40-a yaxın müəssisə və obyektin özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş və 13-ü özəlləşdirilmişdir.  

Eyni zamanda, 1 müəssisənin bazasında səhmdar cəmiyyət yaradılmış, 1 birgə müəssisənin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payı 
inventarizasiya olunaraq yenidən qiymətləndirilib satılmışdır. 2017-ci  il ərzində 11 səhmdar cəmiyyətin səhmləri (9-u pul hərracları,  
2-si  investisiya müsabiqəsi vasitəsilə)  özəlləşdirilmişdir. İl ərzində hərracı keçirilmiş 699 kiçik  dövlət müəssisə  və  obyektinin     
527-si, icarəyə verilmiş qeyri-yaşayış sahələrindən isə 232-si, yəni ümumilikdə 759 müəssisə və obyekt satılmışdır. 336 obyektin 
yerləşdiyi torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmiş və 320 obyektin yerləşdiyi  torpaq sahəsi özəlləşdirilmişdir. 
 

 

İcra edilmişdir  3 tədbirdən 2-si 67% 

Qismən icra edilmişdir 3 tədbirdən 1-i 33% 

İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.1.1. Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin 

fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması ilə bağlı 

normativ bazanın yaradılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

Nazirlər Kabineti, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, İqtisadi İslahatların 

Təhlili və Kommunikasiya 

Mərkəzi 

2016 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.1.1. Dövlət mülkiyyətçiliyinə əsaslanan 

tələbatın müəyyən edilməsi 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017–2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Strateji Yol Xəritəsində müəyyən edilmiş 

meyarlara uyğun olaraq özəlləşdirilməyəcək 

dövlət müəssisələrinin siyahısının hazırlanması 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.1.2-1. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin 

sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin 

səmərəliliyinin artırılması 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
 2016-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.1.2-2. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi və 

səmərəliliyin yüksəldilməsi məqsədilə dövlət 

mülkiyyətində olan müəssisələr üzrə islahat 

proqramının icrası 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi və 

səmərəliliyin yüksəldilməsi məqsədilə 

beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Beynəlxalq təcrübə və aidiyyəti dövlət 

qurumlarının təklifləri nəzərə alınmaqla 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun 

tələblərinə uyğun qaydada müvafiq 

qanunvericilik layihələrinin və tədbirlər planının 

hazırlanması 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.“Normativ hüquqi aktlar haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla 

hazırlanmış normativ hüquqi aktların 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarına və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq 

olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına təqdim edilməsi və hazırlanmış 

tədbirlər planının təsdiqi 

4. Tədbirlər planının illər üzrə icrası 
Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsi 
İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet  2.2. Özəlləşdirmə gündəliyinin uğurla icrası və prioritet sektorlarda özəlləşdirmənin həyata 
keçirilməsi  
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Özəlləşdirilməyə açıq elan edilmiş müəssisə və obyektlərə dair vahid məlumat bazası və 2018-ci il üzrə “Özəlləşdirmə Gündəliyi” 
hazırlanmışdır. 

Prioritet sektorlar daxil olmaqla, dövlət əmlakının idarə olunmasının səmərəliliyinin artırılması, özəlləşdirilməsi və idarəetməyə 
verilməsi sahələrində yeni yanaşmaların tətbiqinə başlanılmış, özəlləşdirilən dövlət əmlaklarının müstəqil qiymətləndiricilər cəlb 
olunmaqla bazar prinsipləri əsasında qiymətləndirilməsi və açıq hərraclar (o cümlədən elektron hərraclar) vasitəsilə satışa 
yönəldilməsi təmin edilmişdir. Nüfuzlu beynəlxalq məsləhətçi şirkətlər cəlb etməklə, əsasən prioritet sektorları əhatə edən 
müəssisələrin qiymətləndirilməsi aparılmış və potensial inkişaf istiqamətləri təhlil edilmişdir.  

Yeni formatda artıq 60-a yaxın hərrac keçirilmiş, həmin hərraclarda 1500-dən artıq dövlət əmlakı satışa çıxarılmışdır. Potensial 
alıcıların özəlləşdirilən müəssisələr haqqında daha dolğun məlumatlandırılması məqsədi ilə “Özəlləşdirmə Portalı” yaradılmış, 
özəlləşdirilən müəssisələrin foto görüntüləri, ortofoto xəritələri, müəssisə haqqında məlumat, onun qısa GZİT təhlili, ilkin marketinq 
araşdırması və s. haqqında məlumatlar portalda yerləşdirilmişdir.  

Yeni yanaşma hesab olunacaq daha bir məqam ondan ibarətdir ki, bundan sonra özəlləşdirilən istehsal təyinatlı müəssisələr əsasən 
investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdiriləcək və bu zaman potensial alıcılardan İnvestisiya Proqramı (biznes-planın) icra 
olunması tələb olunacaqdır.  
 

 

İcra edilmişdir  2 tədbirdən 1-i 50% 

Qismən icra edilmişdir 2 tədbirdən 1-i 50% 

İcra edilməmişdir -   0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.2.1. Gələcəkdə özəlləşdirməyə açıq elan edilə 

biləcək bəzi təsnif olunmuş əmlaklara dair 

özəlləşdirmə gündəliyinin idarə olunması 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Özəlləşdirilməyə açıq elan edilə biləcək əmlakların 

təsnifləşdirilməsi və özəlləşdirmə gündəliyinin idarə 

olunması üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, 

normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üçün 

təkliflərin toplanması və ümumiləşdirilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 

layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 

normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3. Özəlləşdirmə gündəliyinin yaradılması və idarə 

olunması üzrə tədbirlər planının hazırlanması 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının illər üzrə icrası 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

2.2.2. Prioritet sektorlarda müəyyən edilmiş 

özəlləşdirmə yanaşmasının tətbiqi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Komitəsi 

1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, normativ hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin toplanması 

və ümumiləşdirilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 

layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 

normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3.Tədbirlər planının hazırlanması 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.Tədbirlər planının illər üzrə icrası 

Əmlak 

Məsələləri 

Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet  2.3. Özəlləşdirmə və birbaşa xarici investisiya üçün uyğun investorların cəlb olunması 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Ən uyğun investor profillərinin seçilməsi məqsədilə 51 özəl, ianə, pensiya və  dövlət investisiya fondu haqqında təqdimat 
hazırlanmış, onların investisiya maraqları və Azərbaycanla əməkdaşlıq imkanları müəyyən edilmişdir. İnvestisiyaların təşviqi 
mexanizmləri sahəsində beynəlxalq təcrübə öyrənilmiş və “İnvest in Azerbaijan” mexanizmlərinin tənzimlənməsi barədə qayda 
layihəsi hazırlanmışdır. 50-yə yaxın xarici investorla əməkdaşlıqla bağlı danışıqlar aparılmış, investisiya layihələri  investorlara 
təqdim olunmuşdur.  

Bəzi müəssisələrin uzun müddət özəlləşdirmə siyahısında qalmasının səbəbləri araşdırılmışdır. Müəssisələr məsləhətçi şirkətlər 
tərəfindən bazar prinsiplərinə uyğun qiymətləndirilərək, investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməyə çıxarılmış və bəzi 
müəssisələrin özəlləşdirilməsi baş tutmuşdur. 

 

İcra edilmişdir  1 tədbirdən 1-i 100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

2.3.1.  Ən uyğun investor profillərinə struktur 

yanaşmanın tətbiq edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, normativ hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin toplanması 

və ümumiləşdirilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 

layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 

normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına  təqdim edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının hazırlanması 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının illər üzrə icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet  3.1. Təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Uşaqların təhsili və inkişafında müstəsna rolu nəzərə alınaraq, məktəbəqədər təhsil prosesinin təşkili, həmin müəssisələrin 
maliyyələşdirilməsinin və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məsələlərin həlli məqsədi ilə 
“Məktəbəqədər təhsil haqqında” 2017-ci il 14 aprel tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuş və həmin qanunun 
tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 iyun tarixli 1471 nömrəli Fərmanı imzalanmışdır.   

Ümumi təhsil sahəsində keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaq məqsədi ilə 2017–2018-ci dərs ili “Ümumi təhsildə keyfiyyət ili” elan 
olunmuş və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirləri əhatə edən Fəaliyyət Planı təsdiq edilmişdir.  

2017-ci ilin aprel-may aylarında ölkənin qalan 26 regionunda 41 360 nəfər müəllimin bilik və bacarıqları qiymətləndirilmiş, ölkənin 
ümumi təhsil sistemində çalışan 140 min müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi başa çatdırılmış, onların vəzifə maaşı 2 dəfə, 
həftəlik dərs yükü 1.5 dəfə artırılmışdır. 

Ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə səriştəli, peşəkar, yüksək idarəçilik qabiliyyətinə malik şəxslərin seçilib 
yerləşdirilməsi məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinə direktor 
vəzifəsinə işə qəbul Qaydaları” təsdiq edilmiş və təşkil olunmuş müsabiqə nəticəsində 198 nəfər direktor vəzifəsinə işə qəbul 
edilmişdir. 

“Peşə təhsili haqqında” qanun layihəsi işlənib hazırlanmış, peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri təsdiq edilmişdir. 
Peşə təhsili müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması və optimallaşdırılması, informal və qeyri-formal üsullarla əldə edilmiş 
səriştələrin tanınması, peşə təhsili müəssisələrində yaşlıların təhsili və ixtisasartırma kurslarının təşkili ilə bağlı təkliflər 
hazırlanmışdır. 

“Ali təhsil müəssisələrinə tədqiqat universiteti statusunun verilməsinə dair Tələblər” təsdiq edilmişdir. Universitetlərin müstəqilliyinin 
artırılması, akademik və elmi fəaliyyətdə çevikliyin təmin edilməsi, eyni zamanda, müasir idarəetmə modellərinin tətbiqi məqsədilə bir 
sıra universitetlərə publik hüquqi şəxs statusu verilmişdir. 

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş "Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrantların məbləği və ayrılması şərtləri, o 
cümlədən vəsaitlərin verilmə prosedurları, monitorinqin aparılması, hesabat və qiymətləndirmə üzrə tələblər"ə müvafiq olaraq 
müəllimlər arasında sağlam rəqabətin gücləndirilməsi, innovativ fəaliyyətin stimullaşdırılması, tədrislə bağlı müxtəlif innovativ 
ideyaların sınaqdan keçirilməsi, müsbət təcrübələrin tətbiqi məqsədilə 2017-ci ildə ilk dəfə olaraq “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar 
üzrə qrant müsabiqəsi” keçirilmişdir. 
 

İcra edilmişdir  7 tədbirdən 7-si 100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.1.1. Məktəbəqədər təhsillə əhatəolunma 
səviyyəsinin yüksəldilməsi və təlim-tərbiyə 
texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi 

Təhsil 
Nazirliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 

1.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 
edilməsi 

Təhsil Nazirliyi 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

2. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının hazırlanması 
və təsdiqi  

Təhsil Nazirliyi 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası Təhsil Nazirliyi 
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3.1.2. Ümumi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 
təmayülləşmənin inkişaf etdirilməsi 

Təhsil 
Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
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Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 
edilməsi 

2. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının hazırlanması 
və təsdiqi 

Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3.Tədbirlər planının icrası Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3.1.3. İlk peşə və orta ixtisas təhsilinin əmək 
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması 

Təhsil 
Nazirliyi 

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 
edilməsi 

Təhsil Nazirliyi 
Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi 
2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Tədbirlər planının hazırlanması (“Azərbaycan 
Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair 
Strateji Yol Xəritəsi” də nəzərə alınmaqla) 

Təhsil Nazirliyi 
Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının illər üzrə icrası Təhsil Nazirliyi 
Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi 2018-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
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 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3.1.4. Ali təhsil müəssisələrində “təhsil- tədqiqat-
innovasiya” formatında inkişafın təşviqi 

Təhsil 
Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 
edilməsi 

Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının hazırlanması 
və təsdiqi 

Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3.1.5. Elmi-tədqiqat fəaliyyətinin inkişafı və biliklərə 
əsaslanan cəmiyyət quruculuğunun dəstəklənməsi 

Azərbaycan 
Milli Elmlər 

Akademiyası 
Təhsil Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 
Respubiikasının qanunlarına  və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Azərbaycan 
Milli Elmlər 

Akademiyası 
Təhsil Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim 
edilməsi 

2. 2018-2020-ci illər üzrə tədbirlər planının hazırlanması 
və təsdiqi 

Azərbaycan 

Milli Elmlər 

Akademiyası 

Təhsil Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər Planının icrası 

Azərbaycan 

Milli Elmlər 

Akademiyası 

Təhsil Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3.1.6. İnnovativ təlim metodları və texnologiyaları 
vasitəsilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

Təhsil 
Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 
edilməsi 

Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının hazırlanması 
və təsdiqi 

Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası Təhsil Nazirliyi 
Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası, Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar 

2018-2020 
 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
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Nazirliyi  icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3.1.7. İnsan kapitalının inkişafında iştirak edən fiziki 
və texnoloji infrastrukturun təkmilləşdirilməsi 

Təhsil 
Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Nəqliyyat, 

Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 

1.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Naziriər Kabinetinə və 
aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 
edilməsi 

Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra 

edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının hazırlanması 
və təsdiqi 

Təhsil Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi, 
İqtisadiyyat Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası Təhsil Nazirliyi  2018-2020 

 icra edilmişdir 
 qismən icra 
edilmişdir 
 icra edilməmişdir 
 2017-ci il üzrə 
qiymətləndirilmir 
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Prioritet: 3.2. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan kapitalının inkişafının 
stimullaşdırılması  
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

İnsan resurslarının əmək bazarı tələblərinə uyğun formalaşdırılması, iş axtarışı imkanlarının sadələşdirilməsi məqsədilə peşə 
yönümü və peşə seçimi üçün peşələr haqqında  məlumatlara çıxış imkanları, sahibkarlığa başlayanlar üçün biznes məsləhətləri, 
informal və qeyri-formal yolla əldə edilmiş səriştələrin tanınması, əməyin stimullaşdırılması tədbirləri, insan kapitalının keyfiyyətinin 
artırılması və iş axtarışı sistemləri ilə bağlı bir sıra ölkələrin qanunvericiliyi və milli icra mexanizmləri araşdırılmışdır.  

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 765-VQ nömrəli Qanunu qəbul edilmişdir.  

İstehsalın və investisiyaların təşviqi, ölkəyə birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi, Azərbaycanın qlobal dəyər zəncirinə 
qoşulması məqsədilə yeni mexanizm və imkanların yaradılması istiqamətində müxtəlif ölkələrin qanunvericiliyi araşdırılaraq 
öyrənilmiş, təkliflər hazırlanmışdır. 

Ölkədə innovasiya fəaliyyətinə investisiya qoyuluşunun təşviq edilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübə öyrənilməklə, Azərbaycan 
Respublikasının milli innovasiya sisteminin formalaşması və inkişafına dair proqramın layihəsi hazırlanmışdır. 

 

 

İcra edilmişdir  4 tədbirdən 4-ü 100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

3.2.1.  Dəstəkləyici sistemin yaradılması  
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Dəstəkləyici sistemin formalaşdırılması üçün 

müvafiq normativ hüquqi aktların layihələrinin 

hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 

tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ 

hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi 

2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının 

hazırlanması və təsdiqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi, Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3.2.2.  İstehsalın və investisiyanın təşviq edilməsi  
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.  Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təkliflərin 

hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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2.Normativ hüquqi bazanın hazırlanması və “Normativ 

hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla 

hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının 

hazırlanması və təsdiqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Maliyyə Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3.2.3.  İnnovasiya fəaliyyətinə investisiya 

qoyuluşunun təşviq edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təkliflərin 

hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Normativ hüquqi bazanın hazırlanması və “Normativ 

hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla 

hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına təqdim edilməsi 

3. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının 

hazırlanması və təsdiqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3.2.4.  Sektorlar üzrə əmək məhsuldarlığı 

təşəbbüslərinin reallaşması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Əmək məhsuldarlığının mövcud vəziyyətinin 

öyrənilməsi və beynəlxalq təcrübənin araşdırılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Normativ hüquqi bazanın hazırlanması və “Normativ 

hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla 

hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim 

edilməsi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3. 2019–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının 

hazırlanması və təsdiqi 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 
2019-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 
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 icrasına başlanılmamışdır 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet: 4.1. Əlverişli biznes mühitinin yaradılmasında hökumətin aparıcı rolunun daha da 
gücləndirilməsi 
 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

Əlverişli biznes mühitinin yaradılmasında hökumətin aparıcı rolunun daha da gücləndirilməsi sahəsində bir sıra ölkənin 
qanunvericiliyi araşdırılmış və nəticədə “Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Agentliyinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərman layihəsi hazırlanmışdır.  

Ölkədə biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı Komissiya çərçivəsində Rəqabət Məcəlləsinin yeni layihəsi hazırlanmışdır.  

Səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi istiqamətində araşdırmalar aparılmışdır.  

Dövlət xidmətlərinin çevikliyi və səmərəliliyinin artırılması məqsədilə “Dövlət xidmətlərinin təşkilində DATA analizi”, “Açıq hökumət 
məlumatlarından istifadə edilməsi” və “Elektron hökumət həlləri” kimi araşdırmalar aparılmışdır. Bu zaman bir sıra ölkənin təcrübəsi 
öyrənilmiş, eyni zamanda, “Dünya Bankı”nın “Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin ölçülməsində “Yaxşı idarəçilik” prinsipləri: şəffaflıq, 
səmərəlilik, cavabdehlik və effektivlik” prinsipləri təhlil edilmişdir. Dövlət xidmətlərinin təşkilində “Açıq hökumət məlumatları”ndan 
istifadə, qabaqcıl texnologiyaların  və elektron həllərin tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparılmış, səfərlər təşkil edilmişdir. 

Azad ticarət sazişlərinin bağlanması məqsədilə bir sıra ölkənin təcrübəsi öyrənilmiş, həmin ölkələrin bağladığı analoji sazişlər və 
onların ticarətə qarşılıqlı təsiri ətraflı təhlil edilmişdir. 31 oktyabr 2017-ci il tarixində Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında preferensial ticarət sazişinin imzalanmasına dair Anlaşma Memorandumu” 
imzalanmışdır. 

Texniki tənzimləmə və milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğun formalaşdırılması məqsədilə müvafiq qanun 
layihələri hazırlanmışdır.  
 

İcra edilmişdir  5 tədbirdən 4-ü 80% 

Qismən icra edilmişdir 5 tədbirdən 1-i 20% 

İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.1.1. Azad rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 
Ədliyyə Nazirliyi 2017-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təkliflərin 

hazırlanması 
İqtisadiyyat Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üzrə 

layihələrin hazırlanması və “Normativ hüquqi aktlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış 

normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına təqdim edilməsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyi 2017-2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. İnstitusional bazanın təkmilləşdirilməsi İqtisadiyyat Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyi 2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.1.2. Səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının 

hazırlanması və təsdiqi 
Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

3. Tədbirlər planının icrası Vergilər Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2020  icra edilmişdir 
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 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.1.3. Dövlət xidmətlərinin çevikliyinin və 

səmərəliliyin artırılması 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Dövlət xidmətlərinin çevikliyinin və səmərəliliyin 

artırılması məqsədilə normativ hüquqi bazanın 

təkmilləşdirilməsi üzrə layihələrin hazırlanması və 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına təqdim edilməsi 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. 2018–2020-ci illər üzrə tədbirlər planının 

hazırlanması və təsdiqi 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə 

Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Dövlət Agentliyi 

4. Tədbirlər planının icrası 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi 

2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.1.4. Azad ticarət sazişlərinin bağlanması 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Xarici İşlər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, Azərbaycana 

tətbiqinin müsbət və mənfi cəhətlərinin təhlil edilməsi 

və müvafiq təkliflərin hazırlanması 

İqtisadiyyat Nazirliyi Xarici İşlər Nazirliyi, 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Azərbaycanın iqtisadi maraqları gözlənilməklə azad 

ticarət sazişlərinin bağlanılmasına hazırlığın başa 

çatdırılması 

İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Gömrük Komitəsi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.1.5. Texniki tənzimləmə və milli standartlaşdırma 

sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğun 

formalaşdırılması, onların biznes mühitinə dəstək 

istiqamətində tətbiq edilməsi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.Texniki tənzimləmə və milli standartlaşdırma 

sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğun 

formalaşdırılması, onların biznes mühitinə dəstək 

istiqamətində tətbiq edilməsi məqsədilə müvafiq 

normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri 

nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların 

layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına 

münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq 

olaraq, Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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orqanlarına təqdim edilməsi 

2. İnstitusional hazırlığın ilkin mərhələsinin başa 

çatdırılması 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3. Bu prosesin davamı üzrə tədbirlər planının 

hazırlanıb təsdiq edilməsi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Tədbirlər planının tətbiqi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

5. Texniki reqlamentlərin icrasına nəzarət sisteminin 

təkmilləşdirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi 

Standartlaşdırma, 

Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət 

Komitəsi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 2018-2019 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 
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Prioritet 4.2. Təşviqedici mühitin yaxşılaşdırılması vasitəsilə biznesin davamlılığının möhkəmləndirilməsi 
 

 

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat: 

“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli 
Sərəncamının həyata keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 2 iyun tarixli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planında müəyyən edilmiş istiqamətlər üzrə müvafiq islahat tədbirləri həyata keçirilmişdir.  

Statistika sahəsində metodoloji bazanın inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra metodoloji material BMT, Avrostat, BVF, İƏİT, BƏT və 
digər beynəlxalq təşkilatların metodologiyalarına uyğunlaşdırılmış, yeni metodologiyalar hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. 
Statistikanın bütün sahələri üzrə 33 metodoloji material hazırlanmış, onlardan 20-si hesabat formalarının tərtib olunmasına, 13-ü isə 
statistik müayinələrin keçirilməsinə, keyfiyyətin idarə edilməsinə, statistik göstəricilər sisteminin hazırlanmasına və digər məsələlərə 
aid olmuşdur. Statistika məlumatlarının keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə statistik hesabat formalarının 
təkmilləşdirilməsi davam etdirilmişdir. Aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyi nəzərə alınmaqla, il ərzində 1 yeni rəsmi statistika hesabatı 
forması təsdiq edilmiş, 1 hesabat forması ləğv edilmiş və 20 hesabat formasına yenidən baxılaraq göstəricilərdə dəyişikliklər 
edilmişdir.  

Dövlət Statistika Komitəsinin Aparatında və Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin (KİS) tətbiq edildiyi yerli statistika orqanlarında 
İdarəetmə Sistemləri üzrə Sertifikatlaşdırma auditi bu sahədə dünya liderlərindən olan İsveçrənin SGS şirkəti tərəfindən aparılmış 
və onun nəticələrinə əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin Aparatı və Keyfiyyəti İdarəetmə Sisteminin tətbiq edildiyi 13 yerli statistika 
orqanı MDB milli statistika qurumları arasında ilk olaraq “Rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və yayılması” sahəsində İSO 
9001:2015 beynəlxalq uyğunluq sertifikatına layiq görülmüşdür. 

 

İcra edilmişdir  3 tədbirdən 3-ü 100% 

Qismən icra edilmişdir - 0% 

İcra edilməmişdir - 0% 
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Planlaşdırılmış tədbirlər 
Əsas icraçı 

qurum 
Digər icraçı qurumlar İcra müddəti Ümumi nəticə 

4.2.1. Biznesin təşkilinin asanlaşdırılması üçün 

mövcud islahatların sürətləndirilməsi və 

beynəlxalq reytinqlərdə mövqelərin 

yaxşılaşdırılması 

Komissiya 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Maliyyə Nazirliyi, 

Dövlət Statistika Komitəsi, 

Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti 

yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi, 

İqtisadi İslahatların Təhlili 

və Kommunikasiya 

Mərkəzi, Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlar 

(işəgötürənlər) 

Təşkilatlarının Milli 

Konfederasiyası 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 

1.  Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və institusional 

hazırlığın başa çatdırılması 
Komissiya 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi, 

Dövlət Statistika Komitəsi, 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi, 

İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzi, 

Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlar (işəgötürənlər) 

Təşkilatlarının Milli 

Konfederasiyası 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2. Tədbirlər planının hazırlanması və təsdiqi Komissiya 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi, 

Dövlət Statistika Komitəsi, 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə 

2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Dövlət Agentliyi, 

İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzi, 

Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlar (işəgötürənlər) 

Təşkilatlarının Milli 

Konfederasiyası 

3. Tədbirlər planının illər üzrə icrası Komissiya 

İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə 

Nazirliyi, 

Dövlət Statistika Komitəsi, 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyi, 

İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzi, 

Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlar (işəgötürənlər) 

Təşkilatlarının Milli 

Konfederasiyası 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.2.2. Statistika infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi 

Dövlət Statistika 

Komitəsi 

Maliyyə Nazirliyi, 

İqtisadiyyat Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi, Dövlət 

Gömrük Komitəsi, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyi 

2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1.  Rəsmi statistikaya dair metodoloji bazanın inkişaf 

etdirilməsi 

Dövlət Statistika 

Komitəsi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi 

2017 -2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.  Statistik alətlər sisteminin təkmilləşdirilməsi 
Dövlət Statistika 

Komitəsi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd 

2017 -2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 
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Təsərrüfatı Nazirliyi 

3. Statistika sistemində keyfiyyətin idarə edilməsi və 

metaməlumatlar sistemlərinin inkişaf etdirilməsi 

Dövlət Statistika 

Komitəsi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi 

2017 -2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4. Statistik istehsal prosesində İKT və statistik 

innovasiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi 

Dövlət Statistika 

Komitəsi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi 

2017 -2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

5. Dövlət statistika orqanlarının maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi və kadr potensialının 

gücləndirilməsi 

Dövlət Statistika 

Komitəsi 

Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi 

2017 -2020 

(mütəmadi) 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

4.2.3. Yaxşı idarəetmə və effektiv stimullar 

vasitəsilə birbaşa xarici investisiya 

strategiyasının həyata keçirilməsi 

 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi 
2017-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

1. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təkliflərin 

hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

2.Normativ hüquqi bazanın yaradılmasının ilkin 

mərhələsinin başa çatdırılması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi 
2017 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

3.Birbaşa xarici investisiya strategiyasının 

hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4. Birbaşa xarici investisiya strategiyasının tədbirlər 

planının hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi 
2018 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 
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qiymətləndirilmir 

5. Tədbirlər planının icrası 
İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Vergilər Nazirliyi, 

Dövlət Gömrük Komitəsi 
2018-2020 

 icra edilmişdir 

 qismən icra edilmişdir 

 icra edilməmişdir 

 2017-ci il üzrə 

qiymətləndirilmir 

4.3. İnstitusional islahatların həyata keçirilməsi     

4.3.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

 
2016  

icra edilib 
 

4.3.2. İqtisadi İslahatların Təhlili və 

Kommunikasiya Mərkəzinin yaradılması və 

fəaliyyətinin təmin edilməsi 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

 
2016 

icra edilib 
 

4.3.3. Agentlik və “MİDA” MMC-nin yaradılması və 

Cəmiyyətin sərəncamında olan mənzilləri 

vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi qaydasının 

hazırlanması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

Nazirlər Kabineti, Ədliyyə 

Nazirliyi, Daxili İşlər 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, 

Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsi, Mənzil 

İnşaatı Dövlət Agentliyi 

2016  

icra edilib 
 

4.3.4. Maliyyə Sabitliyi Şurasının yaradılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

 
2016 icra 

edilib  

4.3.5. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının 

yaradılması 

Azərbaycan 

Respublikası 

Prezidentinin 

Administrasiyası 

 
2016 icra 

edilib  

 

 


