
Mərkəzi Seçki Komissiyasının siyasi partiyaların maliyyə hesabatları ilə əlaqədar 2017-2018-ci illər Fəaliyyət Planı 

                   

Tədbirin adı 
Tədbirin məqsədi və 

istiqamətləri 
İştirakçılar/Hədəf 

auditoriya 
Təşkilatçı 

Tərəfdaş 
qurumlar 

İcra müddəti Qeyd 

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatları ilə əlaqədar 
təcrübənin müzakirəsi və 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
dəyirmi masa  

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlarının təqdim etməsi 
sahəsində müvafiq təcrübəsi 
olan qurumlarla mövcud 
vəziyyətin müzakirəsi və bu 
prosesin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı təkliflərin hazırlanması  

MSK, Ədliyyə Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Auditorlar Palatasının 
təmsilçiləri 

MSK Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiya, 
müstəqil ekspertlər 

2017-ci il aprel 
ayının 4-cü 
həftəsi 

KİV-in 
iştirakı 
nəzərdə 
tutulur 

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlılığı üzrə 
konfranslar 

Mövzu 1: Siyasi partiyaların 
maliyyə hesabatlılığı və siyasi 
partiyalara olan ictimai 
etimadın genişləndirilməsi 
 
Mövzu 2: Siyasi partiyalar 
tərkibində maliyyələşdirmə 
sahəsində sui-istifadələr və 
korrupsiyanın qarşısının 
alınması mexanizmlərinin 
formalaşdırılması 

Siyasi partiyalar, 
Ədliyyə Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Auditorlar Palatası, 
ixtisaslaşmış QHT-lər 

MSK Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiya, Baş 
prokuror yanında 
Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş 
İdarəsi və 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

Mövzu 1: 
2017-ci il iyun 
ayının 3-cü 
həftəsi 
 
Mövzu 2: 
2017-ci ilin 
noyabr ayının 
3-cü həftəsi 

KİV-in 
iştirakı 
nəzərdə 
tutulur 

Təhlil və audit yoxlaması 
gedişatında yol verilən 
səhvlərin müəyyən 
edilməsi, 
ümumiləşdirilməsi, qruplar 
üzrə toplanması, onların 
səbəblərinin müəyyən 
edilməsi və gələcəkdə 
qarşısının alınması üçün 
metodologiyanın 
hazırlanması  

Təhlilinin nəticəsində tipik 
səhvlərin müəyyən edilməsi, 
səhvlərin edilməsində 
tendensiyaların müəyyən 
olunması, hesabatların 
hazırlanmasında keyfiyyətin 
artırılması, bu məqsədlə əyani 
vəsaitin tərtib edilməsi  

Siyasi partiyalar, 
Auditorlar Palatası, 
ixtisaslaşmış QHT-lər 

MSK Müstəqil 
ekspertlər, 
beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2017-ci il aprel 
– oktyabr 
ayları 
 
2018-ci il aprel 
– oktyabr 
ayları 

 



Hesabatların tərtib 
edilməsi zamanı yol 
verilmiş qüsurların 
tipologiyasına dair vəsait 
üzrə treninqin keçirilməsi 

Maliyyə hesabatlarının 
keyfiyyətinin artırılması, bu 
məqsədlə əyani və asan 
anlaşılan vəsaitin istifadə 
edilməsi 

Siyasi partiyalar, 
Auditorlar Palatası, 
ixtisaslaşmış QHT-lər 

MSK  2017-2018-ci 
illərin 3-cü 
rübündə 
 

 

Siyasi partiyalarının 
maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasını əks etdirən 
bələdçi video-çarx  

Maliyyə hesabat formalarının 
doldurulmasında siyasi 
partiyaların mütəxəssislərinin 
işinin daha da asanlaşdırılması  
məqsədilə müvafiq bələdçi 
video çarxın hazırlanması və 
MSK-nın internet səhifəsində 
yerləşdirilməsi  

Siyasi partiyaların 
müvafiq mütəxəssisləri 

MSK  Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2017-ci il iyun-
avqust ayları  

 

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlarının qəbulu üzrə 
elektron proqram 
təminatının hazırlanması  

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlarının qəbulu və vahid 
mərkəzdə toplanması 
məqsədilə elektron proqram 
təminatının 1-ci mərhələsinin 
hazırlanması  

MSK üzvləri və 
Katibliyin müvafiq 
qurumlarının 
əməkdaşları, Ədliyyə 
Nazirliyi, Maliyyə 
Nazirliyi, Auditorlar 
Palatası, ixtisaslaşmış 
QHT-lər 

MSK Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2017-ci il 
sentyabr 
ayının 2-ci 
həftəsi 

KİV-in 
iştirakı 
nəzərdə 
tutulur 

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlarının qəbulu üzrə 
elektron proqram 
təminatının istifadəsinə 
dair maarifləndirmə tədbiri  

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlarının qəbulu və vahid 
mərkəzdə toplanması 
məqsədilə işlənib hazırlanmış 
xüsusi proqram təminatının 
istifadəsi ilə bağlı müvafiq 
mütəxəssislərin 
maarifləndirilməsi 

MSK Katibliyinin 
müvafiq struktur 
bölmələrinin 
mütəxəssisləri 

MSK  Müstəqil ekspertlər 2017-ci ilin 2-
3-cü 
tremestrində: 
 
1) avqust,  
2) dekabr  

KİV-in 
iştirakı 
nəzərdə 
tutulur 

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlılığı üzrə 
beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi və müvafiq 
vəsaitin hazırlanması 

MSK-nın müvafiq 
mütəxəssislərinin beynəlxalq  
təcrübənin öyrənilməsi 
məqsədilə xarici ölkələrin 
adidiyyəti qurumları ilə 

MSK üzvləri, Katibliyin 
müvafiq struktur 
bölmələrinin 
əməkdaşları, 
ixtisaslaşmış QHT-lər 

MSK Beynəlxalq 
tərəfdaşlar 

2017-ci il 
aprel - dekabr 
ayları  

 



əməkdaşlıq əlaqələrinin 
qurulması və həmin ölkərə 
səfərlərin təşkil edilməsi, 
səfərdə iştirak etmiş 
nümayəndə heyətlərinin 
üzvlərinin hər birinin töhfəsi 
əsasında treninqlərdə istifadə 
olunması məqsədilə “Siyasi 
Partiyaların Maliyyə 
Hesabatlılığı: Ən yaxşı xarici 
təcrübələr” vəsaitinin 
hazırlanması, mütəmadi 
yenilənməsi 

Siyasi partiyaların 
fəaliyyətində şəffaflığın 
təmin edilməsində KİV-
lərin rolu  

Siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlılığında şəffaflıq və 
KİV-lərin bu sahədə rolu 

MSK, KİV-lər, 
ixtisaslaşmış QHT-lər 

MSK Müstəqil ekspertlər  2017-ci il 
oktyabr ayı 

KİV-in 
iştikrakı 
nəzərdə 
tutulur 

Korrupsiyanın və siyasi 
partiyaların 
maliyyəşdirilməsində sui-
istifadələrin qarşısının 
alınması və onlara qarşı 
mübarizə sahəsində 
təlimlərin keçirilməsi 

Partiyalar arasında 
maarifləndirmənin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, partiya 
üzvlərinin korrupsiyaya qarşı 
mübarizə sahəsində qanunun 
tələbləri barədə 
məlumatlandırılması 

Siyasi partiyalar, 
Auditorlar Palatası, 
ixtisaslaşmış QHT-lər 

MSK Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə 
Komissiya, Baş 
prokuror yanında 
Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Baş 
İdarəsi 

2017-2018-ci 
illərin 
tremestrlərin 
ikinci son 
həftərlərində: 
 
2017 –  
1) avqust, 
2) dekabr; 
 

KİV-in 
iştikrakı 
nəzərdə 
tutulur 



2018 –  
1) aprel,  
2) avqust,  
3) dekabr. 

 
 

 


