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I. GİRİŞ: OMXÇ-NİN MAHİYYƏTİ VƏ TƏTBİQİ ZƏRURƏTİ 

 

Beynəlxalq təcrübədə ortamüddətli büdcə planlaşdırmanın 2 modeli var: (i) 

Ortamüddәtli büdcә çәrçivәsi vә illik büdcә. Bu halda gəlir və xərclər üzrə 3-4 illik 

maksimumlar müəyyən edilir, baza ili kimi 1 illk büdcə götürülür; (ii) Çoxillik 

büdcә. Bu halda büdcə 3-5 illik tərtib edilir və proqnozlaşdırma aparılır.  

Uzunmüddətli büdcə planlaşdırmasının çox sadə bir səbəbi var: hökumətlərin 

proqram və strategiyalarının icrası və nəticələrinin əldə olunması adətən uzun dövr 

tələb edir, 1 ildən daha çox müddət ərzində büdcə resurslarının istifadəsi sayəsində 

reallaşır. Odur ki, illik büdcələr gələcək dövrün xərclərini nəzərə ala bilmir, qərar 

qəbul edənlərin effektiv strateji planlaşdırma aparmasına imkan vermir. Siyasət 

qərarlarının qəbulunda və icrasındakı bu uyğunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün 

Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi (OMXÇ) mexanizmindən istifadə edilir. OMXÇ 

ortamüddətli (bir qayda olaraq 3 il) dövrdə büdcənin planlanlaması və tərtibi ilə 

bağlı siyasət alətidir. O, “yuxarıda aşağı” resurs zərfinin makro səviyyədə müəyyən 

edilməsi, “aşağıdan yuxarıya” isə cari və ortamüddətli büdcə siyasəti üçün xərclərin 

həcminin dəyərləndirilməsidir. Azərbaycan qanunvericiliyində OMXÇ-nə verilən 

hüquqi izah belədir: Büdcə tərtibinin strateji mərhələsi olmaqla icmal büdcənin və 

dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin prioritetləşdirilməsi, təqdim edilməsi və idarə 

olunması məqsədi ilə təşkil olunan, ortamüddətli resurs zərfinin və milli xərc 

prioritetlərinin uyğunlaşdırılmasını təmin edən institusional tədbirlərin 

məcmusudur.  



OMXÇ-nin reallaşdırılması təkcə uzunmüddətli büdcə planlaşdırmasına deyil, 

həmçinin sektorial siyasət prioritetlərinə uyğun büdcə xərclərinin ayrılması ilə fiskal 

intizam arasında əlaqəni təmin etmək baxımından da çox önəmlidir. Sadəcə ictimai 

maliyyənin effektiv idarə olunması sahəsində onilliklərlə təcrübəyə malik inkişaf 

etmiş ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan kimi keçid ölkələrinin iqtisadiyyatında 

köklü struktur dəyişiklikləri başa çatmadığından orta və uzunmüddətli iqtisadi, eləcə 

də büdcə planlaşdırması aparmaq heç də asan olmur, qarşıya xeyli problem və 

manelər çıxır. Dünya Bankının ekspertləri hesab edir ki, bu maneələri aşmaq üçün 

ilk növbədə nəticə və proqram əsaslı büdcə menecmentinə keçid islahatlarının əsas 

elementlərinin bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsi və bir-birini tamamlaması çox önəmlidir.  

OMXÇ nazirlikləri və agentlikləri məcbur edir ki, proqram və strategiyaların icrası 

üçün kifayət qədər real zaman çərçivələri müəyyən etsinlər. Əgər OMXÇ-yə keçid 

haqqında rəsmi qərar qəbul olunursa, bu o deməkdir ki, hökumət artıq makroiqtisadi 

proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və illik büdcə tərtibatının vahid funksional 

sistemdə birləşdirilməsinin zəruriliyini tam qəbul etmişdir. 

 

 

II. OMXÇ-NİN ƏSAS ELEMENTLƏRİ VƏ ONUN TƏTBİQİ ÜZRƏ 

BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ 

 

Beynəlxalq təcrübədə OMXÇ 2 əsas ünsürdən ibarətdir: (i) ortamüddәtli fiskal 

çәrçivәlәr; (ii) perspektiv xәrclәmәlәr üçün sektor strategiyalar әsasında müәyyәn 

edilәn prioritetlәr. 

OMXÇ strateji və uzunmüddətli büdcə planlaşdırmasının, eləcə də nəticə və 

proqram əsaslı büdcəyə keçid üçn bünövrə hesab olunan mexanizmidir. Bütövlükdə 

ən müxtəlif ölkələrin təcrübəsini nəzərdən keçirdikdə bu cür kompleks ictimai 

maliyyə islahatlarının əsas hədəflərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək mümkündür: 

dövlət maliyyəsinin dayanıqlılığının gücləndirilməsi; resursların daha effektiv 

bölüşdürülməsi; büdcə siyasətinin etibarlılığının artırılması; resurslardan daha 

səmərəli istifadənin stimullaşdırılması; sektorlar arasında və sektorların içərisində 



qaynaqların strateji öncəliklərə görə dağıdılması; həm siyasətlərin, həm də 

qaynaqların təxmin ediləbilərliyinin artırılması, bunun nəticəsində nazirlik və 

agentliklərin proqramları da irəliyə apara bilmələri üçün proqramların 

davamlılığının yüksəldilməsi; plan, proqram və büdcə arasında ortamüddətli 

əlaqələrin təmin edilməsi. 

OMXÇ makroiqtisadi tənzimləmə aləti olaraq bir neçə mühüm elementdən ibarətdir 

və onlara daxildir:  

● Makroiqtisadi çәrçivә - resursların ayrılması; 

● Nazirliklәrin (agentliklәrin) hәdәflәrinin, fәaliyyәtlәrin vә aralıq nәticәlәrin 

müәyyәn edilmәsi; 

● Sektor proqram vә alt proqramlar;  

● Kompromis әldә olunan proqramlar üzrә ortamüddәtli büdcә tәxminlәri; 

● Detallı xәrclәmә çәrçivәlәri, 3 illik nazirlik-sektorial xәrc tavanları;  

● Hökumәtin tәsdiqlәdiyi çәrçivә vә xәrc tavanlarına uyğun nazirliklәrin 

formalaşdırdığı ortamüddәtli büdcә çәrçivәlәri;  

● Hökumәt tәrәdindәn hazırlanan vә parlamentә tәqdim olunan büdcә 

parametrlәri. 

Dünya təcrübəsinə nəzər yetirildikdə, tipik OMXÇ məhz bu elementlərlərdən 

formalaşır. Beynəlxalq təcrübə əsasında Azərbaycan hökumətinin OMXÇ-nin 

tətbiqi üçün bir məqamı da özü üçün aydınlaşdırması çox önəmlidir. Bütün büdcә 

tәşkilatları üçün strateji planların hazırlanması üçün gәrәk olan strateji hәdәflәri 

müәyyәn etmәk üçün hökumәtin ortamüddәtli strategiya sәnәdi olmalıdır. 

Məsələn, Türkiyədə belə bir sənəd statusunda 5 illik İnkişaf Planı çıxış edir. Son 

belə plan 2019-2013-cü illər üzrə qəbul edilib1. Mümkündür ki, Azərbaycan 

hökuməti şərti adı “Ortamüddətli Milli İnkişaf Strategiyası” olan bir sənəd işləsin. 

Bu halda OMXÇ-nin tətbiqi mexanizmi aşağıdakı Sxem 1-də göstərildiyi kimi baş 

verəcək.    

 

Sxem 1. OMXÇ-nin tәtbiqi mexanizmi 

                                                
1 Strateji Büdcə Başqanlığı.2019.http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf  

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sxemə uyğun olaraq hökumət ortamüddətli milli inkişaf strategiyası qəbul etdiyi 

halda, bütün sektorial proqramalar, startegiyalar və fəaliyyət planları məhz vahid 

milli strategiyaya əsasən hazırlanacaq. Öz növbəsində, OMXÇ çərçivəsində 

makroiqtisadi parametrlər, sektorial xərc prioritetləri həmin strategiya əsasında 

hazırlanacaq, bütün təşkilatların strateji planları üçün baza sənədləri rolunda məhz 

adıçəkilən sənədlər çıxış edəcək. OMXÇ, sektorial strateji planların və ortamüddətli 

büdcənin hazırlanmasından sonrakı mərhələ isə bütün təşkilatların 1 illik perfomans 

proqramları və illk büdcə tərtib etməsidir. İllk büdcənin icrası isə perfomans 

monitorinqi və qiymətləndirmə ilə başa çatır.     

Azərbaycan hökumətinin bu sahədə xüsusilə də Dünya Bankının (DB) uzun illər 

ərzində müxtəlif ölkələrdə OMXÇ-nin tətbiqi ilə bağlı apardığı araşdırmaların 

nəticələrinə diqqət yetirməsi çox önəmlidir. Uğurlu mexanizmləri istifadə 

imkanlarını araşdırmaq, uğursuz təcrübələri dərslər çıxarmaq baxımından 

öyrənməkdə fayda var. Məsələn, DB ekspertlərinin yanaşmasına görə, OMXÇ-nin 

effektiv iləməsi üçün bütün büdcə təsisatlarının qarşıdakı 3 ildə hansı fəaliyyətlərlə 

hansı nəticələr əldə edə biləcəyini çox dəqiq planlaşdırması lazımdır. Bu o deməkdir 

Orta Müddәtli Milli İnkişaf Strategiyası         

Sahә proqram vә strategiyaları 

Strateji planlar (3-5 illk) – hәdәflәr, 

mәqsәdlәr, nәticә indikatorları 

OMXÇ, sektorial xәrc prioritetlәri, 

xәrclәrin strukturu 

Nazirliklәrin perfomans 

proqramları 

İllik büdcә 

Perfomans monotorinqi vә 

qiymәtlәndirmә 



ki, OMXÇ-dən əvvəl strateji planlaşdırma sisteminin peşəkar çalışması təmin 

edilməli və bu halda OMXÇ bir mexanizm olaraq avtomatik işləyəcək2. Başqa bir 

nəticə budur ki, OMXÇ-nin tətbiqinədək hökumətin illik büdcə tərtibi və icrası 

təcrübəsi yetkin olubsa, bu mexanizmin daha rahat təbiqi mümkün olacaq. Burada 

yetkin təcrübə dedikdə, büdcə prosesində şəffaflıq, ictimai iştirakçılığın təmin 

edilməsi, bütün təşkilatlar və istiqamətlər üzrə xərclərin həm funksioanal, həm də 

iqtisadi təsnifatını izələyə və monitorinq edə biləcək büdcə menecmentinin 

mövcudluğu nəzərdə tutulur.  

Bu məsələdə BVF ekspertlərinin də xəbərdarlıqları nəzərə alınmalıdır: əgər mövcud 

şərtlər və bilik-bacarıqlar OMXÇ-nin tətbiqi üçün əlverişli deyilsə, bu resurs və 

zaman itkisi riski yarada, illik büdcəni təxirəsalınmaz ehtiycaları qarşılamaq üçün 

səfərbər etməkdən diqqəti yayındıra bilər. Eksperlər burada ilkin zəruri şərtlər 

dedikdə sabit iqtisadi mühitdə formalaşan büdcə siyasətinin məqsədləri ilə bağlı 

etibarlı makroiqtisadi proqnozlaşdırmanın, fiskal menecment üçün siyasi intizamın, 

vaxtlı-vaxtına hesabatlılığın, zəruri səviyyədə büdcə təsnifatının və  peşəkar 

(həmçinin şəffaf) səviyyədə qərar qəbuletmə mexanizmlərinin mövcudluğunu 

nəzərdə tutur. Əsas yanaşmalardan biri budur ki, həm nazirlikərin büdcə 

menecmenti perspektivi, həm də hökumətin büdcə planlaşdırması baxımından 

OMXÇ-nin resursların bölgüsünün keyfiyyətinə və effektivliyinə təsiri necə olacağı 

ilə bağlı öncədən çox dəqiq analizlər aparılmalıdır. Və nəzərdən qaçırmaq olmazı 

ki, “yuxarıdan-aşağı” və “aşağıdan yuxarı” büdcələşmə prinsipinin hökumət-daxili 

effektiv koomunikasiya sayəsində uzlaşdırılması, xərclərin priorietləşdirilməsinin 

debatlar sayəsində baş verməsi uğurlu OMXÇ üçün çox önəmlidir.  

Yeri gəlmişkən, Dünya Bankı Bolqarıstanı keçid ölkələri üçün yaxşı nümunələrdən 

biri sayır. Bu ölkədə OMXÇ-nin uğurlu alınması isə bir neçə amillə izah edilir: 

büdcə xərclərinin effektivliyinin prioritet olması, büdcə-vergi intizamının 

yüksəldilməsi əsas hədəf kimi seçilməsi, büdcə sənədlərinin hazırlanması açıq və 

şəffaf mühitdə baş verməsi, büdcə resurslarının strateji məqsədlər arasında bölgüsü 

                                                
2 Performance-Based Budgeting and Medium-Term Expenditure Frameworks in Emerging Europe 

http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBperformanceBudgetingTEF.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBperformanceBudgetingTEF.pdf


üçün OMXÇ-nin alternativsiz bir alət kimi qəbul edilməsi, Maliyyə Nazirliyinin 

OMXÇ-nin hazırlanması və ona rəhbərlik üçün yüksək bilik və bacarıq qazanması, 

, proqram əsasında büdcə tərtibinə keçidin baş verməsi, OMXÇ-nin hökumətin 

rəsmi sənədi kimi təsdiqlənməsi, Parlamentin büdcə müzakirələrində OMXÇ-yə 

baza informasiya sənədi kimi istinad olunması uğuru təmin edən faktorlar kimi 

göstərilir. Öz növbəsində, bütün aparıcı qurumıar onu razılaşdırmaq üçün 

memorandum imzalayırlar.  

Xorvatiyada isə əksinə, yaxşı olmayan nümunə kimi təqdim edilir. Buna misal 

olaraq son illər icra olunan büdcə göstəricilərinin OMXÇ parametrlərindən 

əhəmiyyətli dərəcədə kənarlaşması, hökumətin bu kənarlaşmaya əsaslandırılmış 

izahatlar təqdim etməməsi, kənarlaşmaya görə məsuliyyət daşıyan qurum olmaması 

göstərilir. Hətta parlament belə OMXÇ parametrlərindən kənarlaşma ilə 

hökumətdən izahat tələb etməyib. Lakin son 2 ildə bu problemin həllinə yönəlik 

addım atıldı: büdcə qanunvericiliyinə eblə bir icbari hüquqi norma daxil edildi ki, 

OMXÇ göstəricilərinin izlənməsi və icra prosesində onlara əməl edilməsi 

məcburudir.  

Yaxud Latviyada proqramların prioritetlərinin qeyri-müəyyənliyi, onların OMXÇ-

yə qeyri-adekvat inteqrasiyası bu mexanizmin uğursuzluğunun nümunəsi kimi 

göstərilir. Inkişaf etmiş ölkələr içərisində Cәnubi Koreya OMXÇ-nin tətbiqinə ən 

erkən başlayan ölkələr sırasındadı. Tarixən bu ölkədə ortamüddətli iqtisadi və büdcə 

planlaşdırmasının çox mükəmməl səviyyədə əlaqəsi təmin edilib. Koreyanın 

uğurunun əsas səbəblərindən biri büdcə islahatlarının əhəmiyyətini qəbul edən 

texnokrat hökumətlərin mövcudluğu olub. DB ekspertləri Cənubi Koreya  

təcrübəsindən çıxış edərək vurğulayırlar ki, OMXÇ hətta uğurlu tətbiq edilsə belə, 

nəticə nəticə əsaslı büdcə də eyni uğurla tətbiq edilmədikdə bütövlükdə ictimai 

bütövlükdə maliyyə sahəsində islahatlar effektiv nəticə əldə edilmir3. 

Beynəlxalq təcrübədə önə çıxan məqamlar ilə yanaşı, ekspertlər OMXÇ modelinin 

effektiv tətbiqi üçü çoxsaylı şərtlərin mövcudluğunu önə çəkirlər. 

                                                
3 Reforming the Public Expenditure Management System 

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217-1196229169083/4441154-
1196275288288/4444688-1196275323246/WB-Korea-ReformingthePublicExpenditureManagementSystem.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217-1196229169083/4441154-1196275288288/4444688-1196275323246/WB-Korea-ReformingthePublicExpenditureManagementSystem.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALMGMT/Resources/313217-1196229169083/4441154-1196275288288/4444688-1196275323246/WB-Korea-ReformingthePublicExpenditureManagementSystem.pdf


 

III. OMXÇ MODELİNİN EFFEKTİV TƏTBİQİ ÜÇÜN ZƏRURİ İLKİN 

ŞƏRTLƏR 

 

OMXÇ modelinin tətbiqi üçü çoxsaylı şərtlərdən ən vaciblərini nəzərdən keçirmək 

önəmldir4: 

(1) Siyasi dәstәk vә qәrarlılıq. Bu, ən yüksək səviyyədə hökumətin xüsusilə 

xərcləmələr üçün çərçivələrin müəyyən edilməsində strateji maraqları cari siyasi 

maraqlardan öndə tuta bilməsini nəzərdə tutur. 

(2) Peşәkar makroiqtisadi siyasәt vә etibarlı proqnozlaşdırmanın mövcudluğu. 

Etibarlı proqnozlaşdırma üçün bir tərəfdən peşəkar kadr bazasının, digər tərəfdən isə 

müfəssəl statistik informasiya bazasının olması çox önəmlidir. Azərbaycan 

hökumətinin 2014-2015-ci illərdə sonrakı 4 il üzrə iqtisadi artım və maliyyə 

göstəricilərilə bağlı verdiyi proqnozların faktiki göstəricilərdən kənarlaşma 

səviyyəsinə diqqət yetirdikdə, Azərbaycan hökumətinin iqtisadi strukturlarının bu 

sahədə xeyli təkmilləşməsinə ehtiyac olduğu aydın görünür. Məsələn, 2014-2015-ci 

illərdə hökumətin Büdcə Zərfinə5 daxil olan sənədlərin tərkibində hazırladığı orta 

müddətli sosial inkişaf proqnozlarına əsasən, iqtisadi artım 2015-ci ildə 5.8%, 2016-

cı ildə 5.3%, 2017-ci ildə isə 4.1% təşkil edirdi. Lakin 2015-2017-ci illər üzrə artım 

rəqəmləri tamamilə fərqli oldu: 2015-ci ildə cəmi 1.1% artım, 2016-cı ildə 3.8% 

iqtisadi azalma, 2017-ci ildə isə 0.2%-lik itisadi artım qeydə alındı.  

Yaxud 2016-cı ildə hazırlanmış proqnoza görə, iqtisadi artım 2017-ci il üzrə 2.6%, 

2018-ci il üzrə 3.6% təşkil etməli idi. Lakin faktiki göstərici 2017-ci il üzrə 0.2%, 

2018-ci il üzrə 1.4% təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, kənarlaşma yenə də kifayət 

qədər böyük fərqlə qeydə alınıb. Yaxud 2018-ci ildə hazırlanmış və 2019-2022-ci 

illər üzrə əhatə edən proqnozlara əsasən 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 

2019-cu ilə nisbətən 1.2 mlrd. manat və ya 4.8% azalma ilə proqnozlaşdırılmışdı. 

Lakin artıq parlamentə təqdim edilmiş 2020-ci il büdcə göstəricilərindən aydın olur 
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ki, 2020-ci üzrə büdcə xərcləri 2019-cu ilə nisbətən təxminən 7% artımla 

proqnozlaşdırılır.    

(3) Proqnozlaşdırma üçün mövcud resursların düzgün qiymәtlәndirilmәsi. 

Proqnozlaşdırma üçün resursların düzgün müəyyən edilməsi ilk növbədə gəlir 

bazasının tam müəyyən edilməsinə ehtiyac var. Əgər statistika “kölgə 

iqtisadiyyatı”nın miqyası, ölkə iqtisadiyyatının potensialı ilə bağlı dürüst və 

hərtərəfli məlumat bazası formalaşdırmağa nail olmazsa, büdcə üçün real resursların 

da miqyasını müəyyənləşdirmək mümkün olmaz.      

(4) Büdcә siyasәtinin prioritetlәri vә resurslar arasında uzlaşmanın düzgün 

müәyyәn edilmәsi. Siyasət prioritetlərinin ehtiyaclar əsasında formalaşdırılması çox 

önəmlidir. Bu isə “aşağıdan yuxarıya” büdcələşmə prosesinin nə dərəcədə effektiv 

olmasından asılıdır.  

(4.1) “Aşağıdan yuxarı” (“bottom-up”) büdcәlәşdirmә. Xətti nazirliklər daxilində 

büdcənin hazırlanması prosesini əhatə edən və nazirliklərə büdcələrini strateji 

şəkildə hazırlamaq və idarə etmək üçün potensialın artırılmasına kömək edən 

“aşağıdan yuxarı” (“bottom-up”) büdcələşdirmə alternativ bir metoddur. Aşağıdakı 

Sxem 2 büdcənin hazırlanması zamanı tətbiq edilən “aşağıdan yuxarıya 

büdcələşdirmə” prosesinin komponentlərini göstərir: 

 

Sxem 2. “Aşağıdan yuxarıya büdcәlәşdirmә” prosesinin komponentlәri 
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Bu sistemdə məqsədlər nazirliyin və ya dövlət qurumlarının nail olmaq istədikləri 

daha yüksək səviyyəli hədəflərdir. Nəticələr dövlət qurumlarının hədəfə alınan 

sosial qruplara yönəlik xidmətlərinin ölçüləbilən təsirləridir. “Buraxılışlar” 

(“outputs”) nazirliklərin göstərdikləri konkret xidmətlərdir. Konkret büdcə 

fəaliyyətləri xidmətlərin göstərilməsini təmin edir və nəticələrə görə müəyyən 

maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə müşayiət edilir6. Büdcələşdirmə prosesində 

yuxarıdan aşağı strateji hədəflərin təyin edilməsi və aşağıdan yuxarı doğru isə 

ehtiyaclar üzrə maliyyə tələbi məbləğləri müəyyən edilir. "Aşağıdan yuxarı" büdcə 

planlaşdırmasına və ehtiyacların qiymətləndirilməsinə beynəlxalq praktikada iki 

fərqli yanaşma var. Birinci yanaşmaya əsasən "aşağıdan yuxarı" doğru büdcə 

planlaşdırması və ehtiyacların qiymətləndirilməsi nazirliklərin, mərkəzi və regional 

idarəetmə qurumlarının ən aşağı inzibati vahidlər qarşısındakı cavabdehliyinin 

artması prosesidir. ən aşağı inzibati vahidlər insanların tələb və ehtiyaclarını effektiv 

şəkildə başa düşmək üçün icmalara kifayət qədər yaxın hesab olunur. İkinci 

yanaşmaya görə, "aşağıdan yuxarı" planlaşdırma, ümumiyyətlə yerli səviyyədə 

bütün icmaların və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirak etdiyi iştirakçı büdcə 

prosesidir. Yerli ehtiyaclara daha yüksək reaksiya verilməsi, iki əsas büdcələşdirmə 

modelləri olan "yuxarıdan aşağı" və "aşağıdan yuxarı" yanaşmanın 

uyğunlaşdırılmasını tələb edir.  

“Aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” prosesində konkret siyasət sahəsi, əhali qrupu və 

ya ərazinin ehtiyacları ən aşağı statuslu dövlət nümayəndəlikləri və qeyri-dövlət 

steykholderləri tərəfindən müəyyən edilir. Ayrı-ayrı ehtiyacların ödənilməsi üçün 

göstərilən xidmətlərin hər biri üzrə maliyyə yükü (“cost-per-output”) hesablanır. 

Dövlət büdcəsi hesabına xidmətlərin göstərilməsinin səmərəliliyi və effektivliyi 

məsələlərinin qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün büdcələrin hər bir məhsulunun 

və ya göstərilən xidmətin cari dəyəri dəqiq müəyyən edilir. “Aşağıdan yuxarı 
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büdcələşdirmə” büdcənin və orta müddətli xərc çərçivəsinin hazırlanmasında 

yüksək səviyyəli nazirlik rəhbərliyinin büdcəyə sahibliyini və hesabatlılığını 

gücləndirməyin də bir yoludur. Bu proses xətti nazirliklərin strateji məqsədlərinin 

büdcə ayırmalarında əks olunmasını təmin edən büdcə hazırlama prosedurlarının 

hazırlanmasını da tələb edir. 

(4.2) “Aşağıdan yuxarı doğru büdcәlәşdirmә”dә beynәlxalq tәcrübә. ABŞ 

təcrübəsində “aşağıdan yuxarı doğru büdcələşdirmə”də daha çox professional və 

müstəqil mütəxəssis ekspertizasından istifadə edilir. ABŞ İdarəetmə və Büdcə Ofisi 

(Office of Management and Budget) federal agentliklərin fəaliyyətinə nəzarət edir 

və federal büdcəni idarə edir. ABŞ-da büdcə prosesi, “aşağıdan yuxarıya” doğru 

formalaşdırma və “yuxarıdan aşağıya” doğru istiqamətləndirməni əhatə edir. Yaz 

aylarından başlayaraq ayrı-ayrı ofislər və ya dövlət qurumları strateji planlarını 

hazırlayır, əsas prioritetlərini və hədəflərini müəyyənləşdirir və bu hədəflərə çatmaq 

üçün lazım olan insan və maliyyə resurslarını qiymətləndirirlər. Bu zaman büdcə 

prioritetlərinin hazırlanmasına nazirlik (departament) səviyyəsində nəzarət olsa da, 

nəticədə agentliklərin işçiləri tərəfindən ilboyu toplanan ekspertlərin texniki rəyi 

büdcənin formalaşmasında və qiymətləndirilməsində əsas yer tutur7. Büdcə 

prosesinin bir hissəsi olaraq agentliklərin büdcə hazırlayan personalı, il ərzində 

məsləhət şuraları, akademik panellər və ya digər kənar maraqlı tərəflər tərəfindən 

verilən məlumat və ya tövsiyələrə öz fəaliyyətlərində əsaslanırlar. Mərkəzi dövlət 

agentlikləri habelə Konqresin həyata keçirdiyi parlament nəzarətinin prinsiplərinə, 

qanunvericiliyə və əvvəlki büdcə qanun layihələri və hesabatlarında onlara verilən 

mandatlara uyğun davranmalıdırlar. Bu zaman büdcə maliyyəsi hesabına əhaliyə 

xidmətlərin göstərilməsinin səmərəliliyi və effektivliyi məsələlərinin 

qiymətləndirilməsini təmin etmək üçün büdcədən göstərilən hər bir xidmətin cari 

dəyərinin dəqiq müəyyənləşmiş şəkildə müzakirəyə təqdim edilməsi tələb edilir. 

(5) Prosesdә iştirak edәn çoxsaylı nazirlik vә agentliklәrin informasiya 

sistemlәrinin inteqra-siyası üçün daha etibarlı vә әhatәli mәlumat bazasının 
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yaradılması. Xüsusilə də rəsmi statistika orqanı, maliyyə və iqtisadiyyat nazirlikləri, 

fiskal orqanlar, mərkəz bank, regioanların inkişafına məsul strukturlar, dövlət 

xidmətlərini göstərən müxtəif agentliklər malik olduqları informasiyaların elektron 

məlumat bazasına onlayn qayadada çıxışı olmalı, onlar bir-birilərinin 

informasiyalarından real vaxt rejimində və maneəsiz istifadə imkanına malik 

olamlıdırlar. Məlumat mübadiləsi üçün uzun-uzadı bürpkratik yazışmalara ehtiyac 

olmamalıdır.   

(6) Hökumәt daxilindә effektiv kommunikasiya olması vә xәrc prioritetlәrinin 

formalaşması üçün effektiv debatların tәşkili imkanlarının yaradılması. Milli 

səviyyədə strateji hədəf və onlara uyğun məqsədlərin müəyyənləşdirilməsində 

effektiv kommunikasiya və debatların yoxluğu bir tərəfdən bu hədəflər üçün zəruri 

resursları konsalidasiya etməyə imkan vermir, digər tərəfdən qərar qəbulunda zəruri 

səviyyədə şəffaflığın təmin ediməsi mümkün olmur.   

(7) Bütün maraqlı tәrәflәrin prosesdә fәal iştirakçılığının tәmin edilmәsi. Burda 

söhbət yalnız hökuməti təmsil edən əsas aktyorlardan deyil, cəmiyyətin ən müxtəlif 

sosial qruplarının maraqlarını təmsil edən aparıcı təmsilçilər nəzərdə tutulur.   

 (8) Proqram әsaslı büdcәyә keçidlә OMXÇ mexanizmlәrinin tәtbiqi istiqamәtindә 

islahatların sinxronlaşdırılması. Proqram büdcənin quruluşunu ümumi məqsədə 

yönəlmiş proqramlar, alt proqramlar və hökumət fəaliyyətinin digər səviyyələri, 

habelə məqsədlərə doğru irəliləməyi ölçmək üçün tərtib edilmiş göstəricilər və 

hədəflərin toplamı kimi müəyyən edə bilərik8. Proqram əsaslı büdcələşdirmə 

şəffaflıq, hesabatlılıq, büdcə nəzarəti, xərclərin effektiv prioritetləşməsi üçün faydalı 

modeldir. Proram büdcələçdirmədə proqramlar dizayn edilərərkən aşağıdakı 

strukturdan istifadə edilir: 

• proqramın adı 

• proqramın məqsədləri 

• məqsədlərə doğru irəliləməyi ölçmək üçün istifadə olunan indikatorlar və hədəflər 
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• proqram səviyyəsindən aşağıdakı alt proqramlar 

• alt proqramın məqsədləri 

• alt proqram səviyyəsində indikator və hədəflər 

Proqram təsnifatının təməli, büdcənin müxtəlif hissələrinə resursların ayrılması ilə 

hökumətlərin qarşıya qoyduğu məqsədlər toplusudur. Bu məqsədlər bir sıra 

fəaliyyətlər vasitəsilə həyata keçirilir və müvafiq göstəricilərlə ölçülür. Məqsədlər 

geniş olduqda "proqramı" və daha sonra "alt proqramları" müəyyənləşdirir. Proqram 

təsnifatında büdcə maliyyəsi proqram və alt proqram səviyyəsinə ayrılır. Proqram 

büdcələri tərtib edilərkən ehtiyacların qiymətləndirilməsinin “aşağıdan yuxarı” 

prinsipi ilə aparılması üçün bu proses güclü bir fiskal desentralizasiya siyasəti ilə 

üst-üstə düşməlidir. Belə ki, əvvəllər mərkəzi hökumət tərəfindən həyata keçirilən 

əsas xidmətlərin daha aşağı səviyyəli qurumlar tərəfindən göstərilməsi üçün 

məsuliyyətin ortaya çıxarılması və buna uyğun olaraq gəlir bazasının 

genişləndirilməsi müəyyən tənzimləmə səlahiyyətlərinin tətbiq edilməsini tələb 

edir. Bu öz növbəsində vətəndaş cəmiyyətinin də yerli idarəetmədə fəal iştirakını 

zəruri edir.  

(9) OMXÇ-nin büdcә xәrclәrinin fәrqli tәsnifatı üzrә daha geniş spektri әhatә 

etmәsi. Bu, OMXÇ çərçivəsində ortamüddətli büdcə parametrlərinin yalnız 

makrogöstəricilər əsasında və funksional təsnifat üzrə deyil, təşkilati, iqtisadi və 

proqram təsnifatı üzrə də xərc çərçivələrinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. 

Məsələn, DB ekspertlərinin məlumatına görə, Bolqarıstanda OMXÇ bütün məcmu 

göstəricilər üzrə “tavan”ı müəyyən edir ki, bura kapital və cari xərclərdən, habelə 

pensiya və maaş xərclərindən tutmuş fiskal balansadək bütün göstəricilər daxildir.   

Məsələn, Türkiyə təcrübəsində həm funksional, həm iqtisadi, həm də təşkilati 

təsnifat üzrə OMXÇ parametrləri müəyyən edilir9. Burda ayrıca olaraq 

“Ortamüddətli Maliyyə Planı” adlı sənədlə yanaşı sənədə əlavələr də Prezident 

yanında Strateji Büdcə Başqanlığının internet resursları üzərindən büdcə müzakirləri 

başlayanadək ictimailəşdirilir. Əsas sənəddə ortamüddətli dövr üzrə təməl 

makroiqtisadi göstəricilər, büdcə xərclərilə əlaqəli planlanan təməl siyasət tədbirləri, 

                                                
9 Strateji Büdcə Başqanlığı. 2019. http://www.sbb.gov.tr/butce-orta-vadeli-mali-planlar/  

http://www.sbb.gov.tr/butce-orta-vadeli-mali-planlar/


ayırca olaraq mərkəzi büdcənin və proqram büdcənin planlanan parametrləri öz 

əksini tapır. Sənədə əlavələrdə isə bütün büdcə təşkilatlarının hər biri üzrə qarşıdakı 

3 ilin hər birində ayrı-ayrılıqda xərclərin iqtisadi təsnifatı əsasında xərc tavanları 

təqdim olunur.  

Beləliklə, ən yaxşı təcrübələri ümumiləşdirilsə, uğurlu OMXÇ – “yuxarıdan 

aşağıya” və “aşağıdan yuxarıya” xərcləmə parametrlərinin müəyyən edilməsində 

harmoniyanın tapılmasıdır. “Yuxarı”da resursların həcmi və makroitisadi durumla 

bağlı nə qədər dürüst və etibarlı proqnozlaşdırma təmin edilərsə, “aşağı”da sektor 

strategiyalarına və prioritetlərinə uyğun resurslaırn bölgüsü də doğru aparılmış olar.    

Yaxşı reallaşdırılmış OMXÇ: hökumətin strateji prioritetlərilə xərc prioritetlərinin 

uzlaşması baş verir; hökumətin bir-biri ilə rəqabətdə olan prioritetləri arasında 

əlaqəni təmin edir; şəffaflıq, hesabatlılıq və fiskal öncəgörəbilənliyi hesabına 

nəticənin effektiviyi yüksəlir.  

(10) Şәffaflıq, büdcә intizamı, büdcә nәzarәti vә institusional baza. Şəffaflıq 

OMXÇ prosesinə cəlb edilmiş bütün oyunçuların öz fəaliyyətləri barədə 

hesabatlılığını və açıqlığını nəzərdə tutur. Sərt büdcə intizamının təmin edilməsi 

şərtinə görə faktiki xərcləmələrin həcmi müəyyən olunmuş məhdudiyyətləri 

aşmamalıdır. Mükəmməl institusional bazanın mövcudluğu da önəmlidir. Prosesin 

bütün oyunçuları OMXÇ-ə qərar qəbul etmənin əsas aləti kimi yanaşmalı,  öz 

fəaliyyətlərini bu çərçivəyə uyğunlaşdırmaq üçün zəruri potensialın (bilik, bacarıq, 

peşəkarlıq) formalaşdırılmasını təmin etməlidir. Ali audit orqanı müstəqil nəzarətçi 

kimi xüsusilə effektivlik auditi aparmaq səlahiyyət və və resurslarına malik 

olmalıdır. Əslində OMXÇ-nin son məqsədi məhdud resurslardan ən yüksək 

səviyyədə effektiv istifadəni təmin etməkdir. Bu baxımdan Hesablama Palatasının 

səmərəlilik auditinə keçidi təmin etməsi çox önəmlidir. 

 

IV. BÜDCƏ PROSESİ VƏ OMXÇ İLƏ BAĞLI İCTİMAİ İŞTİRAKÇILIQ  

 

IBP-nin (International Budget Partnership - Beynəlxalq Büdcə Təşkilatı) 2018-ci 

ildə apardığı tədqiqatlar müxtəlif ölkələrdə büdcə proqramlarının formalaşdırılması 



və büdcə ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi ilə bağlı qanunverici orqanlar və 

ictimaiyyətin aktiv rolu görsənmir10. Amma bu nümunələr içərisində xüsusən büdcə 

proqramlarının hazırlanması zamanı yerli sosial ehtiyacların qiymətləndirilməsi və 

bunun büdcəyə inteqrasiya edilməsi zamanı “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” 

prinsipi ilə yerli qurumların vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı Filippin nümunəsində ön 

plana çıxır.  

“Aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” prosesində iştirakçılıq sahəsində dünyada ən 

yaxşı təcrübələrdən biri Fillipinə məxsusdur. Bu ölkədə “aşağıdan yuxarı 

büdcələşdirmə” prosesi çərçivəsində büdcə layihələri yoxsulluğun azaldılması üzrə 

fəaliyyət planlarına uyğunlaşdırılaraq hazırlanır11. Yəni ilk növbədə ölkənin və ya 

bölgənin sosial-iqtisadi inkişafının makro hədəflərinə uyğun olaraq mərkəzi 

hökumətin büdcə fəaliyyəti ilə məşğul olan qurumları büdcədən maliyyələşə biləcək 

layihə və proqramların ümumi siyahısını hazırlayır. Vətəndaş cəmiyyəti yerli 

ehtiyaclara uyğun şəkildə bu siyahıdan maliyyələşməsi vacib olan prioritet 

layihələri, proqramları və ya istiqamətləri seçir. Bu prosesin mərhələləri 

aşağıdakılardır: 

1. Daxili və Yerli İdarəetmə Departamenti, Büdcə və İdarəetmə Departamenti, 

Yoxsulluqla Mübarizə Milli Komissiyası qaydalar hazırlayır. 

2. Milli dövlət qurumları maliyyələşəcək layihələrin “menyu”sunu 

hazırlayırlar. 

3. Yoxsulluqla Mübarizə Milli Komissiyası və Daxili və Yerli İdarəetmə 

Departamenti vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının (QHT) məclislərinin və ya 

şuralarının toplanmasını təmin edirlər. 

4. Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Yerli Fəaliyyət Qrupu yoxsulluğun azaldılması 

üçün yerli fəaliyyət planının hazırlanması üçün toplanır. 

                                                
10 Jason Lakin, Sally Torbert, Suad Hasan. Program Budget Structure in the Health Sector: A Review of Program-

Based Budgeting Practices in Low- and Middle-Income Countries. IBP. November 2018. 
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/program-budget-structure-in-the-health-sector-ibp-2018.pdf 
11 Joy Aceron. Pitfalls of Aiming to Empower the Bottom from the Top: The Case of Philippine Participatory 

Budgeting. Accountability Working Paper, Number 4, April 2019. Accountability Research Center (ARC). 
https://accountabilityresearch.org/wp-content/uploads/2019/05/WorkingPaper-4-Philippines-Bottom-Up-Budgeting-

web-May-9-2019.pdf 
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5. Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Regional Fəaliyyət Qrupu toplanır və bu zaman 

Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Milli Fəaliyyət Qrupuna göndərilmək üçün 

Yerli Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Fəaliyyət Planının yekun versiyası 

hazırlanır və təsdiq edilir. 

6. “Aşağıdan Yuxarı Büdcələşdirmə” üzrə Hökumətin Layihə İdarəetmə 

Ofisinin təşkilatçılığı ilə büdcə təkliflərinə yoxsulluğun azaldılması fəaliyyət 

planı çərçivəsində yekun rəyləri vermək üçün Yoxsulluğun Azaldılması üzrə 

Milli Fəaliyyət Qrupu toplanır. 

7. Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Milli Fəaliyyət Qrupu “aşağıdan yuxarı 

büdcələşdirmə” prosesi çərçivəsində təklif edilən büdcə layihələrini 

təsdiqləyir. 

8. Büdcə İdarəetmə Bürosunun Büdcə və İdarəetmə Departamenti “aşağıdan 

yuxarı büdcələşdirmə” prosesi çərçivəsində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə 

hazırlanan və yoxsulluğun azaldılması fəaliyyət planlarına uyğunlaşdırılan 

layihələr mərkəzi dövlət agentliklərinin büdcəsinə birləşdirilir və ya 

inteqrasiya edilir. 

9. Senat və Nümayəndələr Palatası “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” prosesi 

çərçivəsində hazırlanan büdcə təklifini təsdiq etmədən öncə açıq dinləmələr 

təşkil edir. 

10. Büdcə qanunu prezidentin yekun təsdiqi ilə qüvvəyə minir və büdcənin icra 

fazası başlayır. 

11. Yerli İdarəetmə Qurumu milli hökumət qurumları tərəfindən vəsaitlərin yerli 

səviyyədə istifadəyə buraxılması, yəni xərclənə bilməsi üçün tələblər 

hazırlayır. 

12. Milli dövlət qurumları (nazirliklər, agentliklər) və Yoxsulluğun Azaldılması 

üzrə Regional Fəaliyyət Qrupu, Yerli İdarəetmə Qurumuna büdcənin 

verilməsindən əvvəl tələbləri nəzərdən keçirir. 

13. Büdcə layihələri əsasən yerli hökumətlər, bəzi hallarda isə mərkəzi dövlət 

qurumlarının regional bölmələri və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən 

həyata keçirilir. 



14. Hökumətin Layihə İdarəetmə Ofisi və mərkəzi dövlət qurumları büdcədən 

maliyyələşən layihələri Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Fəaliyyət Qrupları və 

vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə birgə monitorinq edirlər. 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” prosesində qeyri-

dövlət sektoru, vətəndaş cəmiyyəti və digər aktorlar nə qədər geniş funksiyaya malik 

olsalar da, “oyun qaydaları”nı müəyyən edən və prosesi başladan yenə də mərkəzi 

hökumətlərdir. Filippin təcrübəsində də standart “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” 

prosesi hər fiskal dövrdə mərkəzi hökumət tərəfindən təlimatların hazırlanması və 

planlaşdırma fəaliyyəti ilə başlayır12. Prosesdə iştirak edən milli dövlət qurumları 

yerli ehtiyaclara uyğun vətəndaş cəmiyyəti qruplarının seçəcəyi layihələrin ilkin 

siyahısını hazırlayırlar. Potensial büdcə layihələrinin və proqramlarının siyahısı 

yerli hökumətlərə paylanmış büdcə təklifi sənədinə əlavə edilir. Daxili və Yerli 

İdarəetmə Departamenti və Yoxsulluqla Mübarizə üzrə Milli Komissiya prosesə 

məsul milli hökumət qurumları olaraq bələdiyyə və ya şəhər səviyyəsində Vətəndaş 

Cəmiyyəti Məclisi adlanan bir platformda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını 

toplayırlar. Vətəndaş Cəmiyyəti Məclisində vətəndaş cəmiyyətinin prioritet 

layihələri büdcə proqramlarının siyahısından müəyyən edilir və Yoxsulluğun 

Azaldılması üzrə Yerli Fəaliyyət Qrupuna vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 

seçilir.  

Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Yerli Fəaliyyət Qrupu, bələdiyyə başqanı tərəfindən 

rəsmi olaraq toplanan vətəndaş cəmiyyəti ilə Yerli İdarəetmə Qurumunun müştərək 

orqanıdır və burada yerli hökumət qurumu ilə vətəndaş cəmiyyəti bərabər sayda 

nümayəndə ilə təmsil olunur. Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Yerli Fəaliyyət Qrupu 

bölgələrin prioritet layihələri barədə qərar verir və “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” 

layihələrinin icrasına nəzarət edərək monitorinqi həyata keçirir. Bələdiyyə və şəhər 

səviyyəli büdcə layihələri prioritetləşmə prosesi nəticəsində təklif olunan layihələr 

Yerli İdarəetmə Qurumu, milli hökumət qurumları və QHT-lərin 

nümayəndələrindən ibarət Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Regional Fəaliyyət Qrupu 

adlanan regional səviyyədəki hökumət-vətəndaş cəmiyyəti birgə araşdırma qrupuna 

                                                
12 Government Watch (G-Watch). 2019. https://www.g-watch.org/ 
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göndərilir. Regional Fəaliyyət Qrupu regional prioritet büdcə layihələrinin siyahısını 

hazırladıqdan sonra “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” üzrə milli səviyyədə proses 

başlayır. 

Regional prioritet büdcə layihələrinin siyahıları Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Milli 

Fəaliyyət Qrupuna təqdim edilir. Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Milli Fəaliyyət 

Qrupu “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” prosesi çərçivəsində yekun büdcə layihələri 

və proqramlarını hazırlayır və hökumətin büdcə layihələrindən məsul Layihə 

İdarəetmə Ofisi ilə birgə təsdiqləyir. Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Milli Fəaliyyət 

Qrupu tərəfindən nəzərdən keçirilmiş və “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” 

çərçivəsində qəbul edilmiş büdcə layihələrinin birləşdirilmiş siyahısı hökumətin 

avtonom qurumu olan Büdcə və İdarəetmə Departamenti tərəfindən milli və ya 

mərkəzi hökumət qurumlarının illik büdcə təkliflərinə inteqrasiya edilir13. Bu 

inteqrasiya prosesində maraqlı olan milli qurumlar milli xərcləmə proqramının 

(National Expenditure Program - NEP) bir hissəsi olan illik büdcə təkliflərini 

yekunlaşdırmaq üçün birlikdə çalışırlar. Milli xərcləmə proqramı Prezidentin 

parlamentə təklif etdiyi büdcədir.  

Milli agentliklərin büdcələrinə və planlarına inteqrasiya edilmiş və birləşdirilmiş 

“aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” prosesi ilə təklif olunan layihələrin yekun 

siyahısını da ehtiva edən Milli xərcləmə proqramının büdcəsi qəbul üçün Senata və 

Nümayəndələr Palatasına təqdim edilir. Hər hansı digər qanun kimi, hər iki palatada 

ayrıca üç oxunuşdan keçirilən büdcə qanunu birgə iclasda müzakirə edilərək qəbul 

edilir. Parlament tərəfindən qəbul edilmiş büdcə qanun layihəsi qüvvəyə minməsi 

üçün prezidentin imzalanmasına göndərilir. Ümumi büdcə qanununa daxil olan 

“aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” layihələri həm mərkəzi, həm də yerli hökumət 

qurumları tərəfindən həyata keçiriləcək büdcə proqram və layihələrinə daxil edilir.  

Bundan sonrakı mərhələdə mərkəzi dövlət qurumlarının büdcəsinin bir hissəsini 

təşkil edən maliyyə vəsaitləri müvafiq layihələrin icrası üçün yerli hökumətlərə 

verilir. Bu vəsait yerli idarələrə yalnız milli qurumlar tərəfindən qoyulmuş bir neçə 

tələb və şərtlər yerinə yetirildikdən sonra transfer edilir. Bu tələblər müxtəlif dövlət 

                                                
13 Department of Budget and Management (DBM). 2019. https://www.dbm.gov.ph/ 
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agentlikləri tərəfindən daha fərqli şəkildə formalaşdırıla bilər, amma büdcə yerli 

hökumətə verilməzdən əvvəl, milli qurumlar QHT təmsilçilərinin olduğu 

Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Regional Fəaliyyət Qrupu ilə əməkdaşlıq edərək 

tələblərə uyğunluğu yoxlayır. Büdcə maliyyələşməsi üçün tələblər əsasən şəffaflıq 

və ictimaiyyətə məlumat açıqlama tələbləri, yerli əhalinin büdcə prosesində iştirakı, 

vəsaitlərdən istifadənin mərkəzi audit yoxlamasından keçməsi kimi önəmli 

məsələləri əhatə edir14. 

Ekspertlərin fikrincə Filippin örnəyində “aşağıdan yuxarı büdcələşdirmə” sisteminin 

dizaynında kritik səhv, mövcud ictimai iştirak institutlarını gücləndirmək əvəzinə, 

yerli hökumətlərin vəziyyətinə dair ümumiləşdirilmiş neqativ fərziyəyə əsaslanaraq 

yerli mexanizmlərdən istifadə etməmək və yenidən mərkəzləşdirilmiş müdaxilə ilə 

yeni mexanizmlər formalaşdırmaq olmuşdur. Amma vətəndaş cəmiyyətinin effektiv 

monitorinqi hökuməti öz hərəkətləri üçün hesabat verməyə məcbur etmişdir. 

Kanada büdcə prosesində ictimai iştirakçılıq ilə bağlı fərqli yanaşmalar tətbiq edir. 

Bu zaman büdcə məsələləri üzrə birdəfəlik məsləhətləşmələrdən tutmuş büdcə 

öncəsi məsləhətləşməyə qədər daha institusional yanaşmalar ilə insanlar müntəzəm 

olaraq prosesə cəlb olunurlar. Büdcə proseslərində iştirak edən vətəndaşlar 

mütəxəssis olmayanlardan ixtisaslaşmış mütəxəssislərə qədər dəyişir15. 1994-cü il 

büdcəsindən sonra Kanada Maliyyə Nazirliyi müntəzəm olaraq cəmiyyətlə 

büdcədən əvvəl məsləhətləşmələrə başladı. Bundan əlavə, nazirlik müxalifət 

partiyalarının büdcə ilə bağlı fikir və təkliflərini alır. Büdcə ilə bağlı tətbiq edilən 

fərqli məsləhətləşmə mexanizmləri var: onlayn, şəxsi görüşlər və özəl sektor 

iqtisadçıları ilə görüşlər. Son illərdə maliyyə naziri "onlayn" büdcə öncəsi 

məsləhətləşmələrə başladı. Növbəti ilin fevral ayında müzakirə ediləcək bir büdcə 

üçün cari ilin noyabr ayında bu iştirakçılıq mexanizmi işə salınır. İştirakçılıq 

mexanizmləri ümumiyyətlə vətəndaşların hökumətin məqsədlərinə uyğun təkliflər 

vermək və kökumətin buna cavab verməsi üçün qurulub16. Büdcə öncəsi açıq 

                                                
14 Commission on Audit. 2019. https://www.coa.gov.ph/index.php/local-government-units  
15 Kevin Page. Public Participation in Federal Fiscal Policy and Budget Processes in Canada. GIFT. April 2015.    

    http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150707119.pdf  
16 http://www.fiscaltransparency.net/mechanisms/ 

    http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150729122.pdf 
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məsləhətləşmə prosesi parlamentə dəyişən sosial şərtləri və hökumət siyasətinin 

effektivliyini şərh etmək üçün imkan yaradır. İştirakçılıq büdcə prosesinə keyfiyyət 

və legitimlik verir. 

Meksika fiskal siyasətin islahatları çərçivəsində sadəcə iki ildə (2006-2008) Büdcə 

və Fiskal Məsuliyyət Qanunu, performans büdcə üçün baza olan İnteqral Fiskal 

İslahat Qanunu, Ümumi Maliyyə Uçotu Qanunu qəbul etdi, Vətəndaş Büdcəsini və 

Büdcə Şəffaflığı Portalını təsis etdi17. Meksikada performans büdcələşmə prosesinin 

bütün mərhələlərində ictimai iştirakçılıq təmin edilir. Büdcənin formalaşması, 

təsdiqi, icracı və icraya nəzarət fazalarında vətəndaş cəmiyyəti hər ay təşkil edilən 

formal və qeyri-formal görüşlər, ictimai dinləmələr, büdcə portalı vasitəsilə 

kommunikasiya yolları ilə iştirak edir. Vətəndaş cəmiyyəti performansa dayalı 

büdcə üçün indikatorların hazırlanmasında və büdcə təşkilatlarının performansının 

qiymətləndirilməsində iştirak edir. Vətəndaşlar büdcə vəsaitindən düzgün istifadə 

edilmədiyi hallarda xüsusi qaynar xəttə xəbər verə bilirlər və büdcə portal vasitəsilə 

konkret xərc maddələri üzrə etiraz bildirirlər. 

Braziliya büdcə prosesində və orta müddətli maliyyə planlarında ictimai 

iştirakçılığın aktiv tətbiq edildiyi ölkələrdən biridir. İctimai iştirakçılıq 

mexanizmlərindən biri “Şuralararası Forum”dur. Şuralararası Forumun məqsədi, 

milli səviyyəli iştirakçılıq şuralarının nümayəndə-lərinə və seçilmiş QHT 

nümayəndələrinə müxtəlif xətti nazirliklər ilə ictimai siyasət mövzularını müzakirə 

etməyə imkan verməkdir. Şuralararası Forum Braziliyanın çoxillik planlaşdırma 

sənədinə (2012-2015) dair tövsiyələr də verib. Təsir baxımından bir örnək: 2011-ci 

ildə Şuralararası Forum tərəfindən 629 siyasət tövsiyəsi hökumətə verilib və bunun 

77%-I 2012-2015-ci illər üzrə maliyyə planı sənədinə daxil edilib. Braziliya, indi 

geniş yayılmış yerli səviyyədə “iştirakçı büdcə” modelinin ilk tətbiq edildiyi yerdir. 

1989-cu ildən 2008-ci ilə qədər olan dövrü əhatə edən bir tədqiqat “iştirakçı 

büdcə”nin tətbiqinin bələdiyyələrin səhiyyə və kanalizasiya xərclərini artırdığını, 

                                                
17 Michael Touchton. Comparative Case Study Research on Public Participation in National-Level Government.   

    Fiscal Policy and Budget Processes: Mexico. GİFT. June 2015. 
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yerli səviyyədə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının sayını artırdığını və körpə ölüm 

səviyyəsini azaltdığını təsbit etdi18. 

Cәnubi Koreyanın Strategiya və Maliyyə Nazirliyi ictimai iştirakçılığı strategji 

vəzifə olaraq təsbit edib. Bu ölkədə büdcə prosesinin hazırlanmasından daha çox 

onun icrasına parlament və kənar audit nəzarəti zamanı ictimai iştirakçılıq imkanı 

vardır19. Cәnubi Afrika nümunəsində Parlamentin Maliyyə Komitəsi və 

Parlamentin Büdcə Ofisi ölkənin Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan Orta 

Müddətli Büdcə Siyasəti Bəyanatı adlanan sənəd ilə bağlı yanaşmasını xüsusi 

hesabat yayımlamaqla açıqlayırlar və bununla da, ölkədə büdcə ilə bağlı ictimai 

müzakirəni başlatmış olurlar20. Parlament vətəndaş cəmiyyətinin Orta Müddətli 

Büdcə Siyasəti Bəyanatı ilə bağlı təkliflərinin xülasəsini dərc edir. 

 

V. AZƏRBAYCANDA OMXÇ-NİN TƏTBİQİ ÜÇÜN HÜQUQİ 

İMKANLAR 

Bu mexanizmin tətbiqi ilə bağlı hüquqi bazanın formalaşdırılması ilə bağlı 

təşəbbüslər öz başlanğıcını 6 dekabr 2016-cı ildə təsdiqlənən “Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndən 

götürür21. Sənəddə orta və uzunmüddətli dövr üzrə fiskal dayanıqlılığın 

müəyyənləşdirilməsi əsas strateji hədəflərdən biri kimi müəyyən edilir. Öz 

növbəsində, fiskal dayanıqlılığa nail olmaq üçün əsas prioritetlərdən biri kimi 

xərc/investisiya intizamının təminatı mexanizmin yaradılması nəzərdə tutuldu. Yol 

Xəritəsində təklif olunan yanaşmaya görə, xərc intizamının təminatında ən vacib 

mexanizmlərdən biri məhz OMXÇ-nin tətbiqidir. Sənəddə OMXÇ-nin tətbiqi ilə 

bağlı qeyd edilən əsas məqamlar aşağıdaklardır: 

                                                
18 Brian Wampler. Expanding National Level Participation Update on Brazil. GİFT. June 2015     

   http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150729122.pdf 
19 The Case of South Korea.2015.GİFT. http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150727121.pdf 
20 The case of South Africa.2015.GİFT. http://www.fiscaltransparency.net/resourcesfiles/files/20150706116.pdf 
21 http://www.e-qanun.az/framework/34254?fbclid=IwAR11ig3Ap4ZjaA-ViYfPILLZyJwWU3fVDc-

7CSvef1xdel47mfR3ozFgg24  
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 Azәrbaycanda büdcәnin hazırlanması mexanizminin OMXÇ-yә uyğun 

olaraq tәkmillәşdirilmәsi nәzәrdәn keçirilәcәk. Bu mexanizmin əsas 

məqsədi iqtisadi siyasəti, uzunmüddətli iqtisadi (o cümlədən büdcə 

planlaşdırmasını və büdcə proseslərini əlaqələndirmək), həmçinin strateji 

hədəfləri müəyyənləşdirməkdir.  

 OMXÇ dövlәtә büdcә xәrclәrinin planlaşdırılması mәqsәdilә inkişaf 

büdcәsinin tәrkib hissәsi kimi investisiya layihәlәrinin әsas istiqamәtlәri 

barәdә mәlumat vermәlidir. Bu məlumatlar həm təşkilati, həm də sektoral 

büdcə resurslarının həcmi, bölgüsünü əhatə etməlidir.  

 OMXÇ hökumәtin öz strategiyasında müәyyәnlәşdirdiyi әsas hәdәflәrә 

uyğun olaraq büdcәdәn vәsaitlәrin ayrılmasını şәrtlәndirir. Bu zaman ilk 

olaraq hökumətin illik büdcə xərcləri müəyyən edilir (məsələn, qəbul edilmiş 

“qızıl qayda”ya uyğun olaraq). Müəyyən edilmiş məbləğ sonradan müxtəlif 

dövlət orqanları arasında bölüşdürülür. OMXÇ tətbiq olunduğu sistemlərdə 

bu növ bölüşdürmələr zamanı müvafiq dövlət orqanlarının müəyyən edilmiş 

iqtisadi və sosial siyasət kursunun qısa və ortamüddətli təsirləri nəzərə alınır.  

 OMXÇ-nin hazırlanması sonda dövlәtin maliyyә resurslarının idarә 

edilmәsi baxımından bir sıra üstünlüklәrә malikdir.  Bura fiskal intizamın 

təmin edilməsi, dövlət büdcəsi göstəricilərinin proqnozlaşdırıla bilən 

olmasının təmin edilməsi, büdcə resurslarının sektorlararası və sektordaxili 

düzgün bölüşdürülməsinin təmin edilməsi, nəticələrə görə konkret 

subyektlərin məsuliyyətinin artırılması, dövlət büdcəsi xərclərinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 

Xəritədə nəzərdə tutulan mexanizmin reallaşdırılması məqsədilə 2018-ci ildə 2 

normativ-hüquqi akt qəbul edildi. 24 avqust 2018-ci ildə ölkə prezidentinin fərmanı 

ilə “Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası”nın təsdiqləndi22. 

Fərmana əsasən, OMXÇ müxanizmi 2021-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi 

prosesinə tətbiq edilməli, bu məqsədlə 2019-cu il ərzində müvafiq hazırlıq işləri 

                                                
22 http://www.e-
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başlanmalıdır. 4 fevral 2019-cu ildə ölkə prezidentinin fərmanı ilə bu Qaydanın 

təsdiqilə bağlı qaydaya dəyişiklik edilidi. Dəyişikliyə əsasən, büdcə xərclərinin 

funksional təsnifatının “Təhsil”, “Kənd təsərrüfatı” və “Ətraf mühitin mühafizəsi” 

bölmələri üzrə “Milli Xərc Prioritetləri” ilə əlaqələndirilmiş sektor strateji planları 

və bu planlar əsasında həmin bölmələrin ortamüddətli (növbəti il və sonrakı üç il 

üçün) xərclər çərçivəsi 2021-ci il dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə təqdim 

olunmalı, həmçinin xərclərin funksional təsnifatının “Təhsil” bölməsi, habelə 

iqtisadi təsnifatının “Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu” köməkçi bölməsi üzrə dövlət 

xərclərinin səmərəliliyinin və effektivliyinin təhlilinin aparılmasını təmin 

edilməlidir.   

 Sənəddə əsas anlayışlar kimi aşağıdakılar müəyyən edilib: 

 ortamüddәtli xәrclәr çәrçivәsi – büdcə tərtibinin strateji mərhələsi olmaqla 

icmal büdcənin və dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin prioritetləşdirilməsi, 

təqdim edilməsi və idarə olunması məqsədi ilə təşkil olunan, ortamüddətli 

resurs zərfinin və milli xərc prioritetlərinin uyğunlaşdırılmasını təmin edən 

institusional tədbirlərin məcmusu;  

 ortamüddәtli resurs zәrfi – növbəti il və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin 

və dövlət büdcəsinin hesablanmış gəlir və daxilolmalarının məcmusu;   

 milli xәrc prioritetlәri – ölkənin ortamüddətli və uzunmüddətli hədəflərinə 

əsaslanan xərc istiqamətləri;  

 yeni siyasәt tәşәbbüslәri – növbəti il və sonrakı üç ilə icmal büdcənin və 

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi təklif olunan yeni 

layihələr, dövlət proqramları və islahat tədbirlərindən irəli gələn cari və əsaslı 

xərclər; 

Qaydalara əsasən, OMXÇ-nin tətbiqinin əsas məqsədləri kimi makroiqtisadi sabitlik 

və dayanıqlı iqtisadi artım üçün tələb olunan iskal intizamın gücləndirilməsi, 

çoxillik resurs zərfi daxilində xərc istiqamətlərinin sektorlar arasında 

prioritetləşdirilməsi və fəaliyyətin göstəricilər əsasında ölçülməsini nəzərdə tutan 

nəticəəsaslı büdcə tərtibi mexanizminin təşkili üçün zəruri şəraitin yaradılması 

vurğulanır. Sənəddə büdcənin tərtibi prosesi 2 ardıcıl mərhələyə ayrılır:  



(i) büdcә tәrtibinin strateji mәrhәlәsi olan OMXÇ mәrhәlәsi;  

(ii) texniki vә ya illik büdcә tәrtibi mәrhәlәsi. Qayda yalnız büdcə tərtibi 

prosesinin birinci mərhələsini əhatə etməklə, büdcə tərtibi prosesində 

OMXÇ sənədinin hazırlanması prosesini müəyyənləşdirir. İllik büdcə 

tərtibini nəzərdə tutan texniki mərhələ isə “Büdcə sistemi haqqında” 

Qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Adıçəkilən sənədə əsasən OMXÇ-nin hazırlanması üçün təqvim belə 

müəyyənləşdirilib: 

 Fevral ayının 5-dәk - Proqnozların koordinasiyalı şəkildə hazırlanması 

məqsədi ilə bəzi məlumatlar İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edilir. Həmin 

məlumatların verilməsinə Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Neft Fondu, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Mərkəzi Bank , Dövlət Gömrük 

Komitəsi məsuldur. 

 Fevral ayının 15-dәk - OMXÇ-nin hazırlanması prosesinə start verilir, 

Maliyyə Nazirliyi OMXÇ-nin hazırlanması üzrə təfsilatlı təlimatları təsdiq 

edir və büdcə təşkilatlarına göndərir; 

 Mart ayının 1-dәk  -  İqtisadiyyat Nazirliyi cari il üçün dəqiqləşdirilmiş, 

ortamüddətli dövr üçün isə ilkin iqtisadi və sosial inkişaf proqnoz 

göstəricilərini hazırlayır, Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir;  

 Mart ayının 1-dәk - büdcə təşkilatları öz strateji planlarını hazırlayaraq 

Maliyyə Nazirliyinə və İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edirlər. Maliyyə 

Nazirliyi cari il üçün dəqiqləşdirilmiş, ortamüddətli dövr üçün isə ilkin 

iqtisadi və sosial inkişaf proqnozları əsasında, həmçinin büdcə təşkilatlarının 

sektor strateji planlarını nəzərə almaqla, ortamüddətli resurs zərfinin ilkin 

layihəsini hazırlayır.  

 Mart ayının 1-dәk - büdcə təşkilatları kreditlər, qrantlar və ya digər 

maliyyələşmə formalarından asılı olmayaraq bütün mövcud və davam 

etməkdə olan layihələr üzrə cari və əsaslı xərclərinə dair sifarişlərini (baza 

proqnozları) Maliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər. Eyni vaxtda büdcə 



təşkilatları davam edən layihələrin əsaslı xərclərinə dair məlumatları 

İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edirlər.  

 Mart ayının 1-dәk - büdcə təşkilatları yeni siyasət təşəbbüsləri (YST) ilə 

bağlı sifarişlərini Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməlidirlər. Büdcə təşkilatları, 

həmçinin yüksək prioritetli yeni investisiya təklifləri üçün tələb olunan 

xərclərin təhlilinə dair məlumatları İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edirlər. 

Büdcə təşkilatları tərəfindən əlavə maliyyələşmənin tələb olunduğu 

maksimum üç YST təklif oluna bilər. Maliyyələşmə üçün təklif olunan YST 

hüquqi, texniki və iqtisadi cəhətdən yetərincə əsaslandırılmış olmalı (həyata 

keçirilməyə hazır olması, sosial və iqtisadi baxımdan əlverişli olması) və milli 

xərc prioritetlərinə, o cümlədən strateji yol xəritələrinə və sektor strateji 

planlarına uyğun olmalıdır. Təklif olunan bütün YST-nin ümumi illik həcmi 

növbəti büdcə ili üçün ayırmaların 10 faizindən çox olmamalıdır. Eyni 

zamanda, büdcə təşkilatları YST üzrə prioritetlərini mühümlülük səviyyəsinə 

görə qiymətləndirməlidirlər.  

 Aprel ayının 1-dәk - Maliyyə Nazirliyi büdcə təşkilatlarının sektor strateji 

planları əsasında ortamüddətli resurs zərfinə və büdcə xərclərinə dair 

sifarişlərə uyğun olaraq ortamüddətli dövr üçün hazırladığı icmal büdcə və 

dövlət büdcəsi ilə əlaqədar məlumatları İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edir;  

 Aprel ayının 8-dәk - İqtisadiyyat Nazirliyi təqdim olunmuş məlumatlar 

əsasında sosial-iqtisadi proqnoz göstəricilərini dürüstləşdirərək Mərkəzi 

Banka təqdim edir ;   

 Aprel ayının 15-dәk - Mərkəzi Bank ortamüddətli monetar siyasət 

göstəriciləri ilə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə təqdim olunmuş məlumatlara 

əsasən pul siyasətinə dair dəqiqləşdirilmiş məlumatlar, cari və növbəti ilə pul 

proqramı, həmçinin monetar sektora dair cari ilin gözlənilən, növbəti il və 

sonrakı üç il üçün isə dəqiqləşdirilmiş proqnoz göstəricilərini və tədiyə 

balansının proqnozuna dair rəyini İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim edir;  



 May ayının 1-dәk -  İqtisadiyyat Nazirliyi təqdim olunmuş təkliflər əsasında 

ortamüddətli sosial-iqtisadi proqnoz göstəricilərini və dövlət investisiya 

proqramının istiqamətlərini Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir;  

 May ayının 15-dәk - Maliyyə Nazirliyi büdcə təşkilatlarının baza proqnozları 

və YST üzrə təklifləri əsasında, ortamüddətli resurs zərfinə bir daha baxaraq, 

ortamüddətli dövrdə iqtisadi artım, inflyasiya, xərclənə bilən neft gəlirləri, 

Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin həcmi, icmal büdcənin yuxarı 

həddi, icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsiri və digər hədəf göstəricilərini 

dəqiqləşdirir, onun əsasında OMXÇ sənədini hazırlayaraq Maliyyə Sabitliyi 

Şurasına və Nazirlər Kabinetinə təqdim edir;  

 May ayının 25-dәk  - Nazirlər Kabineti Maliyyə Sabitliyi Şurasının 

tövsiyələrini də nəzərə almaqla OMXÇ sənədinə baxaraq milli xərc 

prioritetlərinin ilkin seçimini həyata keçirir və OMXÇ sənədini, o cümlədən 

dəqiqləşdirilmiş milli xərc prioritetlərini ölkə prezidentinə təqdim edir. 

OMXÇ sənədinin tərkib hissəsi olan milli xərc prioritetləri strateji yol 

xəritələri, sektor strateji planları, həmçinin büdcə təşkilatlarından daxil olmuş 

YST-lə aydın şəkildə əlaqələndirilməklə, məhdud sayda tərtib olunur 

(maksimum 5-dək, xüsusi hallarda isə 7-dək ola bilər).  

 İyun ayının 15-dәk – ölkə prezidenti OMXÇ sənədini, o cümlədən 

ortamüddətli resurs zərfini, ortamüddətli büdcə siyasətini və milli xərc 

prioritetlərini təsdiq edir. Bu zaman büdcənin hazırlanması prosesini effektiv 

şəkildə istiqamətləndirmək üçün milli xərc prioritetləri ən yüksək prioritet 

səviyyəsindən ən aşağı prioritet səviyyəsinə doğru qiymətləndirilir (resurs 

zərfi məhduddursa, ən yüksək prioritetə malik təşəbbüslərin, ilk növbədə, 

digərlərinin isə ortamüddətli dövrdə maliyyələşdirilməsi təsdiq edilir).  

 İyul ayının 1-dәk - Maliyyə Nazirliyi təsdiq olunmuş OMXÇ sənədi əsasında 

büdcə təşkilatlarına büdcə tərtibi prosesinin növbəti mərhələsində illik büdcə 

sifarişlərini hazırlayıb təqdim etmək üçün təlimat məktublarını göndərir. 

Təlimat məktubunda hər bir büdcə təşkilatı üçün xərclərin yuxarı hədləri, o 



cümlədən mövcud və davam etməkdə olan xərclərin baza proqnozları və 

təsdiq edilmiş YST üzrə sublimit hədləri aydın göstərilir. 

Qaydaya görə, zərurət yarandıqda, Maliyyə Nazirliyi büdcə təşkilatlarından əlavə 

məlumatları tələb edə bilər. Eyni zamanda, İqtisadiyyat Nazirliyi ortamüddətli dövrə 

proqnoz göstəricilərinin tərtibi üçün əlavə əsaslandırıcı materialları və hesablamaları 

mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından, həmçinin onların struktur 

bölmələrindən, mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq digər 

hüquqi şəxslərdən, bələdiyyələrdən, büdcə və büdcədənkənar dövlət fondlarından 

tələb edə bilər. Aidiyyəti orqanların nümayəndələri ortamüddətli dövrə proqnoz 

göstəricilərinin tərtibində iş qaydasında iştirak edirlər. Növbəti il və sonrakı üç il 

üçün respublikanın iqtisadi və sosial proqnoz göstəricilərinin koordinasiyalı şəkildə 

hazırlanması üçün İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbərliyi ilə Komissiya yaradıla bilər. 

OMXÇ ilə bağlı qaydaların icrasını təmin etmək üçün Nazirlər Kabinetinin 28 

dekabr 2018-ci il tarixli qərarı ilə daha bir normativ-hüquqi akt qəbul edildi. Söhbət 

“Azərbaycan Respublikasında büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının 

hazırlanması Qaydası”ndan23 gedir. Sənədə görə,  sözügedən strateji planlar büdcə 

təşkilatlarının ölkə prezidentinin aktları ilə müəyyən edilmiş qısa və ortamüddətli 

dövrdə hədəflərini və həmin hədəflərin həyata keçirilməsi üzrə tədbirləri, o 

cümlədən maliyyələşmə mənbələrini nəzərdə tutan sənəddir.  Qaydaya əsasən, hər 

bir təşkilat öz strateji planında missiyasını, strateji baxışını, strateji istiqamətlərini, 

strateji məqsəd və hədəflərini, strateji göstəriciləri və fəaliyyətlərini əks etdirməlidir. 

Strateji təhlildə hər bir təşkilatın fəaliyyətinə təsir göstətərən daxili və xarici amillər, 

güclü və zəif tərəflərin təhlili aparılmalıdır. Sektor strateji planının hazırlanmasının 

növbəti mərhələsində fəaliyyət planı tərtib olunmalıdır. Fəaliyyət planlarının əsas 

elementlərinə ortamüddətli dövrdə sektorun inkişafı və bu sahədə idarəetmənin 

mövcud vəziyyəti aid edilir. Eyni zamanda, fəaliyyət planı çərçivəsində müəyyən 

edilmiş tədbirlərin icrasının həyata keçirilməsi üçün tələb edilən xərclər (insan 
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http://www.e-qanun.az/framework/41122?fbclid=IwAR3AceUqzHcX-fI-eSZNiqCQZ0uBFBoIg-u0vJmv5KEcOwpCjiNHVlj5gNw


kapitalı, maliyyə və maddi resurslar) hər bir tədbir üzrə ayrıca sətirdə 

göstərilməlidir. 

Qaydaya əsasən, sektor strateji planlarının həyata keçirilməsini qiymətləndirmək 

monitorinq və hesabatlılıqdan, fəaliyyətin ölçülməsi və qiymətləndirmədən istifadə 

edilir. Monitorinq və hesabatlılığın əsas məqsədi problemləri aşkar etməkdən və 

strategiyanın həyata keçirilməsi zamanı onların həlli üçün tövsiyələr verməkdən 

ibarətdir. Fəaliyyətin ölçülməsi və qiymətləndirmə isə məqsəd, hədəf və 

göstəricilərə çatma səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsidir. Qiymətləndirmənin 

nəticələrinə əsasən təklif və tövsiyələr hazırlanaraq, büdcə təşkilatının rəhbərinə və 

aidiyyəti şəxslərə təqdim edilməlidir. 

Yuxarıda sadalanan bu normativ-hüquqi aktlara OMXÇ-nin formalaşdırılması və 

tətbiqi zamanı ictimai iştirakçılıq və müstəqil ekspertiza ilə bağlı mexanizmlər əlavə 

edilməlidir. Sektoral strateji planların qiymətləndirilməsində də vətəndaş cəmiyyəti 

müəyyən töhfələr verə bilər. 

  

VI. AZƏRBAYCANDA OMXÇ-NİN TƏTBİQİNDƏ İNSTİTUSİONAL 

İMKAN VƏ MANELƏR 
 

Azərbaycanda OMXÇ-nin tətbiqi üçün 2 mühüm institusional imkanı qeyd etmək 

vacibdir: 

1) Maliyyә Nazirliyi OMXÇ-nin hazırlanması üçün әlaqәlәndirici 

orqan olaraq müәyyәn edilib, Nazirlik bu vәzifәnin öhdәsindәn 

gәlmәk üçün tәşkilatlanma mәrhәlәsindәdir vә artıq bu istiqamәt 

üzrә Nazirliyin tәkibindә ayrıca struktur yaradılıb.  Müəyyən 

müddət ərzində Nazirlikdə OMXÇ mexanizminin təcrübədə tətbiqi ilə 

bağlı bilik və bacarıqlar qazanmış kadr resurslarının yaranması 

nəticəsində sözügedən istiqamətdə islahatların davamlı xarakter alması 

mümkün ola bilər;  

2) Ölkәdә makroiqtisadi siyasәtin effektiv koordinasiyasına nail 

olmaq üçün intensiv fәaliyyәt göstәrәn Maliyyә Sabitliyi Şurası 

mövcuddur. Şura ölkənin monetar, fiskal və makroiqtisadi tənzimləmə 



ilə məşğul olan bütün strukturlarını özündə birləşdirən məşvərətçi 

orqandır. 2015-ci ildə milli valyutanın kəskin dəyər itirməsilə 

nəticələnən ardıcıl 2 devalvasiyadan sonra Maliyyə Sabitliyi Şurası 

hökumətin makroiqtisadi planlaşdırma və tənzimləmə ilə bağlı qərar 

qəbulunda əsas söz sahibi olan struktura çevrilib. OMXÇ 

mexanizminin tətbiqi çərçivəsində bütün makroiqtisadi parametrlərin 

müəyyən edilməsində Şuranın həlledici rol oynayacağı aydındır.  

Bununla belə, OMXÇ-nin yaxın dövrdə effektiv tətbiqi üçün bir sıra institusinal 

məhdudiyyətləri də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Əksinə, həmin məhdudiyyətləri 

obyektiv qiymətəndirmək, mövcud imkanları həmin manelərin aradan 

qaldırılmasına yönəltmək çox önəmlidir.  

Əsas institusional manelәr kimi aşağıdakıları qeyd etmәyә dәyәr:    

● Hökumәtin “yuxarıdan aşağı” resurs zәrfinin makro sәviyyәdә müәyyәn 

edilmәsi üçün makroiqtisadi proqnozlaşdırma potensialı zәifdir. 

Yuxarıda təqdim edilən təhlildən də göründüyü kimi, son zamnalara qədər 

hökumətin ortamüddətli proqnozlarında nəzərəçarpan kənarlaşmalar 

müşahidə edilib; 

● “Aşağıdan yuxarıya” cari vә ortamüddәtli büdcә resurslarının hәcminin 

müәyyәn edilmәsi üçün büdcә tәşkilatlarının peşәkar strateji planlar 

hazırlamaq tәcrübәsi mәhduddur, bu sahәdә peşәkar kadr bazası 

mövcud deyil. Bu da reallıqdır ki, nə sovetlər dönəmində, nə də 28 illik 

müstəqillik mərhələsində hökumət sturkturları orta və uzunmüddətli strateji 

planlama aparmaq təcrübəsi olmayıb və belə bir planlaşdırmaya tələbat da 

olmayıb. Hətta strateji planlama üçün müəyyən təşəbbüslər olsa da, onlar 

büdcə xərcləmələri ilə strateji hədəflər arasında əlaqəni təmin etmək məqsədi 

güdməyib, ən yaxşı halda aydın strateji hədəflər olmadan pərakəndə formada 

müəyyən fəaliyyətlərin müəyyən edilməsinə yönəlib;  

● “Aşağıdan yuxarıya” xәrclәrin әn zәruri ehtiyaclar әsasında müәyyәn 

edilmәsi üçün maraq qruplarının ictimai iştirakçılıq mexanizmlәri son 

dәrәcә mәhduddur. Beynəlxalq təcrübədə bir qayda olaraq “aşağıdan 



yuxarıya” xərc ehtiyaclarının müəyyən edilməsində bütün maraqlı qruplarının 

aktiv iştirakçılığı və onlaırn yerli hökumət strukturları ilə ortaq əməkdaşlığı 

həlledici mexanizmdir. Azərbaycanda ən müxtəlif sosial qrupların (təhsil və 

səhiyyə işçilərinin, əlillərin, fermerlərin, sahibkarların) maraqlarını təmsil 

edən yerli, regional və milli təşkilatlarının hökumətlər fəal büdcə dialoquna 

cəlb edilməsi, ehtyacları bilavasitə ehtuyacı olanların özlərilə birgə 

müəyyənləşdirmək təcrübəsi yoxdur;  

● Nәticәli büdcә sisteminin tәlәblәrinә uyğun nәticәli proqramlaşdırma 

tәcrübәsi çox mәhduddur. Azərbaycanda nə nəticəli büdcə modelinin, nə də 

proqram əsaslı büdcə sisteminin təmin edilməsi istiqmətində hazırkı dövrədək 

hər hansı hüquqi və praktik addım atılmayıb. Yalnız 2016-cı ildə qəbul 

edilmiş strateji yol xəritələrində nəticə əsaslı büdcəyə keçidin təmin edilməsi 

əsas hədəflərdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Lakin hələlik büdcə 

qanunvericiliyində yeni sistemin hüquqi əsasları yaradılmadığından yaxın 

dövrdə təcrübədə tətbiqi barədə nəsə söyləmək çətindir. Halbuki nəticə və 

proqram əsaslı büdcəyə keçiləcəyi tədqirdə effektiv OMXÇ-nin tətbiqi icbari 

tələbə çevriləcək. Hazırda Azırbaycan hökumətinin qəbul etdiyi proqram və 

strategiyaların demək olar ki, heç biri  (yalnız strateji yol xəritələri isitisnadır) 

nəticəsi ölçülə bilən dəqiq kəmiyyət və keyfiyyət indikatorlarına malik 

deyillər. Belə strategiya və proqramlara istinad edərək büdcə təşkilatları üçün 

ortamüddətli strateji planlar hazırlamaq imkansızdır.   

● Proqram әsaslı büdcәlәşdirmә zamanı ilk növbәdә ölkәlәr әsas 

hәdәflәrini müәyyәn etmәlidirlәr. Nəticə olaraq bu isə prosesdə hər hansı 

bir siyasət sahəsində dəyişikliyi indikatorlarla ölçməyi və büdcə xərclərinin 

gözlənilən nəticələrini öncədən təxmin edə bilməyi zəruri edir. Amma 

ümumiyyətlə, büdcə proqramları nəticəyə yönəldilsə belə, bütün müvafiq 

nəticələri hökumətin fəaliyyətinin nəticələrinə aid etmək çətin ola bilər. Çünki 

hər zaman nəticələrə təsir edən və hökumətin nəzarətindən kənar baş verən 

xarici amillər mövcuddur. Eyni zamanda, büdcə prosesi proqramlar əsasında 

qurulduqda, bunun hökumətin ənənəvi inzibati və təşkilati struktur vahidləri 



ilə necə uyğunlaşdırmaq əsas məsələlərdən biridir. Məsələn, bir sahədəki 

proqramların hamısının o sahə üzrə bir nazirlikdə toplanması, yoxsa digər 

qurumlar və ya nazirliklərin də ona töhfə vermək üçün cavabdeh olmaları 

önəmli çağırışdır. Hətta “aşağıdan yuxarı” doğru büdcələş tərtibi zamanı belə 

ənənəvi büdcə təşkilatları büdcə prosesində əsas qərar vahidləri olaraq qalırlar 

və büdcə təşkilatları büdcə proqramları ilə köklü şəkildə qarşı-qarşıya 

dayanan əleydara çevrilirlər24.  

● Beynәlxalq tәcrübә göstәrir ki, qanunverici orqan vә ya ictimaiyyәt 

üzvlәri birbaşa proqram büdcәsinin “aşağıdan yuxarı” doğu tәrtibatında 

çox az iştirak edir. Eyni zamanda, nazirliklərin hökumət daxilində büdcə 

prosesində keyfiyyətə nəzarəti təmin edə bilən professional və 

mərkəzləşdirilmiş insan resurslarına ehtiyacı vardır. “Aşağıdan yuxarı”ya 

doğru büdcələşdirmə və ehtiyacların qiymətləndirilməsi əgər bir tərəfdən xərc 

prioritetlərinin doğru müəyyən edilməsinə səbəb ola bilərsə, digər tərəfdən 

hökumətlərin irəli sürdüyü arqumentə görə büdcə təşkilatları içərisində 

təşkilati bütövlüyə bəzən neqativ təsir edə bilmə və dövlət məmurlarının 

büdcə prosesinə “sahiblənmə” hissini zəiflətmə riski daşıya bilər.  

● Proqram mәqsәdlәrinә kimin cavabdeh olacağı, büdcә maliyyәsindәn 

istifadәyә necә nәzarәt edilәcәyi vә onların hesablanmasını kimin tәmin 

edәcәyi, proqram meneceri tәyin etmәyә ehtiyacın olub olmadığı tәmәl 

mәsәsәlәr arasındadır. IBP öz tədqiqatında əhatə edilən 30 ölkənin sadəcə 

10 faizində nazirliklər arasında kəsişən və ya vahid bir proqram quruluşu 

daxilində çox sayda dövlət agentliyini əhatə edən proqramların olduğunu üzə 

çıxarıb25. Adətən dövlət qurumları arasında səmərəli əməkdaşlıq əvəzinə ayrı-

ayrı nazirlik strukturları daxilində büdcə proqramları üzrə strukturlar 

                                                
24 Schick, A. 2007. Performance Budgeting and Accrual Budgeting: Decision Rules or Analytic Tools?. OECD 

Journal on Budgeting. 7(2), pp. 1608–7143. 
25 Jason Lakin, Sally Torbert, Suad Hasan. Program Budget Structure in the Health Sector: A Review of Program-

Based Budgeting Practices in Low- and Middle-Income Countries. IBP. November 2018. 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/program-budget-structure-in-the-health-sector-ibp-

2018.pdf 

https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/program-budget-structure-in-the-health-sector-ibp-2018.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/program-budget-structure-in-the-health-sector-ibp-2018.pdf


yaradılır26. Proqram əsaslı büdcələşdirmə zamanı “aşağıdan yuxarı” 

ehtiyacların qiymətləndirilməsi və büdcə prioritetlərinin müəyyən edilməsi 

bəzi ölkələrin nümunəsində (məsələn, Kenya) pilot olaraq “indikativ” büdcə 

proqramlarının komponenti olaraq tətbiq edilib. Xüsusilə, bəzi Asiya 

ölkələrində "aşağıdan yuxarı" büdcə planlaşdırması prosesində dövlət 

büdcəsindən maliyyələşmə alan layihələrin içərisində yerli səviyyədən gələn 

təkliflərin sayı artır27.  

● Ənәnәvi "yuxarıdan aşağı" büdcә planlaşdırması ilә nisbәtәn yeni 

"aşağıdan yuxarıya" doğru büdcәlәşdirmә modellәri mәhz әn aşağı 

inzibati sәviyyәdә bir-biri ilә kәsişir. Yerli səviyyədə idarəetmə 

strukturlarının və onların büdcələrinin olmaması real və effektiv "aşağıdan 

yuxarı" planlaşdırma prosesi üçün problem yaradır. Ümumiyyətlə, icmaların 

“aşağıdan yuxarı” büdcə planlaşdırması prosesində iştirakı üçün hüquqi və 

institusional imkanlar inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, o cümlədən 

Azərbaycan-da məhduddur.  

 

VII. HÜQUQİ VƏ İNSTİTUSİONAL MANEƏLƏRİN ORTADAN 

QALDIRILMASI YOLLARI 

 

Hüquqi və institusional məhdudiyyətlərin və ya maneələrin ortadan qaldırılması 

üçün bir sıra addımların atılması zəruridir: 

(1) Büdcә ehtiyaclarının aşağıdan yuxarı qiymәtlәndirilmәsi vә xәrclәrin 

prioritetlәşmәsi büdcә ilә bağlı qanunvericilikdә öz әksini tapmalıdır. Sektoral 

büdcə maliyyələşməsi ilə paralel şəkildə ən aşağı inzibati ərazi vahidlərinin büdcəsi 

tərtib edilməlidir. Belə olan halda icma səviyyəsində büdcə iştirakçılığı təşviq 

edilmiş olar. Yerli səviyyədə həm dövlət, həm də qeyri-dövlət aktorları büdcə 

prosesi və büdcə sistemi ilə bağlı məlumatlandırılmalıdır. Büdcə planlaşdırlması və 

                                                
26 The World Bank. 2010. Implementing the Outcomes-Based Approach in Malaysia. Washington, D.C. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12778  
27 Where Top-Down Meets Bottom-Up: Planning and Budgeting in Myanmar. Asia Foundation. July 2019. 

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/Where-Top-Down-Meets-Bottom-Up-Planning-and-

Budgeting-in-Myanmar_Eng_Oct-2019.pdf 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/12778
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/Where-Top-Down-Meets-Bottom-Up-Planning-and-Budgeting-in-Myanmar_Eng_Oct-2019.pdf
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/Where-Top-Down-Meets-Bottom-Up-Planning-and-Budgeting-in-Myanmar_Eng_Oct-2019.pdf


ehtiyacların qiymətləndirilməsi görüşləri zamanı növbəti ilin büdcə gəlirləri üzrə 

limitlər də təqdim edilməli və realist büdcə təklifləri irəli sürülməlidir. Mərkəzi və 

yerli səviyyələrdə sektoral iqtisadi planlaşdırma və büdcə prosesləri bir-birinə yaxşı 

uyğunlaşmalı və inteqrə edilməlidir. Makro və sektoral planlaşdırma prosesi 

mövcud büdcəni və ya hökumətin büdcə prioritetlərini nəzərə almadan baş 

verməməlidir.  

(2) OMXÇ bütün büdcә sistemini, o cümlәdәn, büdcә vә büdcәdәnkәnar 

fondları әhatә etmәlidir. Çox vacib məqamlardan biri OMXÇ-nin tətbiq edildiyi 

şəraitdə cari büdcə ilə investisiya büdcəsi arasında əlaqənin düzgün 

planlaşdırılmasıdır. Xüsusilə də büdcə imkanlarının geniş, orta və uzunmüddətli 

büdcə planlaşdırması bacarıqlarının zəif olduğu şəraitdə, həmçinin ictimai və 

parlament nəzarətinin yoxluğu hökumətlər investisiya xərclərinə nəhəng vəsaitlər 

ayırırlar. Amma bir müddət sonra istismara verilmiş bu obyektlərin saxlanması 

böyük cari xərclər tələb edir. Büdcə imkanlarının məhdudluğu şəraitində həmin 

obyektlərə xidmət büdcə üçün imkansız hala gəlir.  

(3) Büdcә planlaşdırmasında, ehtiyacların müәyyәn edilmәsindә cari vә 

investisiya büdcәsinin әlaqәli planlaşdırlması çox önәmlidir. Əlavə olaraq, 

bəzən, büdcə prosesisndə şəffaflığın və ictimai iştirakçılığın təmin edilmədiyi, 

idarəetmədə yüksək mərkəzləşməninhökm sürdüyü şəraitdə, OMXÇ çərçivəsində 

“aşağıdan yuxarıya” büdcələşmədə əsas oyunçular investisiya büdcəsinin müəyyən 

edilməsindən kənarda saxlanır, bu xərclərin müəyyən edilməsi mərkəzi hökumət 

strukturlarının əlahiddə səlahiyyəti kimi saxlanır. Bu isə OMXÇ-nin effektiv və 

kompleks büdcə mexanizmi kimi tətbiqi imkanını aşağı salır, bu mexanizmi 

səmərəsiz alət kimi gözdən salır.       

(4) Bütün proqramların dәyәri ortamüddәtli dövr üzrә müәyyәn edilmәlidir. 

Bu isə hər bir proqram üzrə xərclərin strukturunun müəyyən edilmədən mümkün 

deyil. Bu baxımdan büdcənin proqram təsnifatına da keçid paralel baş verməli 

mexanizmlərdəndir. Çoxillik büdcənin yalnız makroiqtisadi çərçivə olaraq qalacağı, 

yoxsa hüquqi statusa malik sənəd kimi Parlament tərəfindən təsdiqlənəcəyi (xüsilə 

də inflyasiya təsirləri nəzərə alınaraq hər il dəqiqləşdirmə aparılıb yenidən 



təsdiqlənmək şərtilə), hər bir nazirlik, funksional istiqamət, iqtisadi təsnifat üzrə 

xərc tavanlarının təsdqilənəcəyi, yoxsa yalnız ümumi fiskal parametrlərin müəyyən 

ediləcəyi kimi sualllar da prosesin lap əvvəlində dəqiq cavab verilməlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NƏTİCƏ VƏ TAPINTILAR 

 

Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi (OMXÇ) ortamüddətli dövrdə büdcənin 

planlanlaması və tərtibi ilə bağlı siyasət alətidir. O, “yuxarıda aşağı” resurs zərfinin 

makro səviyyədə müəyyən edilməsi, “aşağıdan yuxarıya” isə cari və ortamüddətli 

büdcə siyasəti üçün xərclərin həcminin dəyərləndirilməsidir. OMXÇ-nin 

reallaşdırılması təkcə uzunmüddətli büdcə planlaşdırmasına deyil, həmçinin 

sektorial siyasət prioritetlərinə uyğun büdcə xərclərinin ayrılması ilə fiskal intizam 

arasında əlaqəni təmin etmək baxımından da çox önəmlidir. OMXÇ çərçivəsində 

ortamüddətli büdcə parametrləri yalnız makrogöstəricilər əsasında və funksional 

təsnifat üzrə deyil, təşkilati, iqtisadi və proqram təsnifatı üzrə də xərc çərçivələrinin 

müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. 



Azərbaycanda OMXÇ-nin yaxın dövrdə effektiv tətbiqi üçün hüquqi və institusional 

imkanlarla yanaşı məhdudiyyətlər də vardır. Həmin məhdudiyyətləri obyektiv 

qiymətəndirmək, mövcud imkanları həmin manelərin aradan qaldırılmasına 

yönəltmək çox önəmlidir. “Aşağıdan yuxarıya” cari və ortamüddətli büdcə 

resurslarının həcminin müəyyən edilməsi üçün büdcə təşkilatlarının peşəkar strateji 

planlar hazırlamaq təcrübəsi məhduddur və bu proqnozlaşdırma daxil olmaqla 

sahələrdə peşəkar kadr bazası gücləndirilməlidir. Azərbaycan hökumətinin son 

illərdə iqtisadi artım və maliyyə göstəricilərilə bağlı verdiyi proqnozların faktiki 

göstəricilərdən kənarlaşma səviyyəsinə diqqət yetirdikdə, Azərbaycan hökumətinin 

iqtisadi strukturlarının bu sahədə xeyli təkmilləşməsinə ehtiyac olduğu aydın 

görünür. 

“Aşağıdan yuxarıya” xərclərin ən zəruri ehtiyaclar əsasında müəyyən edilməsi üçün 

maraq qruplarının ictimai iştirakçılıq mexanizmləri məhduddur. Nəticəli büdcə 

sisteminin tələblərinə uyğun nəticəli proqramlaşdırma təcrübəsi məhduddur. 

Azərbaycanda nəticəli büdcə modelinin və proqram əsaslı büdcə sisteminin təmin 

edilməsi istiqmətində hazırkı dövrədək ciddi hüquqi və praktik addım atılmayıb. 

OMXÇ-nin tətbiq edildiyi şəraitdə cari büdcə ilə investisiya büdcəsi arasında 

əlaqənin düzgün planlaşdırılması da önəmli məsələdir. Azərbaycan hökumətinin 

OMXÇ-nin tətbiqi üçün bir məqamı aydınlaşdırması çox önəmlidir. Bütün büdcə 

təşkilatları üçün strateji planların hazırlanması üçün gərək olan strateji hədəfləri 

müəyyən etmək üçün hökumətin ortamüddətli strategiya sənədi olmalıdır. 

OMXÇ mexanizminin tətbiqi ilə bağlı hüquqi bazanın formalaşdırılması 2016-cı 

ildə təsdiqlənən “Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndən, 

habelə 2018-ci ildə təsdiqlənən “Ortamüddətli xərclər çərçivəsinin hazırlanması 

Qaydası” və “Büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının hazırlanması 

Qaydası”ndan başlayır. Bütün bu normativ-hüquqi aktlara OMXÇ-nin 

formalaşdırılması və tətbiqi ilə bağlı ictimai iştirakçılıq və müstəqil ekspertiza 

mexanizmləri komponenti əlavə edilməlidir. 

 

TÖVSİYYƏLƏR 



 

Milli Mәclis üçün tövsiyyәlәr 

1. Büdcə ehtiyaclarının aşağıdan yuxarı qiymətləndirilməsi və xərclərin 

prioritetləşməsinin orta müddətli çərçivəsinin büdcə ilə bağlı 

qanunvericilikdə öz əksini tapması üçün “Büdcə sistemi haqqında” Qanun 

başda olmaqla müvafiq normativ-hüquqi aktlara müəyyən əlavələr 

edilməlidir. 

2. 22 noyabr 2013-cü ildə təsdiq edilən “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanunun 

“İctimai şuranın hüquqları və vəzifələri” adlı 7-ci maddəsinin 7.1.8-ci 

bəndini28 aşağıdakı redaktədə düzəliş edilməsi: “dövlət büdcəsinin layihəsi, 

ortamüddətli xərclər çərçivəsi sənədi və digər hüquqi aktların layihələrinin 

ictimai müzakirəsini keçirmək”;  

3. “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanunun “Qanun layihələrinə dair ictimai 

dinləmə və ictimai müzakirənin təşkili” adlı 18-ci maddəsinə əsasən qanun 

layihələrinə dair ictimai dinləmə və ictimai müzakirənin təşkili Milli Məclisin 

Aparatı tərəfindən təşkil edilir. Milli Məclisin Aparatı dövlət büdcəsinin 

layihəsi və ortamüddətli xərclər çərçivəsi sənədi ilə bağlı bu sənəddən irəli 

gələn vəzifələrini 2020-ci ildən etibarən icra etməlidir. 

4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Qanunun 9.2-ci maddəsinə görə normativ 

hüquqi aktları qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan dövlət orqanı və ya 

normayaratma orqanı olan Milli Məclisin qərarı ilə büdcə qanunu daxil 

olmaqla istənilən normativ hüquqi aktın layihəsi açıq ictimai və peşəkar 

müzakirəyə çıxarıla bilər29. 

Nazirlәr Kabineti üçün tövsiyyәlәr 

                                                
28 “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanun. 22/11/2013. http://e-qanun.az/framework/26879 
29 “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Qanun. 21/12/2010. http://e-qanun.gov.az/framework/21300 

http://e-qanun.az/framework/26879
http://e-qanun.gov.az/framework/21300


1. Büdcə təşkilatları üçün strateji planların hazırlanması üçün gərəkli olan 

strateji hədəfləri müəyyən etmək üçün hökumətin ortamüddətli strategiya 

sənədi vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə hazırlana bilər. 

2. 24 avqust 2018-ci il tarixli Prezident Fərmanı ilə təsdiq edilən “Ortamüddətli 

xərclər çərçivəsinin hazırlanması Qaydası”nın 4.5-ci maddəsi30 üzrə aşağıdakı 

redaktədə dəyişiklik təklif edilə bilər: “Aidiyyəti orqanların və vətəndaş 

cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri ortamüddətli dövrə proqnoz 

göstəricilərinin tərtibində və ümumiyyətlə OMXÇ-nin hazırlanmasında 

iştirak edirlər”. 

3. Nazirlər Kabinetinin 28 dekabr 2018-ci il qərarı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan 

Respublikasında büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının hazırlanması 

Qaydası”31nın “Strateji planın icrasının qiymətləndirilməsi” adlanan 5-ci 

maddəsinin sonuna aşağıdakı redaktədə əlavə edilə bilər: “Sektor üzrə strateji 

hədəf və göstəricilərin, fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsi prosesinə vətəndaş cəmiyyəti və müstəqil 

ekspertlər dəvət edilə bilər”. 

Maliyyә Nazirliyi üçün tövsiyyәlәr 

1. OMXÇ bütün büdcə sistemini, o cümlədən, büdcə və büdcədənkənar fondları 

əhatə etməlidir. Bütün proqramların dəyəri ortamüddətli dövr üzrə müəyyən 

edilməlidir. Büdcə planlaşdırması və ehtiyacların müəyyən edilməsində cari 

və investisiya büdcəsi əlaqəli planlaşdırlmalıdır 

2. OMXÇ ilə bağlı islahatlar, prosesə məsul qurum kimi güclü və geniş statusa 

malik Maliyyə Nazirliyi tərəfindən izlənməlidir. Qurumun 3 istiqamətdə 

potensialının güclü olması çox önəmlidir: (i) OMXÇ-nin əsas parametrlərinin 

etibarlı şəkildə müəyyən edilməsi və keyfiyyətli proqnozlaşdırlması; (ii) 

                                                
30   https://president.az/articles/29735 
31 “Azərbaycan Respublikasında büdcə təşkilatlarının sektor strateji planlarının hazırlanması Qaydası”. 

http://www.e-qanun.az/framework/41122 
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strateji planların və büdcə təkliflərinin peşəkar qiymətləndirilməsi; (iii) nəticə 

əsaslı büdcənin metodologiyasının hazırlanması və tətbiqi. 

3. 22 noyabr 2013-cü ildə təsdiq edilən “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanunda 

nəzərdə tutulan məşvərətçi qurum kimi Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai 

Şuranın yaradılması prosesi başladılmalıdır. 

4. “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanunun 12-ci maddəsinə əsasən büdcə və 

OMXÇ ilə bağlı ictimai dinləmə və ictimai müzakirə təşəbbüsü ilə çıxış 

edilməlidir. 

5. Dövlət büdcəsi, icmal büdcə və OMXÇ ilə bağlı məlumatlar Maliyyə 

Nazirliyinin internet səhifəsində deyil, Büdcə İnformasiya Sistemi adlandırıla 

biləcək ayrıca büdcə portalında verilə bilər. ABŞ, Braziliya, Rusiya, Türkiyə 

və bir sıra digər dövlətlərin təcrübəsində ayrıca büdcə portalı yaradılıb. 

Burada sadəcə fiskal deyil, makroiqtisadi və monetar göstəricilər üzrə aktual 

və proqnoz məlumatlar öz əksini tapır. 
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