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Ön söz

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sədri
Kərəm Həsənov

Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı həyata keçirilən
əsaslı islahatların gedişində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi
kursunun davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dövlət əmlakının idarə edilməsinin yeni sistemi yaradılmışdır.
Həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların nəticəsi olaraq qısa müddətdə
Azərbaycanda əmlak münasibətlərində də ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Ölkə
iqtisadiyyatında müşahidə olunan müsbət tendensiyalar sosial bölmənin dinamik inkişafı
üçün daşınmaz əmlak idarəçiliyinin daha səmərəli və şəffaf sisteminin yaradılması
zərurətini gündəmə gətirmişdir. Bu zərurət isə dövlət əmlakının idarəçiliyi sahəsində
zamanın tələblərinə uyğun və dünya iqtisadi inkişaf tempi ilə ayaqlaşan yeni
yanaşmaların irəli sürülməsini labüd etmişdir.
Həmin yanaşmalar özündə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının,
müasir idarəetmə mexanizmlərinin, beynəlxalq təcrübənin, müasir normativ-hüquqi
bazanın və sadələşdirilmiş prosedurların tətbiqini ehtiva edir. Dövlət əmlakının optimal,
şəffaf və effektiv idarəçiliyi sisteminin formalaşdırılması məhz həmin yeni yanaşmaların
həyata keçirilməsindən asılı olmuşdur. Bu isə öz növbəsində, yeni sistemin yaradılması
və təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm vəzifələr meydana gətirmiş, gərgin
çalışmalar və uzunmüddətli səyləri zəruri etmişdir. Son 10 il ərzində dövlət əmlakının
idarə edilməsi, özəlləşdirilməsi və icarəsi, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı,
ünvan reyestri sahələrində ölkənin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sıra
uğurlara imza atılmışdır.
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Mülkiyyət münasibətlərinin daha da təkmilləşdirilməsi və özəl sektorun davamlı
inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin prezident kimi fəaliyyəti dövründə daha geniş vüsət almış,
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prosesin sürətlənməsi və dərinləşməsi istiqamətində bir çox qərarlar qəbul edilmişdir.
Dövlət başçısı ölkəmizin keyfiyyətcə yeni, yüksək inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu
bir vaxtda müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq əmlak idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi,
dövlət əmlakından səmərəli istifadə edilməsi, özəlləşdirmə zamanı şəffaflığın təmin
edilməsi, bu sahəyə investisiyaların cəlb edilməsini əsas vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur.
Daşınmaz əmlak idarəçiliyi sahəsində biz beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən
BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, Dünya Bankı, Almaniyanın KfW İnkişaf Bankı,
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, EuroGeographics təşkilatı və digər xarici qurumlarla
əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşuq və müvafiq layihələr həyata keçiririk.
"Doing Business-2019" hesabatının reytinq cədvəlində daşınmaz əmlakın
qeydiyyatının sadəliyinə görə Azərbaycan ötən il ilə müqayisədə daha dörd pillə
irəliləyərək 17-ci yerdə qərarlaşıb. Məlum olduğu kimi, bu hesabat Dünya Bankı və
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası tərəfindən hər il dərc olunur və müxtəlif göstəricilər
üzrə 190 ölkənin inkişaf dinamikasının müqayisəsinə istinad edir.
Səmərəli əmlak idarəçiliyini dəstəkləyən Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi
yaradılmış, bununla yanaşı yeni qaydalar üzrə ünvanların verilməsi və ünvan
lövhələrinin quraşdırılması işləri davam etdirilir. Müasir əmlak idarəçiliyinin qurulması
istiqamətində ölkə ərazisində daşınmaz əmlakın elektron kadastr məlumat bazası və
rəqəmsal kadastr xəritələri yaradılır.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, zamanın çağırışlarına cavab olaraq, daşınmaz əmlak
üzərində hüquqların qeydiyyatı prosesində şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə
qeydiyyat prosesinin tam avtomatlaşdırılması, daşınmaz əmlakın ölkə üzrə vahid
kadastrının və məlumat bazasının yaradılması, daşınmaz əmlakın idarə olunması
sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq
edilməsi, mülkiyyət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə özəlləşdirmənin
dinamik sürətdə həyata keçirilməsi, habelə əmlak idarəçiliyinin modernləşdirilməsi
davam etdirilməlidir.
Bütün bunları əsas götürərək, yaxın 5 il üçün Komitənin missiyasından irəli gələn
məqsədlərə nail olunması yolunda bütün əməkdaşlarımıza uğurlar arzulayıram.
Əminəm ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin peşəkar kollektivi ölkəmizin inkişafı və
tərəqqisi naminə bütün səy və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri
Kərəm Həsənov
Mülkiyyət münasibətlərinin daha da təkmilləşdirilməsi və özəl sektorun davamlı inkişafı
sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
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cənab İlham Əliyevin prezident kimi
Giriş
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli 800 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji
yol xəritələri, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əsasnaməsi Komitənin Strategiya
Planı üçün ümumi çərçivə olaraq xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi öz fəaliyyət sahələrində hədəf və məqsədlərini müvafiq
normativ hüquqi aktlara uyğunlaşdıraraq onların effektiv şəkildə icra edilməsi məqsədi
ilə 2018-2022-ci illəri əhatə edən Beşillik Strategiya Planını hazırlamışdır.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Strategiya Planı - ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına təkan verən dövlət əmlakının səmərəli idarə edilməsi və özəlləşdirilməsi,
özəlləşdirməyə qədər müəssisələrin sağlamlaşdırılması, bu sahəyə investisiyaların cəlb
edilməsi, əmlakın qeydiyyatı sisteminin sadələşdirilməsi, hərrac prosesinin tam
elektronlaşdırılması, vətəndaşların elektron xidmətlərdən istifadə imkanlarının
genişləndirilməsi, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının
qeydiyyatı prosesində etibarlılığın, şəffaflığın və operativliyin təmin olunması, əmlak
qeydiyyatı sahəsində “bir pəncərə” sisteminin təkmilləşdirilməsi, ölkədə mövcud olan
əmlakın qeydiyyata cəlb edilməsi, respublika üzrə daşınmaz əmlakın elektron kadastr
məlumat bazası və rəqəmsal kadastr xəritələrinin formalaşdırılması və ondan səmərəli
istifadənin təmin edilməsi, daşınmaz əmlakın elektron idarəetmə sisteminin yaradılması
və daşınmaz əmlak bazarı infrastrukturunun yeniləşdirilməsi məqsədlərini daşıyır.
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Azərbaycan cəmiyyətində ƏMDK-nın rolu
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi dövlət əmlakının
idarə edilməsi, onun özəlləşdirilməsi, bu sahəyə investisiyaların cəlb olunması,
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması, daşınmaz əmlakın vahid dövlət
kadastrının aparılması, ünvan reyestrinin aparılması, dövlət torpaq kadastrı,
yerquruluşu, torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkili, torpaqlardan istifadəyə və onların
mühafizəsinə nəzarət, torpaq bazarının təşkili sahəsində dövlət siyasətini və
tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Komitə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını,
Azərbaycan
Respublikasının
qanunlarını,
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
fərman
və
sərəncamlarını,
Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı
beynəlxalq
müqavilələri
və
öz
Əsasnaməsini
rəhbər
tutur.
Bununla yanaşı, öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən
Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli
özünüidarəetmə orqanları, habelə beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər
hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
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Komitənin təşkilati strukturu
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Missiyamız
ƏMDK hökumətin tapşırıqlarının və qanunvericiliklə özünün müəyyən edilmiş
vəzifələrinin icrasını təmin edərək, səmərəli nəticələrlə dövlət əmlakının idarə
edilməsinə və özəlləşdirilməsinə, şəffaf və dayanıqlı daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
sisteminə, mükəmməl və yeniləşən daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrına, əmlakın
real qiymətləndirilməsi mexanizminin formalaşmasına və açıq ünvan reyestri sisteminə
nail olmaq niyyətindədir. ƏMDK-nın vəzifələrinin tam və səmərəli şəkildə icrası
Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafına, iqtisadi artımına və xalqın rifahına töhfə
verməlidir.

6

Baxışımız
ƏMDK-nın baxışı ölkədə daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qeydiyyatı
prosesində şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə qeydiyyat prosesinin tam
avtomatlaşdırılması, qeydiyyat idarələrində məmurla vətəndaş arasında birbaşa
əlaqənin minimuma endirilməsi, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi işinin
hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarının təkmilləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi, tələb olunan vaxtın və sərf
edilən xərclərin azaldılması, ölkədə mövcud olan daşınmaz əmlakın maksimum
faizinin qeydiyyata alınması, daşınmaz əmlakın idarə olunması sahəsində
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsi,
innovasiya proqramlarının və yeni texnologiyaların tətbiqi yolu ilə daşınmaz əmlak
bazarı infrastrukturunun yeniləşdirilməsi, eləcə də ölkə üzrə daşınmaz əmlakın
elektron kadastr məlumat bazasının formalaşdırılmasından ibarətdir.

Dəyərlərimiz
ƏMDK üçün başlıca dəyərlər aşağıdakılardır:
- Etibarlılıq
Etibarlılıq əmlak idarəçiliyi və daşınmaz əmlaka dair hüquqların təminatı üçün əsas
şərtdir. Əgər sistem etibarlı deyilsə və əhali və istifadəçilər sistemin etibarlılığına
inanmırsa, deməli, təşkilat öz təməlini itirir.
- Keyfiyyət
ƏMDK-nın malik olduğu informasiyalar, qeydiyyat və kadastr bazaları, inzibati
resurslar hüquqi tələblərə və standartlara, həmçinin müştəri ehtiyaclarına cavab
verməlidir.
- Vətəndaş məmnunluğu
Cəmiyyətə təqdim edilən xidmətlərin göstərilməsində vətəndaş məmnunluğunun
təmini tələb olunur.
- İnnovativlik
Yenilikləri, davamlı təkmilləşməni və kritik düşüncəni stimullaşdırmaq mütləqdir.
- Realizm
Əsas hədəflərin müəyyən edilməsi və onlara nail olunması üçün realizmin
tətbiqinin xüsusi dəyəri var. İnkişaf və təkmilləşmə üçün bir çox hədəflər və yollar
mövcud ola bilər. “Yeganə uğurlu strategiya - həyata keçirilə bilən strategiyadır”.
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ƏMDK üçün Maraqlı tərəflər:
Birinci qrup: Müştərilər – fiziki və hüquqi şəxslər.
Vətəndaşlarla, xüsusilə də müştəri olan vətəndaşlarla münasibətlərin arzuolunan
səviyyədə saxlanılması asan olmasa da prinsipial baxımdan çox vacibdir. Bu,
ƏMDK-nın davamlı uğuru üçün aparıcı amildir. Bu məqsədə çatmaq üçün ƏMDK
əməkdaşları üçün müvafiq infrastrukturun qurulması və mütəmadi olaraq
təlimlərin keçirilməsi zəruri əhəmiyyət kəsb edir.
İkinci qrup: Dövlət qurumları. Dövlət qurumları ilə münasibətlərdə hüquqi
çərçivə və siyasi aspektlər başlıca rol oynayır. Dövlətə məxsus informasiyasının
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yaradılması və dövlət qurumları tərəfdaş münasibətlərinin saxlanılması ƏMDK
üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.
Üçüncü qrup: Qeyri-hökumət təşkilatları və bələdiyyələr. Bu qrup maraqlı
şəxslərin əhatəsi çox genişdir və müxtəlif altqruplardan ibarətdir. Burada ortaq
faktor peşəkarlıqdır. Bələdiyyələrə gəldikdə, onların ictimai funksiyasının olduğu
qeyd edilməlidir. Bu qrup maraqlı şəxslərlə münasibətdə ictimai əlaqələrin
istifadəsi mühüm rol oynaya bilər.
Dördüncü qrup: Xarici ölkələrin dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatlar.
ƏMDK xarici ölkələrin dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrə
xüsusi önəm verir. Əsas məqsədlər isə aşağıdakılardır :
a) ƏMDK üçün məlumat, təcrübə və bilik mübadiləsi;
b) Beynəlxalq təşkilatlar siyasi xarakterli olduqda, hökuməti dəstəkləmək və
dövlətin maraqlarına uyğun çıxış etmək;
c) Beynəlxalq əlaqələr vasitəsilə donorlardan mühüm layihələr üçün maliyyə
dəstəyi almaq.

Üstün və zəif cəhətlər
ƏMDK-nın mövcud vəziyyətini təsvir etmək üçün SWOT (Strengths - Üstünlüklər,
Weaknesses - Zəif cəhətlər, Opportunities - İmkanlar, Threats - Risklər) təhlili
aparılmış və onun üstünlükləri, zəif cəhətləri, habelə malik olduğu imkanlar və
risklər müəyyən edilmişdir.
Üstünlüklər
1) ƏMDK dövlət qurumu kimi hüquqi statusa və aydın mövqeyə malikdir. Bu
baxımdan, mövcud qanunvericilik gələcəkdə planlaşdırılan inkişaf üçün baza
rolunu oynayır. Nəzərə almaq lazımdır ki, özəlləşdirmə və dövlət əmlakının idarə
edilməsi ilə bağlı komitənin fəaliyyəti hökumətin sosial və iqtisadi hədəflərinə öz
töhfəsini vermişdir. Bu vəzifələrin icrası nəticəsində ƏMDK zəngin təcrübə əldə
etmişdir.
2) Bütün ölkəni əhatə edən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı sahəsində
həyata keçirilən layihələr nəticəsində müvafiq məlumat bazası yaradılmışdır.
Bununla yanaşı, ƏMDK-nın fəaliyyət istiqamətləri ilə uyğun uğurlu beynəlxalq
əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur.

Zəif cəhətlər
1) ƏMDK üçün tətbiq olunan İT imkanlarının təkmilləşdirilməsinə, həmçinin mövcud
İT sistemlərinin inteqrasiyasına ehtiyac vardır.
2) Xidmət yönümlü təşkilat olaraq ƏMDK-nın biznes qurumlarının maliyyə
dayanıqlığının təmin edilməsi və bu sahədə gələcəkdə qarşıya çıxa biləcək
risklərin idarə edilməsi üçün risk xəritəsinin yaradılaraq mütəmadi olaraq
yenilənməsi zəruridir.
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İmkanlar və risklər

İmkanlar
1) Dövlət əmlakının idarə edilməsinə cavabdeh orqan kimi ƏMDK bütün dövlət
əmlakının icarəsi ilə bağlı ortaq siyasətin hazırlanmasında rol oynaya bilər.
Bununla yanaşı,icarə ilə bağlı hazırlanmış siyasətinin icrasına nəzarət də ƏMDK
tərəfindən həyata keçirilə bilər.
2) Daşınmaz əmlak bazarının inkişafı ilə əlaqədar ƏMDK-nın məlumat bazası
sistemlərinə olan tələbatın artması ilə əlaqədar maliyyə dayanıqlığının təmin
edilməsi imkanı.
3) Peşəkar özəl sektorun inkişafı daşınmaz əmlak bazarındakı xidmətlərin
keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı Dövlət Özəl Sektor
Əməkdaşlığı (PPP) üçün geniş imkan yaradır.
4) MMMİ-da mövcud olan ƏMDK-ya məxsus informasiya resursları əsasında ölkədə
yeni startupların, biznes layihələrin yaradılması imkanı.
Risklər

1) Özəlləşdirmədən dövlət büdcəsinə daxil olan gəlirlərin həcmində azalma
qaçılmazdır
2) Dövlət əmlakının idarə edilməsi ilə bağlı icarədən dövlət büdcəsinə daxil olan
gəlirlərin azalması riski də mövcuddur.
3) Daşınmaz əmlak bazarı dövri bazar olduğundan ƏMDK üçün bazar tələbinin
proqnoz edilməsi çətindir. Bazarda tələbatın azalması daxilolmaların həcminə
mənfi təsir göstərməklə bütövlükdə maliyyə dayanıqlılığına öz təsirini göstərəcək.
4) Özəl sektorda artan rəqabət.
5) Daşınmaz əmlakın kadastrı ilə bağlı layihənin tamamlanması üçün kənar
maliyyələşdirmədən asılılığın mövcudluğu.
6) İT-dən, xüsusilə də DƏQKİS-dən artan asılılıq və bu sahədə xərclərin
mövcudluğu.
7) Özəl əmək bazarı ilə müqayisədə işçilərin mövcud əmək haqlarının əhəmiyyətli
dərəcədə aşağı olması.
Riskin idarə edilməsi:
Bütün risklərə nəzər saldıqda, görərik ki, ƏMDK yeni siyasət və strategiyaların
hazırlanması ilə üzləşib və gələcəkdə də üzləşəcəkdir. Bu risklərin qarşısını almaq üçün
siyasət hazırlanmalı, risk meneceri vəzifəsi təyin olunmalıdır. İT sahəsinə xüsusi diqqət
yetirilməlidir.
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Strateji məqsədlər və hədəflər

Strateji məqsəd 1: Dövlət təşkilatı kimi MMMİ-nin
yaradılmasında mühüm rol oynamaq və maliyyə
dayanıqlığına nail olmaq.

H1 - Daşınmaz əmlaka dair informasiya təminatı öhdəliyinə malik olan dövlət
qurumları şəbəkəsində aparıcı təşkilat olmaq;

H2 – Tabeli qurumların maliyyə dayanıqlılığına nail olmaqla davamlı xidmətlər
göstərmək.
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Strateji məqsəd 2: E-hökumətdə mühüm rol
oynamaq,şəffaflıq, effektivlik, səmərəlilik, xidmətlərin
keyfiyyətlərini artırmaq və Əmlak Xidmət Mərkəzini
yaratmaq.

H1 – Öhdəliklərin icrası zamanı şəffaflığın artırılmasına nail
olmaq;

H2 - E-Hökumətə əsas tərəfdaş olmaq;

H3 – Fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi üçün elektron xidmətlərdən
istifadə etmək;

H4 – Effektivliyi və səmərəliliyi artırmaq;

H5 – Xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq;

H6 – Əmlak Xidmətləri Məkanını təsis etmək.
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Strateji məqsəd 3: Daşınmaz əmlak/torpaq informasiya
sahəsində, xüsusilə daşınmaz əmlak bazarında
mühüm mövqe tutmaq.

H1 – Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı və Daşınmaz Əmlakın Kadastrını əmlak
hüquqlarının qorunmasına yönəltmək;

H2 – Beynəlxalq reytinq agentliklərinin hesabatlarında daşınmaz əmlakın
qeydiyyata alınması sahəsində Azərbaycanın mövqeyini yaxşılaşdırmaq;

H3 – Əmlak Hüquqlarının Qeydiyyatına bütün növ əmlakları daxil etmək;

H4 – Bütün ölkə üzrə Rəqəmsal Kadastr Məlumat Bazasının yaradılmasına nail
olmaq;

H5 – Müasir Ünvan Reyestrinin yaradılmasına nail olmaq;

H6 – Özəl sektoru yerölçmə işlərinə cəlb etmək.
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Strateji məqsəd 4: Dövlət əmlakının idarə edilməsi,
özəlləşdirməsi və qiymətləndirilməsi sahəsində yeni
metodları tətbiq etmək.

H1 – Özəlləşdirmə prosesini optimallaşdırmaq üçün yeni özəlləşdirmə
tədbirlərini hazırlamaq;

H2 – Dövlət əmlakının idarə edilməsi sahəsində effektivliyi artıqmaq;

H3 – Qiymətləndirməni şəffaf və ədalətli sistem halına gətirmək.
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Strateji məqsəd 5: Zəruri institusional dəyişikliklər
etmək.

H1 – Missiyanı reallaşdırmaq üçün daimi təkmilləşdirmə mexanizmini həyata
keçirmək;

H2 – Optimal təşkilati strukturun əldə edilməsi üçün mütəmadi təhlillər həyata
keçirmək;

H3 – İnsan resurslarını uğurlu idarə etmək;

H4 – Daxili idarəetmə keyfiyyətinin yüksək standartlara cavab verməsi üçün
müvafiq tədbirlər görmək.
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Strateji məqsəd 6: Strateji Yol Xəritələrindən irəli gələn
tədbirləri reallaşdırmaq.

H1 – “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji
Yol Xəritəsi”ndə göstərilən tədbirləri icra etmək;

H2 – “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına
və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə göstərilən tədbirləri icra etmək;

H3 – “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına
dair Strateji Yol Xəritəsi” ndə göstərilən tədbirləri icra etmək;

H4 – “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində
istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə göstərilən
tədbirləri icra etmək;

H5 – “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya
texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” ndə göstərilən tədbirləri
icra etmək;

H6 – “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik
enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə göstərilən tədbirləri
icra etmək.
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Monitorinq və qiymətləndirmə
Monitorinq strategiya planının həyata keçirilməsinin sistemli olaraq nəzarət
olunması və hesabatların hazırlanmasıdır. Qiymətləndirmə isə strategiya planında
göstərilən məqsəd və hədəflərin son nəticədə olan kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə
müqayisə olunub təhlil edilməsidir.
ƏMDK-nın Strategiya Planı İllik Fəaliyyət Planı əsasında monitorinq olunur. Belə
ki, Fəaliyyət Planında Strategiya Planı üzrə müəyyən edilmiş məqsəd və hədəflərə
çatmaq üçün görüləcək konkret işlər öz əksini tapır və onlar barədə hesabatlar toplanır.
Toplanmış hesabatlar təhlil edilərək müvafiq dövr üçün əldə edilən müvəffəqiyyətlər,
uğurla nəticələnən strateji hədəflər, tamamlanmamış işlər, çətinliklər, habelə növbəti
dövr üçün strateji təklifləri ehtiva edən yekun hesabat məsul şöbə tərəfindən tərtib
edilərək rəhbərliyə təqdim edilir.
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