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Bu kitab Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin Yerli İdarəetməyə
Dəstək Proqramı çərçivəsində hazırlanmışdır. Kitab bələdiyyələr üçün
strateji planın hazırlanmasında metodiki vəsait kimi istifadə edilə bilər.
Bundan başqa digər təşkilatlar və qurumlar bu kitabdan istifadə edərək öz
strateji planlarını hazırlaya bilərlər. Kitab aşağıdakı əsas hissələrdən
ibarətdir:
1)
2)
3)
4)

Strateji planlaşdırma haqqında ilkin anlayış
Strateji planın hazırlanmasında proseslərin müəyyən edilməsi
Strateji planın strukturu
Əlavələr

Kitabda strateji planın hər bir mərhələsi məntiqi ardıcıllıqla izah edilir, hər
bir mövzuya aid konsepsiya ilə yanaşı praktik nümunələr və bələdiyyələrin
istifadə edə biləcəyi alətlər əks edilmişdir.
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ÖN SÖZ
Büdcə və strateji plan arasında əlaqə bələdiyyənin
fəaliyyətinin qurulması üçün tələb olunan addımlardan biridir.
Strateji plan bələdiyyə üçün bir mayakdır və onun fəaliyyətinin
planlaşdırılmış və məqsədəuyğun icrasına imkan yaradır.
Strateji planı olmayan bələdiyyə səlahiyyətləri çərçivəsində
idarəçilikdə uğurlu nəticəyə nail ola bilməz.
Eyni zamanda, strateji plan bələdiyyələr üçün, büdcə
vəsaitlərindən səmərəli istifadə etmələri baxımından böyük
əhəmiyyətə malikdir. Çoxsaylı məsələlərin mövcudluğu
bələdiyyənin bu problemləri həll etmək üçün kifayət qədər
maliyyə vəsaitinə malik olmasını tələb edir. Bələdiyyələrin öz
ərazilərində yerli məsələlərin həllində maraqlı оlmаlаrınа
baxmayaraq, maliyyə vəsaitlərinin çatışmazlığı üzündən onlar
qısa zamanda həmin problemləri həll etmək imkanına malik
deyillər. Buna görə də, bələdiyyələr maliyyə vəsaitlərinə ehtiyatla yanaşmalı, problemləri dərin təhlil etməli və müəyyən zaman çərçivəsində bu məsələləri necə həll edə biləcəklərini
müəyyən etməlidirlər. Başqa sözlə, bələdiyyələr yalnız dəqiq
strategiyaya, daha doğrusu, strateji plana malik olduqları halda, öz problemlərinin həllinə tədricən nail ola bilərlər.
Strateji plan bələdiyyənin əsas məqsədlərini müəyyən edir
və bu məqsədlər cəmiyyət və bələdiyyə rəsmiləri tərəfindən
qəbul olunur. Buna görə də, bələdiyyələr növbəti il üçün xərcləri bölüşdürərkən, bu məqsədləri mütləq nəzərə almalı və
bölüşdürməni müvafıq qaydada yerinə yetirməlidirlər.
Hər bir demokratik quruluşa malik ölkədə yerli demokratiya
səviyyəsinin göstəricisi olan yerli özünüidarəetmə sisteminin
yaranması və inkişaf mərhələsi müasir dövrün mühüm əhə4

miyyətə
malik
dəyəri
hesab
olunur.
Azərbaycan
Respublikasında bələdiyyələrin yerli əhəmiyyətli məsələləri
müstəqil və sərbəst şəkildə həll etmək hüququnu həyata
keçirməyə və yerli əhalinin mənafeyi naminə Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin 2-ci
hissəsinə uyğun olaraq dövlət işlərinin bir hissəsini yerinə
yetirməyə başlamasından 14 il keçir. Bu müddət ərzində
bələdiyyələrin fəaliyyətlərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə
müxtəlif qanunvericilik aktları qəbul edilib və mütəmadi olaraq
bu hüquqi sənədlərə əlavə və dəyişikliklər edilib,
təkmilləşdirmə aparılıb. Bundan başqa bir çox xarici və yerli
institutlar bələdiyyələrin vətəndaşlara səmərəli xidmət
göstərməsi məqsədi ilə bir çox fəaliyyətlər göstərib və
göstərməkdədir.
Almaniya
Beynəlxalq
Əməkdaşlıq
Cəmiyyətinin Yerli İdarəetməyə dəstək proqramı bələdiyyələrin
institusional inkişafı, bələdiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin və
kəmiyyətinin yaxşılaşdırılması, bələdiyyələrin hesabatlılığının
artırılması, bələdiyyə və əhalinin qarşılıqlı əməkdaşlıq
mühitinin təmin olunmasının ən mühüm göstəricisi olan
şəffaflığın artırılması məqsədi ilə bir çox fəaliyyətlər həyata
keçirir. Belə fəaliyyətlərdən biri bələdiyyələrin əhaliyə
göstərdiyi
xidmətlərin
keyfiyyətinin
və
kəmiyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün Strateji Planın və yaxud Bələdiyyə
İnkişaf Planının hazırlanmasıdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasının “Bələdiyyələrin
səlahiyyətləri” adlanan 144-cü maddəsində yerli özünüidarəetmə orqanlarının iclaslarında yerli sosial müdafiə və
sosial
inkişaf
proqramlarının,
yerli
iqtisadi
inkişaf
proqramlarının və yerli ekoloji proqramların qəbul və icra
edilməsi səlahiyyətləri təsbit olunub.
Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin köməkliyi ilə
Azərbaycanın qərb regionun 8 bələdiyyəsinin strateji planı
maraqlı və əlaqəli tərəflərin iştirakı ilə hazırlanmışdır. Bundan
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başqa strateji planlaşdırma aləti tərtib edilmiş, qərb regionunun bütün bələdiyyələri strateji planlaşdırma mövzusunda
təlimləndirildikdən sonra bu alət onlara təqdim edilmişdir. Bu
alətin ən üstün cəhəti isə bələdiyyələrin bu alətdən istifadə
edərək, sərbəst şəkildə heç bir əlavə kömək olmadan, özlərinin
strateji planının hazırlamaq imkanının olmasıdır.
Növbəti addım olaraq, bələdiyyələrin strateji planının
hazırlanmasına dair kitabın hazırlanması olmuşdur. Kitab
metodik vəsait olaraq bələdiyyələr ilə yanaşı digər qurumlar
tərəfindən strateji planın yazılmasında və təlim materialı kimi
istifadə edilə bilər.
İnanırıq ki, bu kitab Azərbaycan bələdiyyələrinin və digər
təşkilatların strateji planlarının hazırlanmasında stolüstü kitaba
çevriləcəkdir.
Mehdi Səlimzadə
Ədliyyə Nazirliyi,
Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəisi
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1. STRATEJİ PLANLAŞDIRMA / YERLİ İNKİŞAF PLANI
HAQQINDA İLKİN ANLAYIŞ
Hər hansı bir təşkilatın və yaxud yerli özünüidarəetmə
orqanının müəyyən etdiyi hədəflərə məqsədyönlü və səmərəli
şəkildə çatması üçün geniş miqyasda və məntiqi ardıcıllığa
söykənən bir planı olmalıdır. Beynəlxalq təcrübədə belə planlar
“Yerli İnkişaf Planı” və yaxud “Strateji Planlaşdırma” adlandırılmasından asılı olmayaraq, belə planlamaların məqsəd və
prinsipləri eyni olur. Strateji planın hazırlanması üçün ilk
növbədə bu planın strukturu, hazırlanması prosesi, planın
hazırlanması üçün cəlb olunan tərəflər və bu tərəflərin
funksiyaları tam şəkildə aydın olmalıdır. Strateji Planın və
yaxud Yerli İnkişaf Planının hazırlanması üçün ilk olaraq
aşağıdakı məlumatları bilməliyik.

1.1 STRATEJİ PLANLAŞDIRMA NƏDİR?







1825-ci ildən ingilis dilində “strategic” sözü hərbi ifadə
kimi işlədilib.
Mənşəyi yunan dilindəki "στρατηγός" (strategos)
“ordunun lideri və ya komandanı, general” sözündəndir;
Gələcəkdə nəyə nail olmaq istəyi ilə bağlı üstünlüklərin
müəyyən edilməsi prosesidir;
Gələcəkdə nələri edib, nələri etməmək ilə bağlı sərhədlərin müəyyən edilməsidir;
Bütövlükdə təşkilatın qarşısında duran vəzifələrin icrası
ilə bağlı vahid fəaliyyət planıdır;
Resursların hansı istiqamət(lər)də cəmləşdirilməsi ilə
bağlı çərçivədir;
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Fəaliyyətin planlaşdırılması üçün uzunmüddətli baza
yaradır;
Təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyini daha da artırır;
Təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətlərini (strateji
istiqamətləri)
və
uzunmüddətli
məqsədlərini
müəyyənləşdirir;
Həmin məqsədlərə nail olmaq üçün tədbirləri
müəyyənləşdirir;
Təşkilata ayrılan büdcə vəsaiti və digər mənbələrdən
daxil olan vəsait ilə həmin təşkilatın inkişafı üçün
xərclərin necə sərf edilməsini müvafiq qaydada
müəyyən edir;
Müntəzəm olaraq məqsədlərə nail olmaq istiqamətində
fəaliyyəti qiymətləndirir;

1.2 STRATEJİ PLANLAŞDIRMA NƏ ÜÇÜN TƏTBİQ
OLUNUR?
 Cari vəziyyətin, perspektivlərin və inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
 İdarəetmə sisteminin və planlaşdırmanın təkmilləşdirilməsi;
 Təkmilləşdiriləcək işlərin perspektiv baxımından planlaşdırılması;
 Tədqiqat işlərinin aparılması və inkişaf etdirilməsi;
 Təşkilatda iş sisteminin effektiv qurulması, koordinasiya
edilməsi və nəzarətin həyata keçirilməsi;
 Təşkilatın fəaliyyətinin müəyyən indikatorlar vasitəsi ilə
qiymətləndirilməsi;
1.3 STRATEJİ PLAN NƏDİR?
 Strateji Plan gələcək məqsədlərə nail olmaq imkanını
yaradan ətraflı plandır;
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Strateji Plan müəyyən müddət ərzində həyata
keçiriləcək tədbirləri, əldə olunacaq nəticələri və onun
qiymətləndirilməsini əks etdirir.
Strateji Planın hazırlanmasında başlıca məqsəd
keyfiyyətin reallaşdırılması, problemlərin, həmçinin
perspektivlərin təhlil edilməsi və müvafiq müddətə (3, 5
və ya 10 ilə) vacib tədbirlərin müəyyənləşdirilməsidir;

1.4 EFFEKTİV STRATEJİ PLAN
 Gələcəkdə əldə olunacaq nəticələri dəqiq ifadə edən
baxışa malikdir;
 Təşkilatın qarşısında duran problemlərlə, bu problemləri
həll etmək imkanı arasında optimal balansı müəyyən
edir;
 Fəaliyyətlə bağlı həlledici məqamlara istiqamətlənir;
 Fəaliyyətdəki çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün
düzgün zaman planlaşdırılmasını təmin edir;
 Baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq yenilənə bilir;
 Daha aşağı səviyyədə – əməliyyat, taktiki və fərdi
planlaşdırmanın aparılması üçün əsas istiqamətvericidir.
1.5 STRATEJİ PLANLAŞDIRMA PROSESİ İLƏ BAĞLI
FUNDAMENTAL SUALLAR
 Biz indi haradayıq? (Vəziyyətin təhlili)
 Bizim harada olmağımızı müəyyən etməyə ehtiyac var
və ya biz nəyə nail olmalıyıq? (Çatışmazlıqlar/ Gələcək
nəticələr)
 Çatışmazlıqları necə aradan qaldıracağıq?(Strateji plan)
 Nailiyyətlərimizi necə yoxlayacağıq? (Monitorinq)
Azərbaycanda yerli özünüidarəetməni həyata keçirən
bələdiyyələr yerli inkişaf planı/strateji plan hazırlaya bilərlər ki,
bu da müvafiq qanunvericilik ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir.
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Əksinə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
“Bələdiyyələrin səlahiyyətləri” adlanan 144-cü maddəsində
yerli özünüidarəetmə orqanlarının iclaslarında yerli sosial
müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının, yerli iqtisadi inkişaf
proqramlarının və yerli ekoloji proqramların qəbul və icra
edilməsi səlahiyyətləri təsbit olunub. “Bələdiyyələrin Statusu
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda açıq
şəkildə göstərilir ki, bələdiyyələr yerli sosial müdafiə və sosial
inkişaf proqramları, yerli iqtisadi inkişaf proqramları və yerli
ekoloji proqramları həyata keçirə bilərlər. Ancaq bələdiyyə
proqramları dövlətin bu istiqamətlərdə həyata keçirdiyi
proqramlar ilə üst-üstə düşməməlidir. Bu proqramlar
çərçivəsində bələdiyyə aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirə
bilər:
Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramları:














Məktəbəqədər tərbiyə;
Təhsil;
Səhiyyə;
Mədəniyyət;
Yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının saxlanılması və
istifadə edilməsi;
Sanitariya müəssisələrinin təşkili, saxlanılması və
inkişafı;
Mənzil tikintisi;
Yerli əhəmiyyətli su mənbələrindən istifadə, su
təchizatının və kanalizasiya təsərrüfatının təşkili,
saxlanılması və inkişafı;
Yanacaq təchizatının və satışının təşkili;
Yerli əhəmiyyətli yolların tikilməsi və saxlanılması;
Yerli nəqliyyat və rabitə xidmətinin təşkili;
Ticarət, ictimai iaşə və məişət xidmətinin təşkilinə
şəraitin yaradılması;
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 Mədəniyyət müəssisələrinin inkişafına yardım
göstərilməsi, tarix və mədəniyyət abidələrinin
saxlanılması;
 Informasiya xidmətinin təşkili, kütləvi informasiya
vasitələrinin fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılması;
 Kimsəsizlərə, xəstələrə, qocalara, maddi imkansızlara,
valideyn himayəsindən məhrum olmuş, həmçinin
istedadlı uşaqlara əlavə yardım;
 Fiziki tərbiyə və idmanın inkişafına yardım göstərilməsi;
 Əhalinin məşğulluğuna, vətəndaşların peşələri üzrə işlə
təmin olunmasına, gənclərin sosial-hüquqi müdafiəsinə;
 Ailə kəndli təsərrüfatının inkişafına kömək göstərilməsi;
 Yerli infrastrukturun digər sahələrini əhatə edə bilər
Yerli iqtisadi inkişaf proqramları:





Aqrar;
Sənaye;
Rabitə;
Nəqliyyat;
 Digər sahələr;
Yerli ekoloji proqramlar:
 Yerli şəraitdə mövcud olan ekoloji tarazlığın qorunub
saxlanılması;
 Bələdiyyə ərazisinin yaxşılaşdırılması və
abadlaşdırılması;
 Məişət tullantılarının yığılması və daşınması;
 Suyun, havanın, torpağın hər cür çirklənmədən
qorunması;
 Qonşu bələdiyyələrlə birgə ekoloji tədbirlərin həyata
keçirilməsi;
 Yerli əhəmiyyətli digər tədbirlər daxil edilə bilər;
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2. STRATEJİ PLANIN HAZIRLANMASINDA PROSESLƏRİN
MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
Hər hansı bir təşkilatın, müəssisənin və yaxud yerli özünü
idarəetmə orqanının Yerli İnkişaf Planının/Strateji Planın
hazırlanması üçün proseslər müəyyən edilməlidir. Müxtəlif
iştirakçılar üçün bu proseslər dəyişə bilər. Bələdiyyələr üçün
isə strateji planın hazırlanması üçün aşağıdakı proseslər
müəyyən edilmişdir:
2.1 TƏDQİQAT\ARAŞDIRMALARIN APARILMASI
Tədqiqat və araşdırmaların aparılması üçün bələdiyyə əhatə
etdiyi əraziyə dair sosial-iqtisadi və ətraf mühitə dair müfəssəl
məlumata (ilkin məlumatlar mövcud problemlər və s.) sahib
olmalıdır. Bu kimi məlumat bazasının yaradılması bələdiyyəyə
öz ərazisində mövcud problemləri müəyyən etməyə,
problemləri həll etmək üçün kəndin və bələdiyyənin daxili
potensialının dəqiqləşdirilməsinə, yerli inkişaf\strateji planın
tərtib edilməsində, beynəlxalq və yerli qurumlara təqdim etmək
üçün layihə təkliflərinin hazırlanmasında, ərazidə baş verən
sosial, iqtisadi, ətraf mühit ilə bağlı olan inkişafı və yaxud
reqressiv monitorinq və qiymətləndirirməni həyata keçirməyə,
müxtəlif növ hesabatların hazırlanmasında kömək edə bilər.
Məlumat bazasının yaradılması üçün bələdiyyə ilkin olaraq
aşağıda göstərilən məsələləri dəqiqləşdirməlidir:
1) Tələb olunan sahələrin müəyyən edilməsi (sosial,
iqtisadi, ətraf mühit) və hər bir sahə çərçivəsində tələb
edilən məlumatların müəyyən edilməsi.
2) Məlumatı əldə edəcək tərəfin və yaxud qurumun
müəyyən edilməsi.
3) Məlumatın yığılması üçün metodologiyanın müəyyən
edilməsi.
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4) Yığılmış məlumatların emal və təhlil edilməsi üçün
metodologiyanın hazırlanması.
Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanununda göstərildiyi kimi bələdiyyələr dövlətin həyata
keçirmədiyi və yaxud dövlətin həyata keçirdiyi sosial, iqtisadi
və ekoloji proqramlara yardımçı fəaliyyətlər həyata keçirə
bilərlər. Beləliklə, yaradılacaq məlumat bazası Sosial, İqtisadi
və Ekoloji sahələri əhatə etməlidir. Bu sahələrdə (sosial,
iqtisadi və ekoloji) bələdiyyələrin hansı məsələləri həll etmək
səlahiyyətləri qanunvericiliklə tam şəkildə müəyyən edilmişdir.
(Bələdiyyələrin statusu haqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu, Maddə 4,5,6). Bu maddələrə istinad edərək
bələdiyyələrin əhatə edəcəyi hər bir sahə və bu sahələrdə
müəyyən edilmiş məsələlərə dair sualların tərtib edilməsi.
Didər vacib məsələ məlumatı yığan tərəfi müəyyən etməkdir.
Bələdiyyənin mövcud strukturu bələdiyyənin məlumat yığması
üçün kifayət qədər əlverişlidir. Belə ki, Bələdiyyələrin statusu
haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 17-ci
maddəsinə əsasən bələdiyyənin 5 daimi komissiyası olmalıdır.
Bundan başqa müvəqqəti olaraq digər komissiyalar da
yaradıla bilər.
Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyalarının əsas vəzifələri
aşağıdakılardır:
1) Yerli əhəmiyyətli sosial müdafiə və sosial inkişaf, ekologiya,
iqtisadi inkişaf, yerli xidmət üzrə proqramlar hazırlayıb,
bələdiyyənin iclasına və ya yerli əhalinin müzakirəsinə
çıxarmaq;
2) Yerli əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etmək, bələdiyyə
iclaslarında müzakirə üçün proqramlar, arayışlar, qərar
layihələri və başqa materiallar hazırlamaq;
3) Bələdiyyə və onun icra aparatı üçün təkliflər hazırlamaq;
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4) Seçicilərin müraciət və təkliflərinin yerinə yetirilməsinin
təşkilinə və yoxlanılmasına kömək etmək.
Komissiyalar tərəfindən hazırlanan müvafiq proqram və
layihələr bələdiyyənin ümumi yığıncağında təsdiq edilir və
təsdiq edilmiş proqram və layihələr icra edilmək məqsədi ilə
bələdiyyə sədrinin rəhbərlik etdiyi icra aparatına göndərilir.
Beləliklə, müvafiq komissiyalar məlumatın yığılması üçün
lazımı istiqamətləri müəyyən edir, metodologiya hazırlayır,
sorğu blanklarını tərtib edir və nəhayət məlumatın yığılması
üçün tam konsepsiyanı icra aparatına göndərir və icra aparatı
öz növbəsində tabeliyində olan şöbələri məlumatın yığılması
üçün məsul edir.
Bələdiyyənin Ümumi Yığıncağı
Daimi komissiyalar
1. Yerli Büdcə Məsələləri
2. Yerli Sosial Məsələlər
3. Yerli İqtisadi İnkişaf Məsələləri
4. Yerli Ekologiya Məsələləri
5. Hüquq Məsələləri

Məlumat bazasının hazırlanması
üçün
müfəssəl
konsepsiyanı
hazırlayır
və
təsdiq
üçün
bələdiyyənin ümumi yığıncağına
göndərir.

Icra
Məlumat bazasının yaradılmasına dair
konsepsiya\layihə (məlumat yığmaq üçün sahə,
hər sahənin kateqoriyaları, məlumat yığılması
metodologiyası, məlumatın emal olunması
metodologiyası,
bununla
bağlı bələdiyyə
orqanlarının vəzifələr və digər) təsdiq

edildikdən sonra icra üçün müvafiq şöbələrə
göndərilir.
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1. Maliyyə şöbəsi
2. Sosial şöbə
3. İqtisadi İnkişaf
şöbəsi
4. Hüquq şöbəsi
5. Ətraf mühit şöbəsi

Məlumatın yığılması üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilə
bilər. Məlumatlar isə, öz növbəsində kəmiyyət və keyfiyyət
xarakterli olur. Məlumatın yığılması məqsədi ilə metodlar
seçilərkən və suallar hazırlanarkən bu məqama diqqət
yetirilməlidir. Məlumatın yığılması üçün aşağıdakı metodlardan
istifadə edilə bilər:
Fokus qruplar - bu metoddan əsasən konkret sahədə və yaxud
istiqamətdə məlumatların toplanması məqsədi ilə istifadə edilir.
Məlumatların yığılması prosesi əlaqəli və maraqlı tərəflərin
iştirakı ilə müzakirələr aparılaraq həyata keçirilir. Lazımı
məlumat və faktların əldə edilməsi məqsədi ilə bu qruplara
yaxşı hazırlanmış Aparıcı (Fasilitator) lazımdır. Aparıcının əsas
vəzifəsi lazımı məlumatların əldə edilməsi üçün əlaqəli və
maraqlı tərəfləri müəyyən etmək, görüşün gündəliyini
hazırlamaq, müzakirələrin aparılması strategiyası və
metodologiyasını müzakirə etmək, müzakirələri düzgün
istiqamətə yönəltmək, iştirakçıların verdiyi məlumatların
sistematik olaraq qeydiyyatını aparmaq və s.-dən ibarətdir. Bu
prosesdə əsasən qələm, kağız, lövhə, böyük formatlı vatman
kağızı, flipçart və digər ləvazimatladan istifadə edilə bilər.
Müzakirələrin aparıldığı otaq işıqlı, geniş və lazımı
temperaturda olmalıdır. İştirakçılardan lazımı məlumatları
almaq üçün işçi mühit yaradılmalı və moderator (aparıcı) hər
bir iştirakçını müxtəlif üsullar ilə aktivləşdirməyi bacarmalıdır.
Bələdiyyələr fokus qrup müzakirələr aparmaq üçün iştirakçı
olaraq aşağıdakı tərəfləri cəlb edə bilərlər:
1) bələdiyyənin sosial, iqtisadi və ekologiya komissiya
üzvləri;
2) şəhər, kənd və ya qəsəbə icra nümayəndəsi;
3) orta və peşə məktəb direktoru \ aktiv müəllimlər
4) tibb məntəqəsinin rəhbərliyi;
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5) poçt məntəqəsinin rəhbərliyi;
6) məktəbəqədər müəssisənin (uşaq bağçası) rəhbərliyi;
7) fermerlər;
8) sahibkarlar;
9) gənclər;
10) qadınlar;
11) ağsaqqallar və s.
Müsahibənin aparılmasında əsas məqsəd müəyyən sahədə
(sosial, iqtisadi və ekoloji) əvvəlcədən müəyyən edilmiş
sualları müsahibə verən tərəfə yönəltmək ilə məlumatların
yığılmasıdır. Müsahibə məqsədindən asılı olaraq müxtəlif
tərəflərlə aparıla bilər. Bura kənddə olan müxtəlif qurumlar,
əhalinin müxtəlif qrupları aid ola bilər. Müsahibələr kənd və
ya şəhər əhalisi ilə aparılarkən ən azı sakinlərin 10%-i əhatə
edilməlidir. Məlumatların dolğun və obyektiv olmasını təmin
etmək üçün müsahibələrə qadınların, gənclərin, yaşlıların və
müxtəlif sosial statusa malik olan əhali qruplarının cəlb
edilməsi zəruridir. Müsahibə yolu ilə məlumatın yığılması
üçün sorğu vərəqələri\blankları hazırlanmalıdır. Kəmiyyət və
keyfiyyət xarakterli məlumatların əldə edilməsi üçün suallar
tərtib edilməlidir. Suallar isə öz növbəsində açıq və qapalı
suallara ayrılır. Qapalı suallarda əsasən respondent “Bəli”,
“Xeyir”, “Bilmirəm” və yaxud müsahibəni aparan tərəfin
təqdim etdiyi cavablar arasında seçim edir.
Misal:
Qapalı və keyfiyyət xarakterli sual;
Bələdiyyə-vətəndaş münasibətlərinin səviyyəsi necədir?
a) Əla
b) Yaxşı
c) Kafi
Qapalı və kəmiyyət xarakterli sual:
Qeyd olunan bu xidmətlərin göstərilməsində hansı çətinliklər
vardır?
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a.
b.
c.
d.
e.

Maliyyə çatışmazlığı
Bu sahədə bilik və bacarıqların zəif olması
Kadr çatışmazlığı
Texniki təminatın olmaması
İnzibati və bürokratik maneələr

Açıq sual:
İcmanın əsas iqtisadi resursları nələrdir?
Bələdiyyənin inkişafını nədə görürsünüz?
Açıq suallarda isə müsahibə götürən respondentə suallar verir
və respondentin verdiyi cavab müsahibə götürən şəxs tərəfdən
qeyd olunur. Açıq suallarda əsasən keyfiyyət yönümlü
məlumatlar əldə edilir və bu kimi müsahibələr respondentin
verdiyi məlumatları tam olaraq qeyd etmək üçün iki nəfər
tərəfindən aparılır və yaxud səslənən fikirlər diktafonla qeyd
olunur. Müsahə götürən şəxs sorğunun mövzusu və məqsədi
ilə yaxından tanış olmalı, sualları tam olaraq mənimsəməli,
müsahibə götürərkən əlverişli mühit yaratmalı, xüsusən əhali
ilə akademik dildə danışmamalı, gedəcəyi ərazinin əhalisinin
adət ənənələri haqqında məlumata malik olmalıdır. Yaxşı olar
ki, sınaq\test müsahibələr keçirilsin. Əsas məqsəd sorğuda
olan boşluqları əvvəlcədən müəyyən etmək və müsahibə
götürəni bu işə daha yaxından hazırlamaqdır. Sorğu blankının
nümunəsinə Əlavə 1-də baxa bilərsiniz.
Yazılı sorğu - əldə etmək istədiyimiz məlumatları özündə əks
etdirəcək sorğu vərəqlərini əvvəlcədən müəyyən etdiyimiz
qurumlara və yaxud tərəflərə göndərilməsidir. Burada
müsahibə götürən və yaxud fasilitator (vasitəçi) olmur. Bu kimi
sorğuda respondentdən əsasən statistik məlumatlar və yaxud
sadəcə respondentin təmin edə biləcəyi digər dəqiq
məlumatlar istənilir. Respondentin sorğu suallarını
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cavablandırmaq üçün kifayət qədər vaxtı olur. Bu kimi sorğular
hazırlanarkən suallar dəqiq, aydın və sadə hazırlanmalıdır.
Bundan başqa sorğunun məqsədi, doldurulma qaydaları
respondentə yazılı şəkildə təqdim edilməlidir. Sorğuda təqdim
edilən sualların çətinlik və mürəkkəbliyini nəzərə alaraq
sorğunun doldurulması müddəti təyin edilməlidir. Əks halda
respondent dolğun olmayan və yaxud həqiqəti əks etdirməyən
məlumatlar təqdim edə bilər. Bu kimi suallar əsasən kənddə və
yaxud bələdiyyə ərazisində iqtisadi göstəricilərin müəyyən
edilməsi istiqamətində meydana çıxa bilər.
Telefon və yaxud digər kommunikasiya vasitələri ilə də
məlumatlar əldə etmək olar. Telefon vasitəsi ilə məlumatların
əldə edilməsinin də özünəməxsus üsulları vardır. İlkin olaraq
bizə lazım olan sahədə məlumatlara tam sahib olan
respondent müəyyən edilməlidir, suallar tərtib olunduqdan
sonra, respondentlə əlaqə üçün münasib vaxt seçilməlidir.
Telefonla məlumatın yığılması prosesi qısa və yığcam
olmalıdır. Digər kommunikasiya vasitələri deyərkən burada
əsasən internet və internetlə bağlı ünsiyyət alətlərindən söhbət
gedir. İnternetlə işləyən “SKYPE” adlanan proqram vasitəsi ilə
məsafədən asılı olmayaraq respondentlərdən mühasibə yolu
ilə məlumat əldə edə bilərik. Bundan başqa müxtəlif websəhifələrdən bizə lazım olan məlumatları götürmək
mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Elektron hökumət layihəsi çərçivəsində nazirlik və
komitələrin əksəriyyətinin internet səhifəsi yaradılmışdır ki, bu
da məlumatın internet vasitəsi ilə əldə edilməsini asanlaşdırır.
Məlumatın təhlil edilməsi – məlumatın müxtəlif vasitələr ilə
yığılmasından sonra təhlil edilməsi çox vacibdir. Məlumat
təhlillərinin
nəticəsinə
əsasən
strateji
planın
əsas
istiqamətlərini müəyyən etmək, strateji planda nəzərdə tutulan
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məqsəd və vəzifələri həyata keçirmək üçün layihə təklifləri və
proqramlar tərtib etmək olar. Bundan başqa məlumatların
dolğun təhlil edilməsi sisteminin yaradılması bizə monitorinq və
qiymətləndirmənin aparılmasına, müxtəlif təyinatlı hesabatların
yazılmasına kömək edəcəkdir. Məlumatların təhlil edilməsi
üçün müxtəlif proqramlar mövcuddur. Bu proqramlardan geniş
istifadə olunanı Microsoft Excel-dir.

2.2 MARAQLI VƏ ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏR İLƏ GÖRÜŞ
Bələdiyyənin əhatə etdiyi ərazidə mövcud olan yerli
problemlərin həll edilməsi məqsədi ilə tərtib edilən strateji
plan\yerli inkişaf planının hazırlanması prosesinə mütləq
şəkildə ərazidə mövcud olan maraqlı və əlaqəli tərəfləri cəlb
etmək zəruridir. Bu, strateji planın həyata keçirilməsində tərəflərin texniki, maddi, logistik, təşkilati və əhalinin səfərbər
olunmasında dəstəyini təmin edəcəkdir. Ümumiyyətlə aparılan
araşdırmalar onu göstərir ki, bir çox layihələrin davamlı
olmamasının əsas səbəbi layihənin əhatə etdiyi ərazidə olan
maraqlı və əlaqəli tərəflərin layihənin planlaşdırılmasında və
həyata keçirilməsində iştirak etməməsidir. Bələdiyyənin əhatə
etdiyi ərazilərdə əsas maraqlı və əlaqəli tərəflər
aşağıdakılardır:
1) kənd icra nümayəndəsi
2) orta və peşə məktəb direktoru \ aktiv müəllimlər
3) tibb məntəqəsinin rəhbərliyi
4) poçt məntəqəsinin rəhbərliyi
5) məktəbəqədər müəssisənin (uşaq bağçası) rəhbərliyi
6) aktiv fermerlər
7) aktiv sahibkarlar
8) gənclər
9) qadınlar
10) digərləri
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Bu tərəflər ilə görüş təyin etmək üçün görüşün məqsədini və
vaxtını əks etdirən dəvətnamələr hazırlanaraq ən azı iki həftə
əvvəl iştirakçılara göndərilir. Görüşün proqramı dəvətnamə ilə
birlikdə iştirakçılara göndərilməlidir ki, iştirakçılar müzakirələrə
hazırlaşa bilsinlər. Görüş zamanı əlaqəli və maraqlı tərəflərdən
və digər üsullarla əldə edilmiş məlumatlara əsasən strateji
plan\yerli inkişaf planı müzakirə edilir. Xüsusi diqqət problemin
təhlili, Güclü, Zəif, İmkanlar, Təhlükənin təhlili (SWOT təhlili),
Maraqlı və Əlaqəli Tərəflərin təhlili, fəaliyyət planı və büdcə
müzakirələrinə yönəldilir. Bu kimi müzakirələr 1-3 gün vaxt
apara bilər. Müzakirələr zamanı tərəflərin fikir və təklifləri
strateji planın hazırlanmasında nəzərə alınır.

2.3 STRATEJİ PLANININ HAZIRLANMASI
Müfəssəl strateji planın \ yerli inkişaf planını bələdiyyənin
müvafiq komissiyalarının (sosial, iqtisadi, ekologiya və büdcə)
birgə səyi ilə hazırlanır. Bundan başqa ehtiyac olarsa hər bir
işçi komissiyanın tərkibinə müxtəlif sahədə ixtisaslaşmış
ekspertlər daxil ola bilər. Bələdiyyə qulluqçularının bu kimi
strateji planın hazırlanması prosesinə cəlb edilməsi arzu
olunandır. Maraqlı və əlaqəli tərəflərin iştirakı ilə problemlərin
təhlilinə əsasən müəyyənləşdirilən problemlərin texniki həll
yollarının hazırlanması üçün ekspertlər dəvət edilə bilər. Misal:
əgər sosial problemlərin həlli istiqamətində suvarma və yaxud
içməli su ilə təchizat layihəsinin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulubsa layihənin texniki həll variantlarının hazırlanması,
layihənin smeta dəyərinin müəyyən edilməsi üçün ekspert
olaraq su mühəndisi dəvət oluna bilər. Ümumiyyətlə strateji
planda göstərilən bütün vəzifələrin, yəni sosial, iqtisadi və
ekoloji layihələrin (artezian quyusunun qazılması, yolların
təmiri, yem emalı sexi, suvarma su kanalının təmiri, məişət
tullantılarının idarə edilməsi) texniki həll yollarının və smeta
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dəyərinin layihələndirilməsi vacibdir. Bu kimi sənədlərin
hazırlanması strateji planın məqsəd və vəzifələrini həyata
keçirmək üçün müxtəlif maliyyə institutlarına müraciət edərkən,
layihələrin icrasını həyata keçirərkən çox vacibdir. Bundan
başqa bu kimi sənədlərin əvvəlcədən hazırlanması strateji
planın büdcə hissəsinin dəqiq hazırlanmasına zəmin
yaradacaqdır.

2.4 STRATEJİ PLAN\YERLİ İNKIŞAF PLANININ ƏHALİ İLƏ
MÜZAKİRƏSİ
Strateji plan bələdiyyə komissiyalarının, müxtəlif təyinatlı
ekspertlərin, əlaqəli və maraqlı tərəflərin yaxından iştirakı ilə
hazırlanır və sonra əhalinin müzakirəsinə çıxarılır. Bələdiyyə
əhalinin ümumi yığıncağını təşkil etmək üçün yığıncağın
məqsədini və müzakirə ediləcək mövzuları əks etdirən elanları
əhalinin sıx ziyarət etdiyi yerlərə (kənd mərkəzinə, çayxana,
yeməkxana, dükan, poçt məntəqəsi) iki həftə əvvəl asır.
Bundan başqa yığıncaqda maraqlı və əlaqəli tərəflərin
iştirakını təmin etmək üçün xüsusi dəvətnamələr hazırlanaraq
göndərilir. Yığıncağa qadınların cəlb edilməsi və onların qərar
vermə prosesində iştirakını təmin etmək məqsədi ilə kəndin
aktiv qadınlarından ibarət qrup formalaşdırılır, təlimatlandırılır
və bu qadınların köməyi ilə digər qadınlar səfərbər olunaraq
müzakirələrə cəlb edilirlər. Bundan başqa gənclərin strateji
planların müzakirəsinə cəlb edilməsi də əhəmiyyətlidir. Strateji
plan əhalinin müzakirəsinə çıxarılır və edilən təklif və fikirlər
strateji plana əlavə edilir. Burada əsas məqsəd bütün kənd
əhalisinin strateji planın müzakirəsinə və qərarvermə prosesinə cəlb etmək ilə bələdiyyənin əhatə etdiyi ərazidə əhalinin
ehtiyaclarına uyğun praktik sənəd hazırlamaq, strateji planın
həyata keçirilməsində əhalinin məsuliyyətini, səfərbərliyini və
bələdiyyə ilə əməkdaşlığını gücləndirməkdir.
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2.5 STRATEJİ PLANIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ
Əhalinin və digər tərəflərin\partnyorların təklifləri nəzərə
alınmaqla, bələdiyyə komissiyaları və müxtəlif ekspertlərin
hazırladıqları yekun strateji sənəd təsdiq edilməsi üçün
bələdiyyənin ümumi yığıncağına təqdim edilir. Bələdiyyənin
ümumi yığıncağında strateji plan yekun olaraq təsdiq edilməsi
üçün müzakirəyə qoyulur. Səs çoxluğu ilə qəbul edən strateji
plan\yerli inkişaf planı aktlaşdırılır və prosedura uyğun olaraq
Bələdiyyələr ilə iş mərkəzinin (Ədliyyə Nazirliyi) regional
şöbələrinə göndərilir.

2.6 STRATEJİ PLANIN İCRASI
Strateji planın təsdiq edilməsindən sonra planda müəyyən
edilmiş vəzifələrin və fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə
başlanılır. Strateji planın icrası bələdiyyənin icra aparatına tabe
olan müvafiq şöbələr tərəfindən həyata keçirilir. Bunun üçün
ilkin növbədə bələdiyyənin öz daxili büdcəsinin hesabına
həyata keçiriləcək fəaliyyətlərə start verilir. Bələdiyyə
büdcəsinin məhdud olmasını nəzərə alsaq büdcənin heç də
bütün fəaliyyətlərin həyat keçirilməsi üçün yetmədiyi aydındır.
Bunun üçün bələdiyyə ilkin növbədə əlavə maliyyə mənbələrini
müəyyən etməlidir.

22

Strateji planın hazirlanması üçün proseslər:
1.Tədqiqat\Araşdırma

2. Maraqlı və
Əlaqəli Tərəflər

3. Strateji Planın
Hazırlanması

STRATEJİ
PLAN
PROSESLƏR

4.Strateji Planın
Əhali İlə
Müzakirəsi

5. Strateji
Planın Təsdiq
Edilməsi

6. Strateji
Planın İcrası

3. STRATEJİ PLANIN STRUKTURU
3.1 ÜMUMİ MƏLUMAT
Təcrübə göstərir ki, strateji planın və müxtəlif hesabatların
hazırlanması,donorlara müraciətin edilməsi, qiymətləndirmənin
aparılması, təqdimat sənədlərinin hazırlanması və s. üçün
bələdiyyələrin mərkəzləşmiş məlumat sistemi/mənbəyi yoxdur.
Bu bölmənin əsas məqsədi bələdiyyə haqqında ümumi
məlumat əldə etməkdir. Buna görə də bələdiyyə haqqında
ümumi məlumat bölməsinin hazırlanması çox vacibdir.
Ümumi məlumat bölməsi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
1) Bələdiyyə ərazisi haqqında məlumat;
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2) Bələdiyyə torpaqlarının ümumi sahəsi haqqında məlumat;
3) Bələdiyyə ərazisində yaşayan əhalinin sayı və yaş qrupu
haqqında məlumat;
4) Bələdiyyənin qonşu olduğu şəhər, qəsəbə və kəndlər;
5) Rayon mərkəzindən bələdiyyəyə olan məsafə;
6) Bələdiyyə\icmaya işləyən nəqliyyat vasitələri;
7) Bələdiyyə üzvlərinin siyahısı;
8) Bələdiyyə üzvlərinin yaş tərkibi;
9) Bələdiyyənin daimi və başqa komissiyaları;
10) Bələdiyyənin icra aparatının tərkibi;
11) Bələdiyyənin maliyyə vəziyyəti haqqında məlumat;
12) Bələdiyyənin uçot siyasəti haqqında məlumat.
Ümumi bölmənin hazırlanması üçün metod:
Bələdiyyə sədri, üzvləri, qulluqçuları bu məlumatı bələdiyyədə
olan arxiv sənədlərindən, icra nümayəndəsindən, rayon icra
hakimiyyətində olan müxtəlif şöbələrdən, Dövlət Statistika
Komitəsindən və digər əlaqəli qurumlardan əldə edə bilərlər.
Bələdiyyələr lazımı məlumatları bu qurumlara həm rəsmi, həm
də qeyri-rəsmi müraciət edərək əldə edə bilərlər. Təcrübə
göstərir ki, bu məlumatların əldə edilməsində bələdiyyələr heç
bir ciddi maneə ilə qarşılaşmırlar. Ümumi məlumat bölməsinin
hazırlanması üçün aşağıdakı şablondan istifadə etmək olar:
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1. Ümumi məlumat üçün blank forması
Bələdiyyənin adı:
Əhatə etdiyi inzibati-ərazi vahidinin
adı:
Bələdiyyənin ünvanı:
Ərazisi:

Bələdiyyə
torpaqlarının
ümumi sahəsi
____ha

Bələdiyyə
ərazisində
yaşayan
əhalinin sayı
(nəfər, 2012):

CƏMİ

Ümumi
istifadədə olan
torpaqlar

Hüquqi və fiziki
şəxslərin istifadəsi
və icarəsində olan
torpaqlar

Ehtiyat
fond
torpaqlar

_______ha

_______ha

ha
_______

Yaş qrupu

0-5
6-17
18-35
35-60
60-dan yuxarı

Bələdiyyənin qonşu (sərhəd) olduğu
kəndlər:
Yerləşdiyi ərazinin ladşaftının təsviri
(dağ ətəyi, böyük yamac, dərə və s.)
Rayon mərkəzindən məsafə və
çatmaq üçün vaxt
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Qadın

Cəmi

Bələdiyyə üzvlərinin siyahısı:

Adı, Soyadı, Atasının
adı

Peşəsi /
İxtisası

Vəzifəsi

Bələdiyyə üzvlərinin
yaş tərkibi:

18-35

35-60

Statusu

Üzvlərin
sayı

Vəzifə

Say

Kişi

Qadın

Bələdiyyə
Komissiyaları
Komissiyanın adı

Bələdiyyə İcra Aparatı
Şöbə və ya
departament

Bələdiyyə
qulluqçularının sayı:
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Əlaqə
telefonu

Qulluqçularının/işçilərin
yaş tərkibi

18-35

35-60

Bələdiyyə müəssisəsi

3.2 RESURSLAR
Strateji Planın hazırlanmasında əsas məqamlardan biri planı
yazan qurumun və yaxud təşkilatın öz resursları haqqında
kifayət qədər yaxşı məlumata malik olmasıdır. Təcrübə göstərir
ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xüsusən kənd
bələdiyyələri öz resursları haqqında lazımı və mərkəzləşmiş
məlumat sisteminə malik deyillər. Strateji planlaşdırmanın
praktik və səmərəli olmasında bələdiyyənin dolğun iqtisadi,
sosial və digər resurslar haqqında məlumata sahib olması çox
önəmlidir. Bundan başqa bələdiyyənin öz resursları haqqında
müfəssəl məlumata malik olması bələdiyyənin strateji planda
göstərilən vəzifə və fəaliyyətlərin planlaşdırılmasında və
həyata keçirilməsində öz resurslarından lazımı vaxtda və
yetərincə istifadə etməsinə şərait yaradacaqdır. Eyni zamanda
bu kimi məlumatların olması bələdiyyələrə müxtəlif təyinatlı
hesabatların hazırlanmasında yardımçı olacaqdır. Nəticə
olaraq bələdiyyələr öz vətəndaşlarına daha yaxşı xidmət
göstərmək imkanı əldə edəcəklər.
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Resurslar bölməsi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
1. İnsan
1.1. Məşğulluq
1.2. Təhsil
2. Su resursları
3. Torpaq resursları
3.1. Torpaqlar haqqında ümumi məlumat
3.2. Torpaq fondunun strukturu
3.3. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar, ha
3.4. Kənd təsərrüfatı texnikası

Qeyd: Bu bölmə daha çox kənd bələdiyyələri üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Resurslar bölməsi daimi olaraq bələdiyyənin
resurslarının növündən asılı olaraq təkmilləşdirilə bilər.
Resurslar bölməsinin hazırlanması üçün aşağıdakı şablondan
istifadə etmək olar:
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2. Resurslar üçün blank forması
İnsan:
Əhalinin ümumi
sayı

Yaş
qrupu

Kişi

Kateqoriya

2014

2015

Adı

2014

2015

Qadın

Məşğulluq

Təhsil

Məktəbəqədər
müəssisələrin
sayı, ədəd
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Binaların
vəziyyəti
(təmirli,
yararsız,
təmirə
ehtiyac
var və
s.)

Cəmi

Uşaqların sayı,
nəfər
Müəllimlərin
sayı, nəfər
Orta ümumtəhsil
məktəblərinin
sayı, ədəd
Şagirdlərin sayı,
nəfər
Müəllimlərin sayı,
nəfər
Peşə təhsil
məktəbləri, nəfər
Şagirdlərin sayı,
nəfər
Müəllimlərin sayı,
nəfər
Orta ixtisas təhsil
müəssisələrinin
sayı, ədəd
Şagirdlərin sayı,
nəfər
Müəllimlərin sayı,
nəfər
Ali təhsilli
əhalinin sayı,
nəfər, onlardan:
Aqrar (aqronom,
zootexnik,
mexanik və s;
Iqtisadçı
(iqtisadçı,menecer, mühasib,
maliyyəçi və s.);
Texniki (elektrik,
inşaatçı, İT,
texnoloq və s.;
Humanitar
(müəllim,
sosioloq,
psixoloq və s.)
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Natamam ali
təhsilli əhalinin
sayı, nəfər
Xüsusi orta
təhsilli əhalinin
sayı, nəfər
Orta təhsilli
əhalinin sayı,
nəfər
Natamam orta
təhsilli əhalinin
sayı, nəfər
İbtidai təhsilli
əhalinin sayı,
nəfər
Ali təhsil
müəssisələrin
sayı, ədəd
Tələbələrin sayı,
nəfər
Uşaq evlərinin
sayı, ədəd
Orada uşaqların
sayı, nəfər
İnternat evlərinin
sayı, ədəd
Orada uşaqların
sayı, nəfər
Valideyn
himayəsindən
məhrum olmuş
uşaq və
yeniyetmələrin
sayı, nəfər
Sağlamlıqları
məhdud olan
uşaqlar üçün
təhsil
müəssisələrin
sayı, ədəd
Həkimlərin sayı,
nəfər
Orta tibb
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işçilərinin sayı,
nəfər

Su
Resursları
Adı

2014

2015

Çaylar:
Göllər:
Su anbarları:
Şəlalələr:
Bulaqlar

Torpaq
resursları
Ümumi istifadədə
olan torpaqlar

Hüquqi
və fiziki
şəxslərin
istifadəsi
və
icarəsind
ə olan
torpaqlar

Göstəricilər

2014

Ehtiyat
fond
torpaqlar

Torpaq
fondunun
strukturu:
Cəmi torpaq
sahəsi, ha
1.k/t-na yararlı
torpaqlar, ha
2.Meşə, ha
3.Kolluqlar, ha
4.Yararsız
torpaqlar, ha
5.Su obyektləri
altında, ha
32

2015

6. Tikililər, yollar
və s. altında, ha
7.Korlanmış
torpaqlar, ha
8.Tullantı
poliqonları,
zibilliklər altında,
ha
9.Rekultivasiya
olunmuş, ha
10. Xüsusi
mühafizə olunan
təbiət əraziləri,
qəbiristanlıq

K/t yararlı
torpaqlar,
ha
Göstəricilər

2014

K/t yararlı
torpaqlar ,ha
Onlardan:
Əkin sahələri, ha
Çoxillik bitkilər,
ha
Biçənəklər, ha
Otlaqlar, ha;
Dincə qoyulmuş
torpaqlar, ha
Güclü eroziyaya
uğramış
torpaqlar, ha
Şəxsi istifadədə
olan torpaq
sahəsi, orta
göstərici, ha
Həyətyanı
təsərrüfatlar, ha.
Adam başına,
ha.
Torpaq vergisi
tarifi (hektarın
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yüzdə biri üçün)
İcarə haqqı tarifi
(hektarın yüzdə
biri üçün)
Torpaqların
vəziyyəti: əkin
sahələrinin,
otlaqların
vəziyyətinin qisa
səciyyəsi (mətn)

K/t texnikası
Göstəricilər

2009

2010

k/t texnikası:
Traktor
Kombayn
digərləri
o cümlədən
fərdi
təsərrüfatlarda
Traktor
Kombayn
digərləri

3.3 PROBLEMİN TƏHLİLİ
Problemin təhlili strateji planın məqsədlərinin, vəzifələrinin,
fəaliyyətlərinin müəyyən edilməsində mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Problemin təhlilinin düzgün aparılmaması uğursuz
strateji planın və yaxud layihənin ilkin səbəblərindən biridir.
Bunu binanın özülü ilə də müqayisə etmək olar. İstənilən
dəbdəbəli binanın özülü səhv qoyulubsa, bina nəticə etibari ilə
digər işlərin yüksək səviyyədə görülüb görülməməsindən asılı
olmayaraq çökəcəkdir. Problemin təhlili müxtəlif metodlar ilə
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aparıla bilər. Ən geniş tətbiq edilən metod isə problem
ağacının qurulmasıdır. Bu proses aşağıdakı mərhələlərdən
ibarətdir.
Metodologiya və mərhələlər.
Addım 1: İlkin olaraq biz bələdiyyə ərazisində mövcud olan
yerli sosial, iqtisadi və ekoloji problemləri təhlil etmək üçün işçi
qrupu yaradırıq. Bu işçi qrupuna bələdiyyə üzvləri, qulluqçuları,
bələdiyyə ərazisində olan məktəb, uşaq bağçası, poçt şöbəsi,
tibb məntəqəsinin direktorları, aktiv fermerlər, qadınlar və s.
cəlb oluna bilərlər. Problemlərin təhlilinin səmərəli aparılması,
icma iştirakçılığının və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə
maraqlı və əlaqəli tərəflərin bu prosesdə iştirakı vacibdir.
Addım 2: Bu mərhələdə iclasın aparıcısı tərəfindən (bu
bələdiyyə sədri və yaxud bələdiyyədən bir nəfər ola bilər)
sosial, iqtisadi və ekoloji sahədə əsas problemləri müəyyən
edilir. Prioritet problemlərin müəyyən edilməsi məlumat
bazasının yaradılması məqsədi ilə aparılan sorğular zamanı
əldə edilən məlumatlara və nəhayət iclas iştirakçılarının yekun
rəyinə əsasən müəyyən edilir. Bu problemlər kağız parçasının
üzərinə yazılaraq boş bir yerə bərkidilir, (bu prosesi yazı
taxtasının üzərində də etmək olar) sonra sosial, iqtisadi və
ekoloji sahədə müəyyən edilmiş əsas problemi doğuran
səbəblər müəyyən edilir və beləliklə sonuncu səbəb tapılana
kimi bu proses davam edir. Misal:
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İçməli su çatışmır

Yeni artezian
vurulmur

Artezian quyularının
istismar müddəti bitib

Bələdiyyənin maliyyə
vəsaiti yoxdur

Vergilər yığılmır

Şəffaflıq yoxdur

Bələdiyyə donorlara
müraciət edə bilmir

Bilik və bacarıq yoxdur

Elektron
proqramlarının təşviq
edilməməsi

Problem ağacını müəyyən etdikdən sonra növbəti fəaliyyət
problem ağacı üzərində problemləri müsbətə çevirərək
məqsəd ağacı düzəltməkdir. Bu iki təhlil ağacında fərq problem
ağacında problemlərin səbəblərini taparaq yuxarıdan aşağıya
doğru hərəkət etməkdir. Məqsəd ağacında isə müəyyən
edilmiş problemləri müsbətə çevirərək aşağıdan yuxarıya
doğru hərəkət etməkdir. Məqsəd ağacında əsas problem
məqsədə, əsas səbəblər vəzifələrə, digər səbəblər isə
fəaliyyətlərə çevrilir. Misal:
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İçməli su çatır

Yeni artezian
vurulur

Artezian quyularının
istismar müddəti bitib

Bələdiyyənin maliyyə
vəsaiti var

Bələdiyyə donorlara
müraciət edə bilir

Vergilər yığılır

Şəffaflıq var

Bələdiyyə
səlahiyyətləri
yetərincədir

Bilik və bacarıq var

Bələdiyyənin təsir
mexanizmlərinin olması

İNDİKATORLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
İndikatorlar əsasən iki üsulla müəyyən edilə bilər:
Metod 1: Yuxarıda göstərildiyi kimi problemin səbəblərini
müəyyən etməklə yanaşı problemin yaratdığı fəsadları da
müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün isə biz nəticə ağacını
qururuq. Nəticə ağacı metodu ilə müəyyən edilmiş problemin
fəsadları bizim üçün indikator rolunu oynaya bilər. Bir məqsəd
və yaxud fəaliyyət üçün bir neçə indikatorlar müəyyən edilə
bilər. Bu, strateji planda qarşıya qoyduğumuz məqsədlərə
çatmağımızı ölçmək üçün çox əhəmiyyətlidir.
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Metod 2: İndikatorların müəyyən edilməsinin ikinci üsulu
maraqlı və əlaqəli tərəflərin bu prosesə yaxından cəlb
edilməsidir. Problemdən bir başa və dolayısıyla əziyyət çəkən
insanlar, problemin həllində rol oynayan tərəflər ilə
indikatorların müəyyən edilməsi daha çox səmərəlidir.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz tərəflər (fermer, qadınlar, gənclər,
bələdiyyə, icra nümayəndəsi və s.) problem ilə daha yaxından
tanışdırlar, onunla mübarizə aparırlar və nəhayət problemdən
daimi təsirlənirlər. Bu baxımdan onlar məqsəd, vəzifə və
fəaliyyətlər üçün daha uyğun indikatorlar müəyyən edə bilərlər.
Digər tərəfdən bu iştirakçıların prosesə cəlb olunması onların
strateji planın icrası ilə bağlı məsuliyyətlərini və əməkdaşlıq
səviyyələrini artıracaqdır. Problemin səbəblərini müəyyən
etdikdən sonra problemdən irəli gələn effektləri\nəticələri
müəyyən edirik. Müəyyən edilən nəticələr sonrakı mərhələdə
göstəricilər\indikatorlar kimi istifadə edilə bilər. Misal:

Ailə büdcəsinə
ziyan vurur

Əlavə maliyyə
sərf edilir

Əlavə vaxt
sərf edilir
Əhali suyu digər
yerlərdən gətirir

Sağlamlıq
problemləri yaranır

əhali çirkli su
mənbəyindən istifadə edir
İçməli su çatmır
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Vergi vermir,
səfərbər olmur və s

Əhalinin bələdiyyəyə
olan etimadı azalır

Ümumiyyətlə strateji planda müəyyən edilmiş məqsəd, vəzifə
və fəaliyyətləri problem ağacının qurulması metodu ilə
müəyyən etdikdən sonra, vəzifə və fəaliyyətlərin icrasının
göstəriciləri müəyyən edilməlidir. Bu bələdiyyəyə strateji planın
və yaxud yerli inkişaf planının yerinə yetirilməsi ilə bağlı
proqresi ölçməyə imkan verəcəkdir. Göstəricilər\İndikatorlar
bizə strateji planda müəyyən edilmiş fəaliyyətləri monitorinq və
qiymətləndirməni həyata keçirməyə imkan verəcəkdir.
İndikatorlar özündə Kəmiyyəti, Keyfiyyəti və Vaxtı əks
etdirməlidir. Bunu biz aşağıda verilmiş misal ilə daha yaxından
başa düşəcəyik:
Addım 1. İLKİN İNDİKATOR – müvafiq bələdiyyədə yaşayan
əhalinin suya olan təlabatı ödənilmişdir.
Addım 2. KƏMİYYƏT – müvafiq bələdiyyə ərazisində yaşayan
əhalinin 70%-nin içməli suya olan təlabatı ödənilmişdir.
Addım 3. KEYFİYYƏT – Müvafiq bələdiyyə ərazisində yaşayan
əhalinin 70%-i tam yararlı içməli su ilə təmin edilmişdir.
Addım 4. VAXT – 2018-ci ilin sonuna qədər müvafiq
bələdiyyənin əhalisininin içməli suya olan təlabatı 85 % təmin
ediləcək.
İndikatorlar hazırlanarkən aşağıdakı göstərilən tələblər nəzərə
alınmalıdır:
Spesifik/Səciyyəvi: Fərz edin ki, siz strateji planda yoxsulluğun
aradan qaldırılması üçün məqsəd, vəzifə və fəaliyyət müəyyən
etmək istəyirsiniz. Nəzərə alsaq ki, yoxsulluğun səbəbləri müxtəlif ola bilər, belə halda siz daha spesifik fəaliyyət seçməlisiniz. Məsələn: “suvarma suyu ilə təminatın yaxşılaşdırılması”, bu fəaliyyətin indikatoru belə olacaqdır: 2016–cı ilin
sonunda, X rayonunun 10 bələdiyyəsində, suvarma suyunun
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təminatı 75% artmışdır. Buradan göründüyü kimi biz
yoxsulluğun aradan qaldırılmasında spesifik bir sahənin, yəni
suvarma suyu ilə təminat problemini hədəfə almışıq.
Ölçülə bilən: Qiymətləndirmə mütəxəssisi və yaxud bələdiyyə
qulluqçusu indikatoru ölçə bilməlidir. Misal: Əgər siz hansısa
sahənin səviyyəsini 35-40% yüksəltmək istəyirsinizsə, bu
göstərilən rəqəm həm özü-özlüyündə ölçülə bilən olmalıdır,
həm də sizin büdcəniz bu göstəricini ölçməyə imkan
verməlidir. Digər bir misal: Sizin hədəfiniz icmanı bələdiyyənin
qərarvermə prosesinə cəlb etməkdir. Siz burada belə bir
indikator müəyyən edə bilərsiniz: Əhalinin sərbəst düşünmək
bacarığı güclənmişdir. Bu indikatoru bir başa ölçmək çox
çətindir. Biz bu indikatoru bu cür formalaşdırsaq daha ölçülə
bilən olar. Əhalinin qərar vermə prosesində iştirakı 50%
artmışdır.
Mümkün olan: İndikatoru lazımı vaxtda ölçmək və bunu
həyata keçirmək üçün sizin yetərli maliyyəniz olmalıdır. Misal
üçün, təhsilin keyfiyyətini ölçmək üçün sorğu keçirmək
istəyirsiniz, lakin şagirdlər tətildə olduğundan bunu edə
bilmirsiniz. Digər bir misal: fərz edin ki, hər hansı bir regionda
yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün kənd təsərrüfatı
istiqamətində, kəndlilərə öz təsərrüfatlarını inkişaf etdirmək
üçün hər hansı bir vasitə (toxum gübrə və s) verilmişdir. Bu
fəaliyyəti ölçmək üçün belə bir indikator müəyyən edə
bilərsiniz: X regionda 50% təsərrüfatların gəliri 25% artmışdır.
Bu indikatoru ölçmək üçün siz məhsul yığımını və satışını
gözləməli olacaqsınız. Bu isə layihənin bitməsi dövrünə
təsadüf eləyə bilər ki, bu da sizin göstəricini ölçmək imkanının
olmamasına səbəb ola bilər.
Uyğun olan: Müəyyən etdiyiniz indikatorlar məqsəd, vəzifə və
fəaliyyətlər üçün tam şəkildə uyğun olmalıdır. Əgər sizin
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məqsədiniz içməli su təminatını yaxşılaşdırmaqdırsa sizin bu
məqsəd üçün müəyyən etdiyiniz indikatorlar su təminatının
yaxşılaşdırılması ilə bağlı olmalıdır. Misal: 2017 –ci ilə kimi, x
bələdiyyəsinin 20 məhəlləsində ən azı 500 ailənin içməli su
təminatı yaxşılaşmışdır. Göründüyü kimi bu indikatorda tam
şəkildə uyğunluq vardır.
Vaxt: Məqsəd, vəzifə və fəaliyyətlər üçün indikatorlar müəyyən
edərkən hər bir indikator üçün vaxtın müəyyən edilməsi də
vacibdir. Vaxtın müəyyən edilməsi həmin fəaliyyətin nə vaxt
bitəcəyini və yaxud məqsəd səviyyəsində təsirlərin nə vaxt
ölçülə bilinəcəyini göstərir.
3.4 MARAQLI VƏ ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRİN TƏHLİLİ
Maraqlı və əlaqəli tərəflərin təhlili strateji planın və yaxud
layihənin yazılmasında çox əhəmiyyətlidir. Bu təhlilin
aparılması ilə biz strateji plan və yaxud layihədən təsirlənən
və layihəyə təsir edən tərəflərin maraqlarını, onların layihəyə
təsirini dərindən öyrənir, baş verə biləcək maraqların
toqquşmasını və digər riskləri əvvəlcədən müəyyən edir və
onların qarşısını almaq üçün tədbirlər planı hazırlamaq imkanı
əldə etmiş oluruq. Maraqlı və əlaqəli tərəflər dedikdə
aşağıdakılar nəzərdə tutula bilər:
1. Strateji plan çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərin
əhatə\təsir etdiyi insanlar və yaxud tərəflər;
2. Strateji plan çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərin
nəticələrinə təsir edə bilən insanlar və yaxud tərəflər;
Maraqlı və əlaqəli tərəflər- fərd, müxtəlif qruplar, icma və
yaxud hər hansı bir institut ola bilər. Maraqlı və əlaqəli tərəflər
qrupu- ümumi marağı bölüşən insanlar toplusudur. Misal üçün
Qeyri Hökumət Təşkilatları, Alyanslar, İcmalar və s. Bundan
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başqa bu qruplar özü-özlüyündə sub-qruplara ayrılır. Misal
üçün kənd icması vahid maraqlı və əlaqəli tərəf ola bilməz. Bir
kənddə\icmada müxtəlif maraqlar ətrafında birləşən insanlar
vardır. Bu insanlar cinsinə, yaşına, üzləşdiyi problemə görə bir
araya gələ bilərlər.
Maraqlı və əlaqəli tərəflər iki hissəyə bölünür:
1) Birinci dərəcəli maraqlı və əlaqəli tərəflər
2) İkinci dərəcəli maraqlı və əlaqəli tərəflər
Birinci dərəcəli maraqlı və əlaqəli tərəflər - strateji plan
çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərdən faydalanan və
yaxud zərər çəkən insanlardır\tərəflərdir. Ancaq təcrübədə bu
qrupa daha çox strateji plan çərçivəsində həyata keçirilən
fəaliyyətlərdən faydalanan tərəflər nəzərdə tutulur.
İkinci dərəcəli maraqlı və əlaqəli tərəflər - Strateji plan\layihə
fəaliyyətləri çərçivəsində göstərilən xidmətlərdə marağı olan
tərəflərdir. Misal: əgər hər hansı bir kənddə
içməli su
çatışmazlığı varsa burada birinci tərəf sudan əziyyət çəkən
əhalidirsə və bu problemin həllində bir başa məsuliyyət
daşıyan bələdiyyədirsə, ikinci dərəcəli əlaqəli və maraqlı tərəf
İcra Hakimiyyəti ola bilər. Ona görə ki, həmin ərazidə
problemin həll olmasında bu qurum faydalanan deyil, marağı
olan tərəfdir. Birinci və ikinci dərəcəli əlaqəli və maraqlı
tərəfləri müəyyən etdikdən sonra hər iki kateqoriyaya daxil
olan iştirakçıların strateji planda göstərilən fəaliyyətlərin
icrasına olan təsirini və əhəmiyyətini müəyyən etməliyik. Bəzi
maraqlı və əlaqəli tərəflər strateji planın icrasına müsbət təsiri
olduğu halda, bəziləri strateji planın icrası üçün maraqlı
olmayacaq və əksinə müəyyən çətinliklər yaradacaq. Misal:
Siz içməli su problemi olan hər hansı bir kənddə artezian
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quyusunun qazılmasını bir məqsəd kimi öz strateji planınızda
göstərmisiniz. Bələdiyyə, icra nümayəndəsi, yerli əhalinin
sudan əziyyət çəkən hissəsi bu işin icrası üçün müsbət
mənada öz tövhələrini verdikləri halda, kəndin içməli su
təminatını həyata keçirən su maşınlarının sahibləri bu işə
mane olacaqlar. Bunun üçün maraqlı və əlaqəli tərəflərin təhlili
strateji planın hazırlanmasının ilkin mərhələsində aparılmalı və
strateji plan tam olaraq hazır olduqdan sonra yenidən gözdən
keçirilməlidir. Beləliklə bu istiqamətdə təhlilin aparılması üçün
aşağıdakı aləti təqdim edirik. Cədvəldən göründüyü kimi
maraqlı və əlaqəli tərəflərin strateji planın icrasına olan təsirini
və bu tərəflərin əhəmiyyətini müəyyən edəcəyik.
Təsir – dedikdə maraqlı və əlaqəli tərəfin strateji planın
icrasına təsir etmə gücü nəzərdə tutulur. (Misal: Bələdiyyələr
ilə iş mərkəzi, yerli icra hakimiyyəti və s.)
Əhəmiyyət – strateji planda
göstərilən fəaliyyətlər
çərçivəsində maraqları və ehtiyacları əhatə olunan tərəflər
nəzərdətutulur. (Fəaliyyətdən bir başa faydalananlar \ benefisiarlar).
İlk növbədə, birinci və ikinci dərəcələrə ayıraraq müəyyən
etdiyimiz maraqlı və əlaqə tərəflərin siyahısını gözdən keçiririk,
onları nömrələyirik və bu tərəflərin strateji planda olan
əhəmiyyətinə və təsir etmə gücünə əsasən onları cədvəlin
uyğun xanasında yerləşdiririk. A,B,C xanlarına uyğun gələnlər
strateji plan üçün əsas maraqlı və əlaqəli tərəflərdir. Ona görə
ki, onlar strateji planın icrasına təsir etmə gücünə malik olması
ilə bərabər çox əhəmiyyətlidirlər.
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Yuxarı

A

B

D

C

Aşağı

Ə
h
ə
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i
y
y
ə
t

Aşağı

Təsir

Yuxarı

Xana A - bu xanaya uyğun gələn maraqlı və əlaqəli tərəflər
yüksək əhəmiyyətə malikdir, lakin bu tərəflərin strateji planın
icrasına təsir gücü zəifdir.
Bura fəaliyyətlərdən birbaşa
faydalanan tərəfləri aid etmək olar.
Xana B - bu xanaya uyğun gələn maraqlı və əlaqəli tərəflər
strateji planın icrası üçün yüksək təsir gücünə və əhəmiyyətə
malikdir. Strateji Planın uğurlu icrasını təmin etmək məqsədi ilə
bu tərəflər ilə yaxşı əlaqələrin saxlanılması olduqca vacibdir.
Xana C - bu xanaya uyğun gələn tərəflər strateji planın
icrasında çox böyük təsir gücünə və əhəmiyyətə malikdir. Bu
xanaya uyğun gələn maraqlı və əlaqəli tərəflər risk mənbəyi
ola bilər. Bu tərəflər ilə yaxşı səviyyədə əlaqələrin qurulması
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vacib və əhəmiyyətlidir. Bu tərəflər strateji planın icrasında
ciddi problemlər yarada biləcəyinə görə onların maraqları
nəzərə alınmalıdır.

Yuxarı

Xana D - bu xanaya uyğun gələn maraqlı və əlaqəli tərəflər az
əhəmiyyətə və təsir gücünə malikdir. Belə tərəfləri məhdud
şəkildə monitorinq etmək lazımdır ki, gələcəkdə bu tərəflərin
strateji planın icrasında əhəmiyyətinin və təsir gücünün
artmasını və yaxud azalmasını müşahidə edə bilək. X
bələdiyyəsində əsas problem içməli su çatışmazlığı müəyyən
edilmişdir və aşağıda göstərilən cədvəl bu prosesi daha ətraflı
izah edəcək.

A

B

Aşağı

Əhəmiyyət

1,2,3,4,9

7,6

D

C

5

8

Aşağı

Təsir
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Yuxarı

Birinci dərəcəli maraqlı və
əlaqəli tərəflər

İkinci Dərəcəli maraqlı və əlaqəli və
tərəflər

1. Yerli İcma\Kənd Sakinləri
2. Qadınlar
3. Uşaqlar

4. İçməli su satışı ilə məşğul olanlar
5. Kənd Səhiyyə İşçiləri
6. Bələdiyyə
7.QHT (qeyri hökumət təşkilatı)
8. Səhiyyə Nazirliyi
9. Donorlar

Əlaqəli və maraqlı tərəflərin strateji planın hazırlanmasının
bütün mərhələlərində iştirakı aşağıda göstərilən müsbət
nəticələrin əldə edilməsinə şərait yaradacaqdır:
Təsirlilik\Effektivliyin artması – əlaqəli və maraqlı tərəflərin
strateji planın bütün mərhələlərində iştirakı (planlaşdırma və
icra) onların strateji planda göstərilən fəaliyyətlərin icrası ilə
bağlı məsuliyyətlərini artıracaqdır ki, bu da strateji planın
uğurla həyata keçirilməsinə təminat yaradacaqdır.
Cavabdehlik\məsuliyyətin artması - əlaqəli və maraqlı
tərəflərin strateji planın hazırlanmasının bütün mərhələlərində
iştirakı strateji planın hədəf qruplarının ehtiyaclarına uyğun
yaradılmasına zəmin yaradacaqdır.
Səmərəlilik - əgər strateji planın icrasında yerli bilik və
bacarıqlar istifadə olunsa çox güman ki, strateji planın icra
keyfiyyəti yaxşı olar, bütün fəaliyyətlər büdcə çərçivəsində və
vaxtında həyata keçirilər.
Davamlılıq - strateji planın hazırlanmasının bütün mərhələlərinə maraqlı və əlaqəli tərəflərin cəlb edilməsi əldə edilmiş
nəticələrinin davamlı olmasına zəmin yaradacaqdır.
Səlahiyyət və özünə inamın artması - fəal iştirakçılıq strateji
planın icrasından faydalananların bilik və bacarıqlarını
artıracaqdır.
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Şəffaflığın artması - maraqlı və əlaqəli tərəflərin strateji planın
hazırlanması prosesinin bütün mərhələlərinə və qərar vermə
prosesinə cəlb edilməsi şəffaflığı təmin edir.
Ədalətlilik və Bərabərlik - strateji planın bütün mərhələlərində
(planlaşdırma və icra) əlaqəli və maraqlı tərəflərin fikirlərinin,
rəylərinin, təkliflərinin və ehtiyaclarının nəzərə alınması
ədalətlilik və bərabərliyi təmin edir.
MARAQLI VƏ ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRİN TƏHLİLİ ALƏTİ
Əlaqəli və maraqlı tərəflər

Marağı

Təsiri
(necə)

Yerli (kənd
səviyyəsində)

Regional (rayon
səviyyəsində -icra
hakimiyyəti,
digərqurumlar)

Milli (bütün
respublika
səviyyəsindəNazirliklər, digər
dövlət qurumları)

Digər (Donorlar,
QHT, və s)
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Mümkün
əməkdaşlıq

MARAQLI VƏ ƏLAQƏLİ TƏRƏFLƏRİN TƏHLİLİ ÜÇÜN
ALƏT
Bələdiyyələr üçün maraqlı və əlaqəli tərəflərin təhlili üçün
xüsusi alət hazırlanmışdır. Bu alət əsasən üç səviyyədə
maraqlı və əlaqəli tərəflərin marağını, strateji plan\layihədə
göstərilən fəaliyyətlərə olan təsirini və onlar ilə əməkdaşlıq
imkanını qiymətləndirir.
X bələdiyyəsi üçün hazırlanmış strateji planın\yerli inkişaf
planının bir hissəsi olan maraqlı və əlaqəli tərəflərin təhlilini
nümunə olaraq sizə təqdim edirik.

Əlaqəli və maraqlı
tərəflər

Təsir

Maraq

(necə)

Kənd,
Qəsəbə
Şəhər

Bələdiyyə

Yerli
Sosial və
İqtisadi
problemin
həlli
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++ Maliyyə dəstəyi,
təşkilatçılıq,
məlumat yaymaq,
səfərbərlik, vəsaitin
toplanması, layihə
təkliflərinin
işlənməsi və lazimi
müraciətlər

Mümkün
əmək
daşlıq

+++

Yerli İcra
hakimiyyəti
nümayən
dəsi

Əhali

Rayon

Donor

+++
Mübahisələrinin
Kənddə olan
aradan
problemlərin
qaldırılması,
həlli və dövlətin əhalinin səfərbər
maraqlarının
olunması,
qorunması
məlumatlandırma,
təşkilatı dəstək

Problemlər
in həlli,
normal
yaşayış
səviyyəsini
n təmin
olunması

++ İşçi qüvvəsi,
maddi dəstək,
nəzarət, səfərbər
olmaq.

+++

++

Yerli İcra
Hakimiyyəti

Əhalinin sosial
və iqtisadi
probleminin
həlli

++Texnika və hər
hansı çətinlik
olarsa dəstək olar

++

Regionların
sosial
iqtisadi
inkişafı
üçün
dövlət
proqramı

Regionların
sosial və
iqtisadi inkişafı

+ Maliyyə dəstəyi

+
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Digər

Yerli
QHT

Bələdiyyələrin
institusanial
inkişafı,
bacarıqların
qurulması,

++ texniki dəstək
bacarıqların
qurulması

Beynəlxalq QHT

Bələdiyyələrin
institusanial
inkişafı,
bacarıqların
qurulması,
maliyyə
imkanlarının
artması

++ Texniki dəstək
++Bacarıqların
qurulması
++Maliyyə dəstəyi

Müvafiq
dövlət
qurumları

Bələdiyyələrin
institusanial
inkişafı,
bacarıqların
qurulması,
maliyyə
imkanlarının
artması

++ Texniki dəstək
++Bacarıqların
qurulması

+++

++

++ Maliyyə dəstəyi

3.5 GZİT TƏHLİLİ
GZİT (ingiliscə SWOT) – hər hansı bir təşkilatın və yaxud
qurumun (bələdiyyə) strateji planın\layihənin uğurla həyata
keçirməsi üçün təşkilatın\bələdiyyənin Güclü, Zəif tərəflərin,
İmkanlar və Təhlükənin təhlil edilməsidir. GZİTaləti strateji
planın\layihənin uğurunu təmin edən təhlillərdən biridir. GZİT
təhlili ehtiyaclardan və yanaşmadan asılı olaraq hər hansı bir
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fəaliyyətə (strateji planın icrası, layihənin həyata keçirilməsi və
yaxud əhali ilə iclaslar və s.) başlamazdan əvvəl və yaxud
fəaliyyət bitdikdən sonra həyata keçirilir. GZİT təhlilinin
aparılması prosesində bələdiyyə üzvlərinin və qulluqçularının
iştirakı çox önəmlidir.

Metodologiya
Addım 1: Güclü tərəf - İclasın aparıcısı müəyyən edilir,
iştirakçılar bələdiyyənin strateji planı (sosial, iqtisadi, ekoloji
məqsədlər) həyata keçirməsi üçün bütün güclü tərəflərini qeyd
edir və aparıcı bu məlumatların hamısını lövhəyə yazır. Sonra
bələdiyyənin güclü tərəfləri haqqında məlumat qruplaşdırır.
Nümunə:







Bələdiyyə yerli səviyyədə münasibətləri və qarşılıqlı
əlaqələri yaxşı qurmuşdur;
Bələdiyyənin
kənd tibb məntəqəsi ilə
yaxşı
münasibətləri var;
Bələdiyyənin kənd poçt idarəsi ilə münasibəti yaxşıdır;
Bələdiyyənin məktəb və məktəbəqədər müəssisənin
rəhbərləri ilə münasibəti yaxşıdır;
Bələdiyyənin kənddə fəaliyyət göstərən ticarət
obyektləri ilə münasibəti normaldır;
Bələdiyyənin kənd ağsaqqalları ilə münasibəti yaxşıdır
və s.

Aparıcı iştirakçıları yönəltmək üçün bəzi açar suallar verə bilər
ancaq çalışmalıdır ki, iştirakçıları yalnız bu suallar ətrafında
məhdudlaşdırmasın.
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Bələdiyyənin sosial, iqtisadi, ekoloji layihələrin həyata keçirilməsində uğurları və yaxud təcrübəsi ?
Bələdiyyənin əhali ilə münasibətlərinin səviyyəsi yaxşıdır ?
Bələdiyyənin yerli, regional və milli səviyyədə müxtəlif dövlət
qurumları və qeyri hökumət
təşkilatları ilə əməkdaşlıq
səviyyəsi yaxşıdır?
Bələdiyyənin maliyyə və digər resurslara çıxış imkanı var?
Bələdiyyə üzvlərinin və qulluqçularının təhsili və təcrübəsi
yaxşıdır ?
Əhali bələdiyyənin xidmətlərindən razıdırmı ?
Yüksək keyfiyyətli məhsullar / xidmətlər ?
Yaxşı liderlik ?
Strateji düşüncə ?
Etibarlı imic ? və s.
Addım 2: Zəif tərəflər – bu hissədə iştirakçılar bələdiyyənin
strateji planı (sosial, iqtisadi, ekoloji layihələr) həyata keçirməsi
üçün zəif tərəflərini qeyd edir və aparıcı bu məlumatların
hamısını lövhəyə yazır. Sonra bələdiyyənin zəif tərəfləri
haqqında məlumatı qruplaşdırır.
Aparıcı iştirakçıları yönəltmək üçün bəzi açar suallar verə bilər,
ancaq çalışmalıdır ki, iştirakçıları yalnız bu suallar ətrafında
məhdudlaşdırmasın.
Zəif liderlik?
Aşağı ixtisaslı işçilər?
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Qənaətbəxş olmayan resurslar?
Aşağı keyfiyyətli xidmət?
Zəif idarəçilik?
Bələdiyyənin əhali ilə ünsiyyətinin aşağı səviyyədə olması?
Şəffaflığın yetərincə olmaması ?
Bələdiyyənin hesabatlığının olmaması və s.
Güclü və zəif tərəflər əsasında təşkilat və yaxud bələdiyyə
layihəyə təsir edən daxili amilləri təhlil edir.
Addım 3: İmkanlar – inkişafa və yüksək göstəricilərə nail
olmaq üçün əsas yaradan amillərdir. Bu hissədə iştirakçılar
potensial imkanlar haqqında müzakirələr aparır və aparıcı
bütün deyilənləri lövhədə qeyd edir. Bu hissədə daxili imkanlar
yox ancaq xarici imkanlar nəzərə alınmalıdır. Çünki daxili
imkanlar daha çox güclü tərəf kimi xarakterizə olunur.
İmkanlar 2 hissəyə bölünür:
A) Hazırki imkanlar
B) Potensial gələcək imkanlar
Aparıcı iştirakçıları yönəltmək üçün bəzi açar suallar verə bilər,
ancaq çalışmalıdır ki iştirakçıları yalnız bu suallar ətrafında
məhdudlaşdırmasın.
 Müxtəlif regional və milli səviyyədə dövlət və digər
qurumlar ilə əməkdaşlıq edərək problemlərin həll
edilməsi;
 Xarici QHT və yaxud səfirliklər ilə əməkdaşlıq imkanı;
 Bələdiyyə Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq imkanı;
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 Bələdiyyələrlə iş mərkəzi ilə əməkdaşlıq imkanı;
 QHT sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar ilə
əməkdaşlıq imkanı;
 İnformasiya texnologiyalarından istifadə edib lazımı
məlumatların (maarifləndirici, statistik və s.) əldə etmək
imkanı;
 Bələdiyyənin
səlahiyyətlərinin
artırılmasına
dair
qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi;
 Bələdiyyə üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması
imkanı və s.;
Addım 4: Təhlükələr - təşkilat üçün xarici mühitin əlverişsiz
olan tərəfləri ilə bağlı həyəcan siqnalıdır. Təhlükələrin mümkün
qədər dəqiqliklə təyin edilməsi hesabına qəfil baş verən
dəyişikliklər və ya problemləri daha rahat ötüşdürmək olar. Bu
hissədə xarici amillər daha çox nəzərə alınmalıdır.
Aparıcı iştirakçıları yönəltmək üçün bəzi açar suallar verə bilər,
ancaq çalışmalıdır ki, iştirakçıları yalnız bu suallar ətrafında
məhdudlaşdırmasın:
 Bələdiyyənin səlahiyyətlərinin məhdud olması;
 Bələdiyyənin fəaliyyətinə süni maneələrin yaradılması;
 Bələdiyyənin strateji planında müəyyən edilən
fəaliyyətləri
maliyyələşdirən donorların dəstəyi
dayandırması;
 Şəraitin dəyişməsi və s.
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GZİT təhlili aləti:

Güclü

İmkanlar

Zəif

Təhlükə

Addım 5: Nəhayət prosesin ən sonuncu mərhələsi yekun
təhlilin aparılmasıdır. Güclü tərəflərin daha gücləndirilməsi,
İmkanların tam olaraq və səmərəli istifadə olunması və
nəhayət güclü tərəflərdən və imkanlardan istifadə etməklə
(yaxud digər yollar) zəif tərəflərin aradan qaldırılması üçün
planlaşdırma
aparılır. Təhlükələr isə daha çox xarici
amillərdən asılı olduğuna görə onun aradan qaldırılması
imkanı daha azdır. Buna görə də təhlükənin aradan
qaldırmaqdan çox o baş verdikdən sonra onun nəticələrinin
yumşaldılması istiqamətində plan (contingency plan) hazırlanır
və yaxud layihədə gümanlar (assumption) bölməsində qeyd
edilir. X bələdiyyəsində strateji planın bir hissəsi olan GÜCLÜ,
ZƏİF, İMKANLAR və TƏHLÜKƏ ilə bağlı aparılmış təhlili sizə
təqdim edirik:
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GZİT Təhlili
Güclü tərəflər
1. Donorlar ilə əməkdaşlıq
təcrübəsi var
2. Kənddə lazımı resursların
mövcud olması
3. Kənd əhalisini səfərbər
etmək olur
3. İcra nümyəndəsi ilə
bələdiyyə arasında əlaqələr
yaxşıdır
5. Bələdiyyə əməkdaşlığa
meyillidir

Zəif tərəflər
1. Yeni seçilmiş bələdiyyə
üzvlərinin kifayət qədər bilik və
bacarıqlarının olmaması
2. Bələdiyyənin institut kimi
kifayət qədər inkişaf etməməsi
3. Əhalinin bələdiyyə fəaliyyətləri
haqqdında az məlumatlı olması
4. Yeni bələdiyyə üzvlərinin heç
bir donora müraciət etməməsi
5. Maliyyə imkanlarının az
olması

İmkanlar
1. YİY taşkilatı ilə əməkdaşlıq
2. Digər əlaqəli donorlara
müraciət etmək
3. İcmanın imkanlarından
istifadə
3. İcra nümayəndəsi ilə
əməkdaşlıq
5. İcra Hakimiyyəti ilə
əməkdaşlıq
6. Ətraf kəndlərin bələdiyyələri
ilə əməkdaşlıq

Risklər
1. İcmanı səfərbər edilməsində
uğursuzluq
2. Bələdiyyənin digər donorlar ilə
uğursuz əməkdaşlığı
3. İcra hakimiyyəti ilə uğursuz
əməkdaşlıq
4. Öyrənilmiş bilik və
bacarıqların tətbiq edilməməsi
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3.6 STRATEJİ PLAN
Strateji Plan bölməsinin əsas məqsədi əvvəlki bölmələrdə
apardığımız təhlillərin (problem təhlili, GZİT, MƏT və s.)
nəticələrinə əsaslanaraq strateji planın məqsədlərinin,
vəzifələrinin, fəaliyyətlərinin və onların göstəricilərinin müəyyən
edilməsi və məntiqi ardıcıllıqla vahid bir cədvəldə əks
etdirməkdir. Məqsədlərin, vəzifələrin, fəaliyyətlərin təyin
edilməsi ilə bağlı məlumat bu kitabın digər bölmələrində əks
edilmişdir. Sizə təqdim edilən alət isə sırf bələdiyyələrin
istifadəsi üçün tərtib edilmişdir. Bələdiyyənin strateji planında
əsas məqsəd sosial, iqtisadi və ekoloji yönümdə olan yerli
problemləri həll etməkdir. Bələdiyyələrin statusu haqqında
Azərbaycan Respublikasının qanunda da qeyd edilir ki,
bələdiyyələr 1) Yerli Sosial Müdafiə və Sosial İnkişaf; 2)Yerli
İqtisadi İnkişaf və 3)Yerli Ekoloji proqramlar həyata
keçirməlidir. Bu baxımdan strateji plan bu göstərilən
problemlərin həll edilməsi üçün bir alətdir.
Strateji
Plan
Məqsəd

Yerli
Sosial
İnkişafın
təmin
edilməsi

Vəzifəl
ər

Fəaliyyət
lər

Va
xt

1
2
3
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Tələb
olunan
vəsaitAZN

Göstə
ricilər

Məsul
şəxs
və ya
orqanl
ar

Yerli
İqtisadi
probleml
ərin həlli

1

Yerli
Ekoloji
probleml
ərin həlli

1

2
3

2
3

Əvvəlki bölmələrdə qeyd etdiyimiz kimi strateji planda məqsəd,
vəzifələr və fəaliyyətlər problemin təhlil edilməsi üçün alət olan
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problem ağacı vasitəsi ilə müəyyən edilir.Göstərilən strateji
planlaşdırma aləti aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
1) Məqsəd – strateji plan sənədində strateji planı və yaxud
yerli inkişaf planını həyata keçirən təşkilatın baxışı
(vision) və missiyası təsvir edildikdən sonra strateji
planın
məqsədi
haqqında
məlumat
verilir.
Bələdiyyələrin baxışı, missiyası və məqsədi artıq
qanunvericilikdə əks olunduğuna görə bu haqda
məlumatlar strateji planda ətraflı əks etdirilmir.
Bələdiyyənin əsas məqsədi əhatə etdiyi ərazidə yerli
sosial, iqtisadi və ekoloji problemləri həll etməklə yerli
idarəetməni həyata keçirməkdir.
2) Vəzifələr – müəyyən müddət (3, 5 və ya 10 il) ərzində
strateji planda göstərilən məqsədə çatmaq üçün həyata
keçirilən fəaliyyətlər qrupudur. Təcrübədə adətən bir
məqsədə çatmaq üçün bir neçə vəzifələr müəyyən
edilir. Misal: Məqsəd kimi göstərilən yerli sosial
problemləri həll etmək üçün vəzifə olaraq aşağıdakı
fəaliyyətləri həyata keçirə bilərik:
1) İçməli su təminatının yaxşılaşdırılması.
2) Yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması.
3) Məktəbin təmiri həyata keçirilə bilər.
3) Fəaliyyətlər – hər bir vəzifəni həyata keçirmək üçün
görüləcək işlərdir. Misal: İçməli su təminatını yaxşılaşdırmaq üçün aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirə
bilərik:
1) Əhalinin ümumi yığıncağını keçirərək məlumatlandırma işlərini aparmaq
2) İçməli su quyusunun texniki layihələndirilməsi
3) İcma payının toplanması
4) Artezian quyusunun qazılması və s.
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Vaxt - hər bir fəaliyyətin icrası üçün vaxt müəyyən edilir.
Vaxtı müəyyən etməyin ən optimal metodu əlaqəli və
maraqlı tərəflərin iştirakı ilə hər bir fəaliyyətin icrası
üçün tələb olunan maksimum və minimum vaxtı
müəyyən etdikdən sonra orta müddəti tapırıq və
bununla fəaliyyətlərin icra müddətini müəyyən edirik.

Minimum vaxt

Maksimum vaxt

Aralıq müddət

Vəsait - hər bir fəaliyyətin icrası üçün tələb olunan vəsait
müəyyən edilməlidir. Ümumiyyətlə bələdiyyə büdcəsi büdcə
komissiyası və maliyyə-uçot şöbəsi tərəfindən hazırlanmalıdır.
Bu haqda daha geniş məlumat növbəti bölmələrdə
veriləcəkdir.
Göstəricilər - hər bir məqsədin, vəzifənin və fəaliyyətin
göstəriciləri və bu göstəriciləri təsdiq edən mənbə olmalıdır. Bu
kitab daha çox bələdiyyələr üçün nəzərdə tutulduğundan
ancaq
göstəricilər
bölməsi
üzərində
fokuslanmışdır.
Göstəricilərin müəyyən edilməsi haqqında geniş məlumat
əvvəlki bölmələrdə daha ətraflı məlumat verilmişdir.
Məsul şəxs\tərəflər - idarəetməni daha səmərəli və peşəkar
şəkildə təşkil etmək üçün hər bir fəaliyyətin icrası üçün məsul
şəxs və yaxud orqan təhkim edilir. Misal: strateji planda
məqsəd kimi yerli sosial inkişafın təmin edilməsi nəzərdə
tutulubsa və bu məqsədi həyata keçirmək üçün vəzifə olaraq
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içməli su quyusunun qazılması planlaşdırılırsa bu fəaliyyətlərə
məsul tərəflər olaraq bələdiyyənin sosial komissiyasının
üzvləri, aidiyyatı şöbənin bələdiyyə qulluqçuları (su mühəndisi,
və s.), kənddən qadınların, gənclərin, ağsaqqalların, icra
nümayəndəsinin iştirakı ilə monitorinq qrupu və digər qurumlar
və yaxud şəxslər təhkim oluna bilər.
Nümunə olaraq X bələdiyyəsinin strateji planından bir hissəni
sizə təqdim edirik.
Strateji Planın əsas məqsədi növbəti 3 ildə yerli sosial və
iqtisadi inkişafı təmin edəcək fəaliyyətləri müəyyən etmək və
bu işdə bələdiyyənin və digər maraqlı tərəflərin rol və
vəzifələrini dəqiqləşdirməkdir. Bununla yanaşı Strateji Planda
icmanın ətraf mühit məsələləri də nəzərə alınmışdır.
Məqsəd

Vəzifələr

Fəaliyyətlər

Vaxt

Tələb
olunan
vəsait
AZN

Göstəricilər

Məsul
şəxs və
ya
orqanlar

Yerli
Sosial
İnkişafın
təmin
edilməsi

1) Yolun
bərpası

Bələdiyyənin bilik və
bacarıqları
-nın
artırılması

20112012

1.000AZN

1)Bələdiyyə üzvləri
bələdiyyə
qanunvericiliyinə
dair bilik və
bacarıqlarının
artması, əlaqəli
qurumlar ilə əlaqə
yarada bilir,
maliyyə dəstəyi
almaq üçün
müxtəlif mənbələr
ilə əlaqə saxlayır.
Bələdiyyənin və
maliyyə
əməliyyatlarının
idarə edilməsinə

Bələdiyyə sədri
və
üzvləri
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dair bilik və
bacarıqlarının
lazımı səviyyədə
olması.
Bələdiyyənin
institutsional inkişaf
etdirilməsi

20112013

850
AZN

1)Bələdiyyənin
bütün komissiyaları
fəaliyyət göstərir

Bələdiyyə sədri
və
üzvləri

2) Hər komissiya
öz planının olması
3) Bələdiyyənin
icra strukturunun
yaradılması
4) Bələdiyyə
arxivinin
yaradılması

Əhaliyə
vaxtaşırı
maliyyə
hesabatlarının
verilməsi

20112013

-

3 ayda bir dəfə
əhaliyə yazılı və
şifahi şəkildə
maliyyə hesabatı
vermək.

Büdcə
komissiyası,
mühasib,
bələdiyyə sədri.

Əhalini
bələdiyyə
fəaliyyətlər
ilə bağlı
mütəmadi
məlumatla
ndırmaq.

20112013

-

Hər ay məlumat
vərəqələrinin
paylanması,
bələdiyyə guşəsinə
yerləşdirilməsi, ildə
2 dəfə əhali ilə
görüşüb hesabat
vermək.

Əlaqəli
bələdiyyə
komissiyası,
bələdiyyə sədri
və
bələdiyyə
qulluqçuları.

Bu

2011-

200

İldə 2 maliyyə

Bələdiy-
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Məktəbin
təmiri

problemin
müxtəlif
donora
yönəldilməsi.

2013

AZN

Kənd arası
yolun
bərpası

20112013

1)Əhalinin
yerli
problemlərin
müzakirəsi
üçün
səfərbər
edilməsi.

20112013

2)Əhalinin
imzasının
toplanması
.

3)
Problemin
həllini
təhsil
idarəsinə
və
nazirliyə
yönəltmək.

mənbəyinə
müraciət,

yə
üzvləri.

Kəndin daxili və
xarici imkanlarını
səfərbər etmək.

Kənd arası yolların
hər il təmir
olunması.

Bələdiyyə sədri
və
qulluqçuları

-

Prioritet
problemlərin həll
edilməsində
əhalinin dəstəyinin
təmin edilməsi
üçün Əhali ilə
daimi görüşlərin
keçirilməsi və
layihələr üçün
icma payının təmin
edilməsi.

Bələdiyyə sədri
və
üzvləri.

2011

-

Məktəbin təmir
edilməsi üçün ən
azı 700 təsərrüfat
imza aksiyasına
qoşulur.

Bələdiyyə sədri
və
üzvləri

2011

-

Problemin təhsil
nazirliyinə və yerli
təhsil idarələrinə
yönəldilməsi.

Bələdiyyə sədri
və
üzvləri.

63

6000
AZN

Bələdiyyə
Gənclər
Mərkəzi

4)
Problemin
müxtəlif
Fondlara
yönəltmək

2011

-

Problemin
Fondlara
göndərilməsi.

Bələdiyyə sədri
və
üzvləri.

5)
Problemin
həllini
üçün
müxtəlif
Donorlara
müraciət
etmək

2012

-

Layihə təklifinin
hazırlanması və
əlaqəli donorlara
göndərilməsi

Bələdiyyə sədri
və
üzvləri

6)Məktəbin təmir
edilməsi.

2013

15000
AZN

Təmirli məktəb.

Yerli
Sosial
Komissiya və
bələdiyyə sədri.

1)
Layihəni
əhali ilə
müzakirə
etmək.

20112013

Kənd əhalisinin ən
azı 8-10% iclasda
iştirak edir

2) qrant
müsabiqə
-si üçün
sənədlərin hazırlanması.
3) Mərkəzə bina
ayırmaq
və təmir
etmək.
4) Lazımı
avadanlıq
-ların və

20112013

Hazır sənədlərin
donor təşkilatına
təqdim olunması.

20112013

534
AZN

2011-
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2600

Bina ayrılıb və
təmir edilmişdir.

Yerli
İqtisadi
problem
lərin
həlli

Fermerlərin
gəlirlərinin az
olması.

texnikaın
alınması.

2013

AZN

1)
Fermerlərə
bələdiyyə
tərəfindən
məsləhət
xidmətinin
verilməsi.

20112013

1100
AZN

2)Fermerləri bütün
bazar
iştirakçıları
ilə
əlaqələndir
-mək.

20112013

3)

20112013

1) Əhali
-nin
aqrolizinql
ərin

Yerli
İqtisadi
komissiya və
bələdiyyə sədri.

2)Hər il uçun 500
təsərrüfata
məsləhət
xidmətinin
verilməsi

950
AZN

1)Bütün bazar
iştirakçılarını
müəyyənləşdirmək.
2) bazar
iştirakçıları ilə
fermerlər ilə
görüşlərin təşkil
edilməsi

900
AZN

Fermerlərə
təşkilatçılıqla bağlı
dəstəyin
verilməsi
K/T
texnikası
nın

1)Fermerlərə
məsləhət vermək
üçün yeni bir alətin
işlənib
hazırlanması.

1)Bazarların
tapılması
2) Nəqliyyatın
təşkili

20122013
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200
AZN

Əhali aqrolizinqlərin təklif etdiyi
xidmətlər haqqında

Yerli
İqtisadi
komissiya və
bələdiyyə sədri.

Yerli
İqtisadi
komissiya və
bələdiyyə sədri
Yerli
İqtisadi
komis-

alınması.

Yerli
Ekoloji
problem
-lərin
həlli

Tullantıların
zəif
idarə
olunması

xidmət
təklifləri
ilə bağlı
məlumatl
andırmaq.

məlumatları
bələdiyyədən əldə
edə bilərlər.

siya

300
AZN

Müxtəlif səfirliklərə
layihə təqdim
edilib.

Yerli
İqtisadi
komissiya.

Ekologiya
komissiyasının
üzvləri
tullantıların
idarə olunması
mövzusunda
təlimləndirilib

Ekologiya
komissiyasının
üzvləri

Əhali
tullantıların
idarə edilməsini
başa düşür və
bələdiyyəni
dəstəkləyir

Bələdiyyə sədri
və
ekologiya
komissiyası

2) Bələdiy
yə müxtəlif
səfirliklərə
layihə
təqdim edir

20122013

Tullantıların
idarə
edilməsi
ilə
ekologiya
komissiya
sının
təlimlərə
cəlb
edilməsi

2011

200
AZN

Tullantılar
ın idarə
edilməsi
ilə bağlı
əhalinin
məlumatlandırılma
sı

2011
2012

-
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Tullantılar
ın idarə
edilməsi
mexaniz
minin
yaradılma
sı

2012

3000
AZN

Tullantıların
idarə edilməsi
üçün işlək bir
mexanizmin
yaradılması

Bələdiyyə sədri
və
ekologiya
komissiyası

3.7 BÜDCƏ
Strateji plan tərtib olunduqdan sonra, planın həyata keçirilməsi
üçün müxtəlif resurslar lazımdır. Bunlardan biri maliyyə
resurslarıdır. Strateji planı həyata keçiriən təşkilat və yaxud
qurum strateji planın icrası üçün öz maliyyə mənbələri və onun
formalaşdırılması
haqqında
dərindən
düşünməlidir.
Bələdiyyənin strateji planının maliyyələşdirilməsi məsələsinə
gəldikdə isə bu, bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU ilə tənzimlənir.
Qeyd edilən qanundan müəyyən maddələri nəzərinizə
çatdırırıq.
Maddə 3. Bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsasları və
formalaşması prinsipləri
1. Bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsaslarını bələdiyyə əmlakı,
bələdiyyə torpaqları, yerli büdcə və büdcədənkənar fondlar,
bələdiyyənin istehsal, xidmət və digər iqtisadi fəaliyyəti təşkil
edir.
2. Bələdiyyənin maliyyə vəsaitinin formalaşması və istifadəsi
özünüidarəetmə, müstəqillik, aşkarlıq və yerli mənafenin
respublika mənafeyi ilə uzlaşması prinsiplərinə əsaslanır.
Maddə 4. Yerli büdcə
1. Yerli büdcə bələdiyyə statusuna uyğun olaraq özünüidarəetmə prinsiplərini reallaşdırmaq,
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Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə
müəyyənləşdirilmiş bələdiyyə səlahiyyətlərini həyata keçirmək
üçün formalaşan və istifadə olunan maliyyə vəsaitidir.
Yerli büdcə bələdiyyə büdcəsi olub, dövlət büdcəsinin tərkib
hissəsi deyil.
2. Bələdiyyələrin bu Qanuna müvafiq olaraq yerli büdcənin
tənzimlənməsi prosesində dövlət
büdcəsindən vəsait almaq hüququ vardır.
3. Yerli büdcənin tərtibi və icrası prosesində büdcə sisteminin
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ümumi prinsipləri və
Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan büdcə təsnifatından istifadə olunur.
4. Büdcə ili bir yanvar tarixindən başlanır və dekabrın 31-də
qurtarır.
Maddə 7. Yerli büdcənin gəlirləri
1 . Yerli büdcənin gəlirlərinə aşağıdakılar aid edilir:
1.1 fiziki şəxslərdən torpaq vergisi;
1.2 fiziki şəxslərdən əmlak vergisi;
1.3 yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;
1.4 bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan
mənfəət vergisi;
1.5 küçə (divar) reklamlarının yerləşdirilməsi və yayımı üçün
ödəniş;
1.6 kurort rüsumu, mehmanxana rüsumu, avtomobillərin
dayanacaqları üçün rüsum və qanunla
müəyyən edilən digər yerli vergi və ödənişlər;
1.7 Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən
dotasiya və subvensiyalar;
1.8 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq bələdiyyə əmlakının
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özəlləşdirilməsindən və icarəyə verilməsindən gəlirlər,
lotereyalardan
daxil
olan
vəsait,
habelə
bələdiyyələrinfəaliyyətindən əldə edilən digər gəlirlər;
1.9 fiziki və hüquqi şəxslərin, beynəlxalq təşkilatların və
fondların maliyyə yardımları və qrantları;
1.10 dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının
qərarları nəticəsində yaranan xərclərin
ödənilməsi üçün maliyyə vəsaiti.
2. Bu maddənin 1.1 - 1.6-cı yarımbəndlərində göstərilən yerli
vergi və ödənişlərin hesablanması,
ödənilməsi və güzəştlərin verilməsi qaydası, habelə
dərəcələrinin aşağı və yuxarı həddi qanunla müəyyən
edilir,tətbiqinin zəruriyəti və konkret dərəcələri isə
bələdiyyələrin qərarları ilə müəyyənləşdirilir.
3. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada bələdiyyələr
yerli əhəmiyyətli məsələlərinmaliyyələşdirilməsi üçün bu
maddənin 1.6-cı yarımbəndində göstərilən yerli vergi və
ödənişlər, habelə könülübirdəfəlik ödənişlər barədə qərarlar
qəbul edə bilərlər. Könüllü birdəfəlik ödənişlər barədə qərarlar
nəticəsindəəldə olunan vəsait yalnız məqsədli təyinatı üzrə
istifadə olunur.
Maddə 9. Yerli büdcənin tərtibi
1. Yerli büdcənin layihələri müəssisələrin cari və perspektiv
təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bələdiyyələrin
ərazi sosial-iqtisadi proqnozları və məqsədli proqramlar
əsasında formalaşdırılır.
2. Bələdiyyələr dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan
yerli büdcə layihəsini tərtib edərkən
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 1 may tarixinədək lazımi
hesablamalar verirlər.
Maddə 10. Yerli büdcənin müzakirəsi və təsdiqi
1. Yerli büdcə layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi qaydası
bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
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2. Növbəti maliyyə ili üçün dövlət büdcəsindən dotasiya
nəzərdə tutulan yerli büdcənin layihəsi cari ilin dekabr ayının
25-dən gec olmayaraq bələdiyyənin qərarı şəklində təsdiq
edilir.
3. Təsdiq edilmiş yerli büdcə bələdiyyənin qərarı ilə
dəqiqləşdirilə bilər.
Strateji planın büdcə bölməsinin məntiqli tərtib edilməsi üçün
aşağıdakı aləti sizə təqdim edirik. Tərtib olunan büdcə əsasən
6 bölmədən ibarətdir.
Fəaliyyətin adı - bu hissədə hər bir vəzifə çərçivəsində
planlaşdırılan fəaliyyətlər qeyd edilir. Həmin fəaliyyətlərin
siyahısı “Strateji plan” bölməsində mövcuddur. Hər fəaliyyətin
hansı vəzifə altında olduğunu göstərmək vacibdir.
Fəaliyyət üçün tələb olunan məbləğ - bu iş fəaliyyətdən asılı
olaraq dəqiq qiymətləndirmə tələb edir. Qeyri dəqiq
qiymətləndirmə
strateji
planın
uğursuz
alınmasına,
bələdiyyənin maliyyə itkisinə, əhali və müxtəlif qurumlar
qarşısında etibarın itməsinə və digər neqativ səbəblər ilə
nəticələnə bilər. Buna görə də fəaliyyətdən asılı olaraq
qiymətləndirməyə müxtəlif mütəxəssislilər cəlb edilməlidir.
Bələdiyyənin qoyduğu pay - ümumi məbləğ müəyyən
olduqdan sonra bələdiyyə müəyyən etməlidir ki, onun
büdcəsində bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün nə qədər
maliyyə ayrıla bilər. Bu işə bələdiyyə sədri, mühasib, və
komissiya sədrləri (sosial, iqtisadi və ekoloji) yaxından cəlb
olunmalıdırlar.
İcmanın qoyduğu pay - kənd əhalisinin\icmanın hər bir
fəaliyyət üçün verəcəyi məbləğı qiymətləndirmək lazımdır.
Buna görə də strateji plan hazırlananda və bitdikdən sonra
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mütləq icma ilə müzakirə edilməlidir və onların fikirləri mütləq
nəzərə alınmalıdır.
Donorun qoyduğu pay - biz daxili maliyyə mənbələrini
müəyyən etdikdən sonra potensial xarici maliyyə mənbələrini
müəyyən edirik. Bu məqsəd ilə bələdiyyə müxtəlif donorlara
müraciət etmək üçün kifayət qədər bilik və bacarıqlara malik
olmalıdır.
Başqa mənbələr - Bu hissədə digər maliyyə mənbələri –
müvafiq dövlət və qeyri hökumət qurumları, iş adamları və s.
nəzərdə tutulur.

BÜDCƏ
Fəaliyyətin
adı

Fəaliyyət
üçün
tələb
olunan
məbləğ

Bələdiyyənin
qoyduğu
pay

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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İcmanın
qoyduğu
pay

Donorun
qoyduğu
pay

Başqa
mənbələr

13
14
15
16
17

Nümunə olaraq X-bələdiyyəsinin Strateji Planının büdcə
hissəsini təqdim edirik:
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N

Fəaliyyətin adı

Fəaliyyət

Bələdiy

İcma-

Dono

Baş

üçün tələb

yənin

nın

run

qa

olunan

qoydu-

qoy-

qoy-

mə

məbləğ

ğu pay

duğu

duğu

nbə

pay

pay

lər

Sosial problem
Kənd daxili yolun
bərpası
1

Bələdiyyənin bilik və

1.000 AZN

20%

10%

70%

850 AZN

20%

10%

70%

-

-

-

-

-

-

-

-

200 AZN

100%

-

-

6000 AZN

20%

10%

70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bacarıqlarının artırılması
2

Bələdiyyənin
institutasianal inkişaf
etdirilməsi

3

Əhaliyə maliyyə
hesabatlarının verilməsi

4

Əhalini bələdiyyə
fəaliyyətlər ilə bağlı
mütəmadi
məlumatlandırmaq

5

Bu layihənin müxtəlif
donorlara yönəldilməsi

6

Kənd arası yolun bərpası
Məktəbin təmiri

1

Əhalinin yerli problemləri
müzakirə etmək üçün
səfərbər edilməsi

2

Əhalinin imzasının
toplanması

3

Problemin həllini təhsil
idarəsinə və nazirliyə
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yönəltmək
4

Problemimüxtəlif

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

20%

10%

70%

Fondlara yönəltmək
5

müxtəlif beynəlxalq donor
təşkilatlara layihənin
təqdimatını təşkil etmək

6

Məktəbin təmiri

AZN
Bələdiyyə Gənclər
Mərkəzi
1

Layihəni əhali ilə
müzakirə etmək

2

Qrant müsabiqəsi üçün
sənədlərin hazırlanması

3

Mərkəzə bina ayırmaq və

550 AZN

100%

təmir etmək.
4

Lazımı avadanlıqların və

1800 AZN

100%

texnikaların alınması

Yerli iqtisadi problem
Fermerlərin gəlirlərin az
olması
1

1)Fermerlərə bələdiyyə

1100AZN

50%

50%

950 AZN

50%

50%

900 AZN

50%

50%

tərəfindən məsləhət
xidmətinin verilməsi
2

2)Fermerləri bütün bazar
aktyorları ilə
əlaqələndirmək

3

3)Fermerlərə
təşkilatçılıqla bağlı
dəstəyin verilməsi
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Kənd Təsərrüfatı
Texnikasının alınması
1

Əhalinin aqrolizinqlərin

250 AZN

100%

300 AZN

100%

400 AZN

20%

10%

70%

-

-

-

-

3000 AZN

40%

10%

50%

xidmət təklifləri ilə bağlı
məlumatlandırmaq
2

Bələdiyyə müvafiq
qurumlara layihə təqdim
edir

Ekoloji problem
Tullantıların idarə
olunmasının
təkmilləşdirilməsi

1

Tullantıların idarə
edilməsi ilə ekologiya
komissiyasına təlimlərin
keçirilməsi

2

Tullantıların idarə
edilməsi ilə bağlı əhalini
məlumatlandırmaq

3

Tullantıların idarə
edilməsi mexanizminin
yaradılması

3.8 FƏALİYYƏT PLANI
Fəaliyyət planı hər bir məqsədə çatmaq üçün müəyyən
edilmiş vəzifələri yerinə yetirmək məqsədi ilə fəaliyyətlərin icra
mexanizmidir. Fəaliyyətlərin effektli icrası üçün hər bir
fəaliyyəti alt (sub) fəaliyyətə bölə bilərsiniz. Belə halda
fəaliyyətlərin icrasında müəyyən edilmiş resurslardan da
səmərəli istifadə edə biləcəksiniz və fəaliyyəti lazımı vaxtda
75

yekunlaşdıra bilərsiniz. Bələdiyyələr üçün hazırlanmış fəaliyyət
planı iki hissəyə bölünür:
1.Ümumi fəaliyyət planı
2.Müfəssəl fəaliyyət planı
Ümumi Fəaliyyət Planı 4 hissədən ibarətdir:
Fəaliyyətinadı - hər bir vəzifə çərçivəsində göstərilmiş
fəaliyyətləri və alt fəaliyyətləri qeyd edirik
Vaxt – bu hissədə vaxt ümumu göstərilir –İl və ay
Məsul şəxs - fəaliyyətlərin icrasında məsul olan şəxslərin adı
qeyd edilir.
Lazım olan vasitələr - fəaliyyətin icrası zamanı lazım ola
biləcək vasitələrin adı (Məs: avtomobil, xüsusi cihaz, kompüter
və s.)
Müfəssəl fəaliyyət planı - ümumi fəaliyyət planı kimi 4
hissədən ibarət. Yeganə fərq vaxtın daha dəqiq
göstərilməsidir. Burada vaxt ay və gün üzərində qurulur.
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Ümumi
Fəaliyyət Planı
2011
Fəaliyyət
planı

1

2

3

2012
4

1

2

3

2013
4

1

2

3

4

Məsul
şəxs

Tələb
edilən
vasitələr

1. Vəzifə
1.
Fəaliyyət
1.1 Sub fəaliyyət

Nümunə olaraq X bələdiyyəsinin 2011-2013-cü illər üçün
nəzərdə tutulmuş Strateji planının fəaliyyətlər hissəsini təqdim
edirik.
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№
FƏALİYYƏT PLANI

1

2011
2012
2013
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Məsul şəxs

Tələb
edilən
vasitələr

MƏQSƏD 1 SOSİAL PROBLEM

Kənd daxili yolun bərpası
x x
1

Bələdiyyənin bilik və bacarıqlarının
artırılması

2

Bələdiyyənin institutasianal inkişaf
etdirilməsi

3

Əhaliyə maliyyə hesabatlarının verilməsi

4

Əhalini bələdiyyə fəaliyyətlər ilə bağlı
mütəmadi məlumatlandırmaq

5

Bu problemin müxtəlif donora
yönəldilməsi

X x

x X Bələdiyyə
sədri və
üzvləri

x x

x x

X x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x
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x x

Bələdiyyə
sədri və
üzvləri
X Büdcə
komissiyası,
mühasib,
bələdiyyə
sədri,
Əlaqəli
bələdiyyə
komissiyası,
bələdiyyə
sədri və
bələdiyyə
qulluqçuları
Bələdiyyə
üzvləri

Vatman,
Qələm, A
4 kağız,
digər
təlim
vəsaiti.
Təlim
materiall
arı.
Kağız
A4,
Vatman
Nəqliyyat
və s.
Kağız
A4, Elan
Lövhəsi
və digər.

İnternet,
Kompüter,

x
6

x

x

Kənd arası yolun bərpası

Bələdiyyə
sədri və
qulluqçuları

printer,
digər
kommunikasiya
vasitələri
Çınqıl,
Texnika,
Nəqliyyat
.

Uşaq bağçasının təmiri
x x
1

Əhalinin yerli problemlinin qabartmaq
üçün səfərbər edilməsi

2

Əhalinin imzasının toplanması

3

Problemin həllini təhsil idarəsinə və
nazirliyə yönəltmək

4

Problemimüxtəlif Fondlara yönəltmək

5

Uşaq bağçasının təmiri

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.
x x

x

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.
x x
Bələdiyyə
sədri yerli
sosial
komissiya.
x x Bələdiyyə
sədri, yerli
79

A4 kağız,
kommunikasiya
vasitələri
.
A4 kağız,
kommuni
kasiya
vasitələri
.
İnternet,
Kompüter və
digər.
İnternet,
Kompüter və
digər.
Lazımı
material-

sosial
komissiya.

lar və
Texnika.

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.

Təlim
materiall
arı,
lövhə, A4
kağız,
qələm və
s.
Kompüter, A4
kağız,
qələm və
s.
Kompüter, A4
kağız,
qələm və
s.
Kompüter,
İnternet
digər
kommuni
kasiya
vasitələri
.
Tikinti
materiall

Kəhrizin bərpası
x x
1

Bələdiyyəni kəhriz və onun istismar
haqda təlimləndirmək

2

Kəhrizin istismar planını hazırlamaq

3

Layihələndirmə işləri və smetanın
müəyyənləşdirilməsi

4

Donorlara müraciət

5

Kəhrizin bərpası

x x

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya

x x

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.
x

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.

X Bələdiyyə
sədri, yerli
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sosial
komissiya.

arı,
Texnika
və s.

Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.
Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.
Bələdiyyə
sədri, yerli
sosial
komissiya.

Lövhə,
marker
qələm və
s.

Bələdiyyə təlim və Kompüter Xidmət
Mərkəzi
x x
1

Layihəni əhali ilə müzakirə etmək

2

GİZ qrant müsabiqəsi üçün sənədlərin
hazırlanması

3

Mərkəzə bina ayırmaq və təmir etmək.

4

Lazımı avadanlıqların və texnikaların
alınması

x

x

x

MƏQSƏD 2 İQTISADİ PROBLEM
Texniki sort üzümlərin satışının təşkili
1
Bələdiyyə bütün şərabçılıq zavodları və
digər bazarlar ilə fermerləri əlaqələndirir.

x x
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x x

x x Yerli İqtisadi
komissiya və

Tikinti
materiall
arı, otaq
və s.
Kompüter,
printer,
stol, stul,
modem
və digər
avadanlı
qlar

Komm
unikasi

x x
2

x x

Nəqliyyat və digər məsələlərdə
təşkilatçılıq edir

Sudan
İstifadəçilər
birliyi.
x X Yerli İqtisadi
komissiya və
Sudan
İstifadəçilər
birliyi.

ya
vasitəl
əri.
Komm
unikasi
ya
vasitəl
əri.

MƏQSƏD 3 EKOLOJİ PROBLEM
x
1

Tullantıların idarə edilməsi ilə ekologiya
komissiyasına təlimlərin verilməsi

2

Tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı
əhalini məlumatlandırmaq

3

Tullantıların idarə edilməsi mexanizminin
yaradılması

x

Ekologiya
komissiyasının
üzvləri.

x x

Bələdiyyə sədri
və Ekologiya
komissiyası.

x x
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Bələdiyyə sədri
və Ekologiya
komissiyası.

Təlim
materi
alları,
lövhə,
A4
kağız,
qələm
və s
A4
kağız,
qələm
,
Komp
üter və
s

3.9 MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRƏ
Strateji
planın\Yerli
inkişaf
planının
monitorinq
və
qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Monitorinq
və Qiymətləndirmə Strateji planın aşağıdakı göstəricilərə əsasən
həyata keçirilir:
Hesabatlılıq: Strateji planın həyata keçirilməsində istifadə olunan
resursların səmərəli istifadəsini maliyyə verən institutlara,vergi
ödəyicilərinə və fəaliyyətlərdən faydalananlara nümayiş etdirmək.
Öyrənilmiş Dərslər: Strateji planda göstərilən fəaliyyətlərin icrasını
təhlil etməklə və ölçməklə, əldə etdiyimiz nəticələrə əsasən biz öz
planlarımıza lazımı vaxtda dəyişiklik edə bilər və yaxud digər
fəaliyyətlərə yanaşmamızı dəyişə bilərik.
Uyğunluq: Strateji planın bələdiyyənin əhatə etdiyi ərazidə əsas
ehtiyacların (problemlərin) əhatə etməsidir.
Səmərəlilik: Bələdiyyənin strateji planının icrasında mövcud olan
resursların lazımı şəkildə istifadə etməsidir.
Effektivlik: Strateji plan çərçivəsində nəzərdə tutulan vəzifələrin
həyata keçirilməsi və onlara nail olunmasıdır.
Təsir: Strateji planda göstərilən ümumi və yaxud əsas məqsədə
nail olunmasıdır.
Baş verən dəyişikliklər nəticəsində hədəf
qruplarının (yaşlılar, gənclər, qadınlar və yaxud fermerlər)
faydalanmasıdır.
Davamlılıq: Strateji planın icrası nəticəsində
təsirlərin\nəticələrin davamlı olmasıdır.

əldə

Strateji planın hazırlanması və icrası prosesində bələdiyyə
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edilmiş

Monitorinq, Təhlil (gözdən keçirmə) və Qiymətləndirmə aparmalıdır.
Bunun üçün bu göstərilən fəaliyyətlərin əsas ideyasına və nə vaxt
aparılmasına nəzər salaq.
Monitorinq - müəyyən edilmiş məqsədlərin, vəzifələrin fəaliyyətlərin
keyfiyyətli və lazımı vaxta yerinə yetirilməsi ilə bağı daimi nəzarət,
məlumat yığmaq və buna əsasən qərarların qəbul edilməsidir.
Monitorinq bələdiyyənin Sosial, İqtisadi və Büdcə komissiyaları
tərəfindən hər ay həyata keçirilməlidir. Monitorinqin nəticələri
hesabat şəklinə salınaraq bələdiyyənin məlumat guşəsinə
yerləşdirilir.
Təhlil (gözdən keçirmə): Strateji planda göstərilən məqsəd və
vəzifələrin məntiqi ardıcıllıqla
həyata keçirilməsi və ehtiyac
olduqda strateji plana dəyişikliklərin edilməsidir. Bu fəaliyyət strateji
planın icra olunması dövrünün hər 6-8 ayında həyata keçirilməlidir.
Qiymətləndirmə - müəyyən edilmiş məqsədlərin və vəzifələrin
yerinə yetirilməsinin, işlərin keyfiyyətinin, kəmiyyətinin müəyyən
edilmiş göstəricilərə əsasən qiymətləndirilməsidir. Bu fəaliyyət əsas
təsirin qiymətləndirməsini nəzərdə tutur və adətən strateji planın
icrasının sonunda həyata keçirilir.
Qiymətləndirmə bələdiyyənin Sosial, İqtisadi komissiyaları, ictimai
nəzarət komitələri və icmanın digər üzvlərindən ibarət qrup
tərəfindən aparıla bilər. Qiymətləndirmənin nəticələrinə dair hesabat
hazırlanmalı və müxtəlif üsullar ilə əhaliyə çatdırılmalıdır. Aşağıda
verilən cədvəldə Monitorinq, Gözdən Keçirmə və Qiymətləndirmə
daha yaxından müqayisə və izah ediləcəkdir.
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Monitorinq
Nə
vaxt
aparılır?

Nəyi
ölçürük?

Kim
olunur

Daimi
olaraq
-Strateji planın
bütün
mərhələlərində
(hazırlanma və
icra)

-Strateji
planın
icrasının orta və
son
mərhələsində

Səmərəlilik

Effektivlik,
uyğunluq və
birbaşa təsir

Uzun müddətli
təsir və
davamlılıq

-Strateji
planın
məqsədinə nail
olunması

-Strateji planın
məqsədinə nail
olunması və
planlaşdırılmamış
dəyişikliklər
-Kənardan
dəvət
olunan ekspertlər

-Vasitələrin
istifadəsi,
fəaliyyətlər,
vəzifələr və
gümanlar

cəlb -Bələdiyyə
üzvləri
və
qulluqçuları

Daxil
Hansı
növ
sənədlər
məlumatlar
-Aylıq və
istifadə
rüblük
olunur?

Nəticələr
necə istifadə
olunur?

Təhlil\Gözdən Qiymətləndirmə
keçirmə
Müəyyən
Müəyyən
vaxtlarda
vaxtlarda

hesabatlar,
bələdiyyə
qərarları və s
Əsaslı
dəyişikliklər
etmək üçün

-Bələdiyyə
qulluqçuları,
üzvləri
və
kənardan dəvət
olunan ekspertlər

Daxili və xarici
hesabatlar
Illik hesabat,
auditin hesabatı

Strateji planda və
gələcək
fəaliyyətlərdə
dəyişiklik etmək
üçün

-Strateji planının
icrasının sonunda
və yaxud bitdikdən
müəyyən müddət
sonra

Daxili və xarici
hesabatlar
Ekspertlərin
hesabatı,
milli
statistika,
təsirin
qiymətləndirilməsi
hesabatları
Strateji planda və
gələcək
fəaliyyətlərdə
dəyişiklik
etmək
üçün

Bələdiyyələr üçün xüsusi olaraq monitorinq və qiymətləndirmə aləti
hazırlanmışdır.
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MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ ALƏTİ

1.Məqsəd

Vəzifə

Fəaliyyət

Görülmə
faizi

Maliyyə

1

Sosial
İnkişaf

2
3

2.Məqsəd

Vəzifə

İqtisadi
İnkişaf

Fəaliyyət
1
2
3

3.Məqsəd
Ekoloji
İnkişaf

Vəzifə

Fəaliyyət
1
2
3

Alət aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
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Xərclənib

Yekun
nəticə

Tapıntılar

Tövsiyələr

1) MƏQSƏD - strateji planın məqsədini izah edir. Bələdiyyələrin
statusu haqqında qanunda qeyd edildiyi kimi bələdiyyələr öz
ərazisi daxilində yerli sosial, iqtisadi və ekoloji problemləri həll
etməlidirlər və bu istiqamətdə proqramlar hazırlamalıdırlar.
2) VƏZİFƏ - hər bir məqsəd çərçivəsində müəyyən edilmiş
problemlər kimi başa düşülür.
3) FƏALİYYƏT - hər vəzifəyə nail olmaq üçün fəaliyyətlər
qrupudur. Göründüyü kimi aşağıdan yuxarı məntiqi ardıcıllıq
yaranır.
4) GÖRÜLMƏ FAİZİ - hər bir fəaliyyətin və vəzifənin görülmə faizi
daimi olaraq bu xanaya yazılır. Əsas məqsəd strateji planın
icrasını vaxtında yekunlaşdırmaq üçün fəaliyyətləri daha
sürətləndirmək, yubatmaq, fəaliyyətlərin icrasına daha çox
resurslar cəlb etmək və yaxud azaltmaqdır.
5) MALİYYƏ - hər bir fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün ayrılmış
məbləğdir.
6) XƏRCLƏNİB - hər bir fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün ayrılmış
məbləğin xərclənmə faizidir
7) YEKUN NƏTİCƏ - hər bir məqsəd çərçivəsində həyata keçirilmiş
vəzifələrin nəticəsi kimi başa düşülür. Vəzifələrin həyata
keçirilməsi ilə yaranan nəticələrin əsasında strateji planın
məqsədinə nail olunması dərəcəsini və strateji planın
yaratdıqları təsirləri qiymətləndirə bilərik.
8) TAPINTILAR - hər bir fəaliyyətin icrası zamanı müsbət və mənfi
təcrübəni müəyyən edirik. Bu növbəti illər üçün strateji planın
hazırlanmasında istifadə edilə bilər.
9) TÖVSİYƏLƏR - Strateji planda göstərilən məqsədə çatmaq
üçün həyata keçirilən fəaliyyətlər ilə bağlı verilən məsləhətlər
nəzərdə tutulur. Strateji planlaşdırma və onun icrası şəffaflıq
prinsipi üzrə həyata keçirilir.
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4.ƏLAVƏLƏR
EHTİYACLARIN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
SORĞU BLANKI (fermer/sahibkar üzrə)
Rayon: ________________________

Bələdiyyə: ______________________

Sorğunu aparan şəxs: _______________________

Respondentin adı: ________________________ Vəzifəsi:
__________

Sorğunun keçirildiyi yer: __________________________
Tarix: _______________

A. ÜMUMİ MƏLUMAT

A1. Fermer/sahibkarın yaşı:

Cinsi:
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A2. Ailəniz neçə nəfərdən ibarətdir? _ _ _ _ _ _ nəfər

A3. Təhsiliniz: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ailə üzvlərinizin təhsili _ _ __
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
_ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _

A4. Ailə üzvlərinizdən neçə nəfəri işləyir?_ __ _ _ _ _ __ _

A5. Neçə müddətdir bu kənddə (qəsəbədə, şəhərdə)
yaşayırsınız ? _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

A6. Kənddən (qəsəbədən, şəhərdən) kənarda yaşayan (işləyən)
ailə üzvünüz varmı?
Bəli  Xeyr 

Əgər varsa, onlar harada yaşayır (işləyir)? _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
_ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
B. TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİ – GƏLİR/XƏRCLƏR

B1. Əsas iş fəaliyyətiniz hansı sahələrdədir?
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 İdarə işi
 Kənd təsərrüfatı
 Ticarət
 Sürücülük xidməti
 Digər xidmətlər
B2. Neçə ildir ki bu fəaliyyət ilə məşğulsunuz? _ _ _ _ __ _ _ _ _
__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _
B3. Gəliriniz hansı mənbələrdən formalaşır? Xahiş edirik
məbləğləri bildirəsiniz.
Mənbə

Aylıq

Maas
Əkinçilik
Tərəvəzçilik
Heyvandarlıq
Ticarət
Digər biznes fəaliyyəti
Pensiya
və
digər
sosial yardımlar
Digər yardımlar
Cəmi
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İllik

B4. İstehsal/emal etdikləriniz məhsulları harada satırsınız?
 Birbaşa sahədən (qapıdan)
 Kənd (qəsəbə, şəhər) ərazisində - bazarlarda
 Qonşu kəndlərdə (qəsəbələrdə, şəhərlərdə)
 Digər regionlarda (Gəncə, Bakı və s)
B5. Bazara çıxış və məhsul satışı zamanı hansı problemlərlə
qarşılaşırsınız?





___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

B6. İstehsal fəaliyyətinizi düzgün planlaşdıra bilirsinizmi? Bəli
 Xeyr 
Əgər planlaşdıra bilmirsinizsə səbəblərini izah edin_ __ _ _ _ _ __
_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

B7. Marketinq fəaliyyətinizi qura bilirsinizmi? Bəli  Xeyr 
Əgər qura bilmirsinizsə səbəblərini izah edin_ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _
__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

B8. Ailə və istehsal xərclərinizi qeyd edin AZN
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Xərc istiqaməti

Aylıq

İllik

Cəmi
B9. Zəruri sosial xidmətlərə çıxış imkanlarınız:

Səhiyyə ___________________________________________
Təhsil ____________________________________________
Kommunal ________________________________________
Poçt ____________________________________________
Digər ____________________________________________

B10. Zəruri istehsal vasitələrinə və maliyyə resurslarına çıxış
imkanlarınız:

Toxum, gübrə _______________________________________
Texnika ____________________________________________
Məsləhət ___________________________________________
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Baytar _____________________________________________
Maliyyə xidmətləri_____________________________________
Digər ____________________________________________

B11. Siz nə vaxtsa hər hansı bir bank və ya kredit təşkilatından
kredit almısınızmı?

Bəli  Xeyr 
Əgər almısızsa hansı maliyyə təşkilatından? Kreditin şərtləri sizi
qane edibmi? Izah edin _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _
__ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _
__ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

C. VƏTƏNDAŞ-BƏLƏDIYYƏ MÜNASIBƏTLƏRI

C1. Sizcə vətəndaş-bələdiyyə münasibətlərinin səviyyəsi
necədir?
a) Əla
b) Yaxşı
v) Kafi
İzah edin: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________
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__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________

C2. Bələdiyyələrin yerli inkişaf və ətraf mühitlə bağlı hər hansı
bir təşəbbüsü və ya həyata keçirdiyi layihələri olubmu? Bəli 
Xeyr 
Əgər olubsa siz bu layihələrdə iştirak elmisinizmi? _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________
__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________
C3. Bələdiyyə hal-hazırda sizə hansı xidmətləri göstərir:





___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C4. Sizcə, bələdiyyə öz sakinlərinə hansı xidmətləri
göstərməlidir?
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
 ___________________________________________
İzah edin: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________
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__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________

C5. Bələdiyyə icma sakinlərinin bazara çıxış imkanlarını
artırmaq məqsədi ilə Satış yarmarkaları təşkil edibmi? Bəli 
Xeyr 

Əgər təşkil edibsə izah edin _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_______________________________

C6. Bələdiyyə icma sakinləri ilə görüş və iclaslar təşkil edirmi?
Bəli  Xeyr 
Əgər təşkil edirsə bu görüş və iclaslarda iştirak elmisinizmi? _ _ _ _
___________

C7. Siz bir icma sakini kimi bələdiyyəyə hər hansı bir müraciət
(ərizə, şikayət, təklif) eləmisinizmi?
Bəli  Xeyr 
Əgər etmisinizsə, bu nə ilə bağlı olub __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________
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Müraciətinizə cavab verilibmi? Bəli  Xeyr 

C8. Bələdiyyə tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər barədə
məlumatınız varmı?
Bəli  Xeyr 
Əgər məlumatınız varsa, bu məlumatı hansı mənbədən əldə
etmişiniz?
 İcma iclasları zamanı
 İnformasiya vərəqələrindən
 İnformasiya guşəsindən
 Fərdi və ictimai görüşlər zamanı
 Yerli mətbuat vasitəsi ilə

C10. Bələdiyyə Büdcəsi ilə bağlı məlumatınız varmı? Bəli 
Xeyr 
Əgər varsa, , bu məlumatı hansı mənbədən əldə etmişiniz?
 İcma iclasları zamanı
 İnformasiya vərəqələrində
 İnformasiya guşəsindən
 Fərdi və ictimai görüşlər zamanı
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 Yerli mətbuat vasitəsi ilə

C11. Sizin bir vətəndaş olaraq bələdiyyə qərarların qəbulu
prosesində iştirakınız təmin edilirmi?
Bəli  Xeyr 

Əgər təmin edilirsə, hansı formada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
____

D. YERLİ İNKİŞAF
D1. Sizcə, icmanızın əsas iqtisadi resursları nələrdir:





___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

D2. Sizcə, icma sakinlərinin əsas təsərrüfat fəaliyyətləri və gəlir
mənbələri hansılardır:





___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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D3. Məhsul istehsalında olan əsas problemlər hansılardır?





___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

D4. Məhsulun satışı zamanı ortaya çıxan əsas problemlər
nələrdir?





___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

D5. Digər yerli problemləri sadalayın:





___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

D6. Bu problemlərin aradan qaldırılmasında bələdiyyənin iştirak
imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz?
İzah edin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
_ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
D7. Bu problemlərin aradan qaldırılmasında icmanın iştirak
imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz?
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İzah edin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
_ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
D8. Qonşu icmalarla sosial-iqtisadi əlaqələr:
Sosial əlaqələr: : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _
İqtisadi əlaqələr: : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _
D9. İcmada yerli inkişaf və ətraf mühit ilə bağlı həyata
keçirilməsinə ehtiyac hesab etdiyiniz layihələr barəsində
təklifləriniz:

İzah edin: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _
_ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Sorğu aparan şəxsin imzası: _ _ _ _ _ __ _ _ _

Respondentin imzası: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
M.Y.
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Qeydlər:
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