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Giriş 

Azərbaycanda 1606 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. 2021-ci ildə bələdiyyələrin büdcə 

gəlirləri ölkə üzrə ümumilikdə 41,7 milyon manat, bir bələdiyyənin illik gəliri orta hesabla 26 min 

manat olub. Yerli büdcə gəlirlərinin həcmində kəskin fərqlər var. Kənd bələdiyyələrin büdcə 

gəlirləri kiçik olsa da şəhər bələdiyyələrin büdcə gəlirləri kifayət qədər yüksəkdir. Bakı şəhəri üzrə 

bələdiyyələrin orta illik büdcə gəlirləri 218 min manat olduğu halda Qobustanda 5 min manata 

bərabər olub1.  Büdcə gəlirlərinin həcmindən asılı olmayaraq onların şəffaf xərclənməsi, əhaliyə 

dövrü olaraq hesabat verilməsi çox vacibdir. Çünki bələdiyyə büdcələrinin vəsaitləri ictimai 

vəsaitlərdir, onlar bələdiyyə ərazisində yaşayan əhalinin ödədikləri vergi və ödənişləri hesabına 

formalaşır.  

Dövlət büdcəsində olduğu kimi yerli büdcələrin də şəffaflığı və hesabatlılığı məsələsi 

həmişə aktual olub və beynəlxalq təşəbbüslərdə daim hökumətlər qarşısında vacib şərt olaraq 

qoyulub, milli qanunvericilik aktlarında da öhdəlik kimi nəzərdə tutulub. Milli bələdiyyə 

qanunvericiliyində şəffaflıq və hesabatlılığa təmin edən bir sıra öhdəliklər nəzərdə tutulub. 

“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” Qanunda əhalini yerli büdcə layihəsi və yerli 

əhəmiyyətli proqramları ilə tanış etmək, "İnformasiya əldə etmək haqqında" Qanunda 

bələdiyyələrin bir sıra zəruri məlumatları açıqlaması, “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Qanunda 

bələdiyyə qurumlarının və bələdiyyə üzvlərinin əhaliyə hesabat verməsi, “İctimai iştirakçılıq 

haqqında” Qanunda bələdiyyələrin fəaliyyətində ictimai nəzarətin təşkili məqsədilə vətəndaşların 

və vətəndaş cəmiyyət institutlarının iştirakını təmin etmək öhdəlikləri əksini tapıb.  

Sizə təqdim edilən analitik bülleten Azərbaycanda yerli büdcələrin şəffaflığı və 

hesabatlılığı məsələlərinə həsr olunub. Bülletenin birinci bölməsində 2017-2021-ci illər üzrə yerli 

büdcələrin icmalı verilib. Bu bölmədə 5 illik dövr ərzində yerli büdcələrin gəlir mənbələrinin 

həcmi və payının dəyişməsi, büdcənin xərc istiqamətləri və onların illər üzrə dəyişməsi 

tendensiyası təhlil olunur. Bülletenin ikinci bölməsin yerli büdcələrdə şəffaflıq və hesabatlılığın 

edilməsi üçün milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələblərə nəzər salınır. Üçüncü bölmədə isə 

yerli büdcələrdə şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı mövcud vəziyyət, qanunvericiliyə əməl olunma 

səviyyəsi, bələdiyyələrin qərar qəbulunda ictimaiyyəti  cəlbetmə vəziyyəti analiz edilir.  

 

 

 
11 https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip  

https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip
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Yerli büdcələrin gəlir və xərclərinin 

2017-2021-ci illər üzrə icmalı 

 

Yerli büdcənin qanunvericilik baxımından izahı 

 

Yerli büdcələr büdcə sisteminin tərkib hissəsidir. “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun2 3-

cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasında büdcə sistemi dövlət büdcəsindən, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının büdcəsindən və yerli büdcələrdən ibarətdir. Qanunun IV fəsli “Yerli 

büdcələrin tərtibi, təsdiqi, icrası və icrasına nəzarət” adlanır. Qanunun 30-cu maddəsinə görə,  

yerli büdcə bələdiyyə statusuna uyğun olaraq özünüidarəetmə prinsiplərini reallaşdırmaq, 

bələdiyyələrin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş 

səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün formalaşan və istifadə olunan maliyyə vəsaitidir.  

Yerli büdcənin tərtibi və icrası büdcə sisteminin ümumi prinsipləri əsasında və büdcə 

təsnifatına uyğun olaraq həyata keçirilir. Bələdiyyələrin müraciəti və qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla, qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələrin 

büdcə fəaliyyətinə müdaxiləsinə yol verilmir. Qanunvericiliyə görə, bələdiyyələrin maliyyə ilinin 

sonuna büdcədə əmələ gəlmiş sərbəst maliyyə qalıqlarına müstəqil sərəncam vermək hüquqları 

var. Eyni zamanda bələdiyyələr yerli büdcələrin tərtibində, təsdiqində və icrasında 

müstəqildirlər. 

Qanunvericiliyə əsasən, dövlətin yerli büdcələrə maliyyə dəstəyi aşağıdakı yollarla həyata 

keçirilir: 

- investisiya mühitini yaxşılaşdırmaqla və səmərəli iqtisadi siyasəti həyata keçirməklə 

istehsal və xidmət sahələrinin inkişafına şərait yaratmaq; 

- yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını yerli büdcələrin vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirmək mümkün olmadıqda, dövlət büdcəsindən dotasiya və subvensiya ayırmaq. 

Qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanları bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər həvalə 

etdikdə onlara bu səlahiyyətləri həyata keçirmək üçün zəruri maliyyə vəsaiti də ayırmalıdır. 

Qanunda eyni zamanda qeyd edilir ki, icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri qərarlar 

nəticəsində yerli büdcələrin gəlirlərinin azalması və ya xərclərinin artması baş verdikdə, uyğun 

azalma və ya artma məbləğləri bu qərarları qəbul edən orqanlar tərəfindən kompensasiya 

olunmalıdır. 

Bələdiyyə büdcəsi tərtib olunarkən bütün gəlirlər müəyyən olunmuş qaydada 

təsnifləşdirilir. Yerli büdcənin gəlirləri vergi və vergi olmayan gəlirlərdən ibarət olmaqla 

aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşır:  

I. Vergi daxilolmaları 

1.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi 

1.2. Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi 

 
2 https://e-qanun.az/framework/1126  

https://e-qanun.az/framework/1126
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1.3. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 

1.4. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 

II. Vergi olmayan gəlirlər 

2.1. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) 

reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödənişlər; 

2.2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyə mülkiyyətinin 

özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş; 

2.3. Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, 

ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş; 

2.4. Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən 

şəxslərdən alınan ödəniş.  

2.5. Bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil 

dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ 

nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya müvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş.  

2.6. Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları və qrantları 

2.7. Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları və ianələr  

2.8. Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlərə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

hesablanmış faiz və sanksiyalar. 

2.9. Аzərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən maliyyə yardımları; 

2.10. Lotereyalardan daxil olan vəsaitlər; 

2.11. Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan 

xərclərin ödənilməsi üçün maliyyə vəsaiti; 

2.12. Vergi olmayan sair daxilolmalar 

Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) dedikdə, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən 

və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. Yerli vergilərin dərəcələri Vergi 

Məcəlləsində təsbit edilmiş hədlər daxilində müəyyən edilir. Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

bələdiyyələr öz ərazilərində vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqoriyalarını yerli vergilərdən tam 

və ya qismən azad etmək, vergi dərəcəsini azaltmaq barədə qərar qəbul edə bilərlər.  

Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqamətləri büdcə təsnifatına uyğun olaraq 

bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilir. Yerli büdcə bələdiyyənin idarəetmə xərcləri, sosial-

məişət, yaşayış, mədəniyyət və idman obyektlərinin, habelə əhalinin ümumi istifadəsində olan 

küçə, həyət və bağların saxlanması xərcləri nəzərə alınmaqla bələdiyyələrin müəyyən etdiyi xərc 

normativləri əsasında formalaşdırılır.  

Büdcə sənədləri tərtib olunarkən bələdiyyə büdcəsinin xərcləri funksional istiqamətlər və 

iqtisadi maddələr üzrə təsnifləşdirilir. Belə təsnifat vəsaitin haraya və necə xərclənməsinə nəzarəti 

təmin etmək üçün nəzərdə tutulur.  

Bələdiyyə büdcəsinin xərcləri aşağıdakı funksional istiqamətlərdə təsnifləşdirilə bilər:  

• yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri;  

• rəy sorğusunun keçirilməsi xərcləri; 
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• təhsil xərcləri; 

• səhiyyə xərcləri;  

• sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri;  

• mədəniyyət, incəsənət, kütləvi informasiya, bədən tərbiyəsi və din sahəsində fəaliyyət 

xərcləri;  

• mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri;  

• kənd təsərrüfatı, balıqçılıq  və meşə təsərrüfatı xərcləri; 

• sənaye və tikinti xərcləri;  

• nəqliyyat və rabitə xərcləri;  

• iqtisadi fəaliyyətlə bağlı digər xərclər; 

• əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər.  
 

Yerli büdcələrin xərclərinin öz gəlirləri ilə təmin olunmayan hissəsi (yerli büdcənin 

kəsiri) dövlət büdcəsindən alınan dotasiya ilə örtülə bilər. 

Qanunvericiliyə görə, yerli büdcə layihəsinin tərtibi prosesi növbəti büdcə ilinə 11 ay 

qalmış başlanır və büdcə layihəsinin bələdiyyə iclasına təqdim edildiyi günədək davam edir. 

Növbəti büdcə ili üçün yerli büdcə haqqında qərar layihəsi müvafiq sənədlərlə birlikdə cari ilin 

oktyabr ayının 15-dən gec olmayaraq bələdiyyə iclasının müzakirəsinə və təsdiqinə təqdim edilir. 

Yerli büdcənin layihəsi bələdiyyə iclasına təqdim edildiyi tarixdən 10 gün ərzində yerli əhalinin 

onunla tanış olması məqsədi ilə dərc edilir. Növbəti büdcə ili üzrə yerli büdcənin layihəsi 

bələdiyyənin qərarı ilə cari ilin dekabr ayının 25-dən gec olmayaraq təsdiq edilir. 

  
  

Yerli büdcələrin 2017-2021-ci illər üzrə gəlir və xərcləri 

2017-2021-ci illərdə yerli büdcələrin gəlirləri 15,5% artaraq 36 milyon manatdan 41,7 

milyon manata yüksəlib. Bu 5 il ərzində büdcə gəlirlərinin artım tempi qeyri-sabit olub. 2018 

(0,3%) və 2020-ci (3,9%) illərdə büdcənin gəlirlərində azalma, 2021-ci ildə isə 19,1% artım qeydə 

alınıb. 2020-ci ildə gəlirlərin azalması qlobal pandemiyanın fəsadları ilə bağlı olub. 2021-ci ildə 

artımın əsas drayveri vergi gəlirlərinin artması (29,8%) olub. (Cədvəl 1)  

 

Cədvəl 1. Yerli büdcələrin gəlir mənbələri üzrə strukturu 

və 2017-2021-ci illər üzrə dəyişməsi 

Göstəricilərin adı Məbləği, min manatla 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Yerli büdcənin gəlirləri – cəmi 36079.4 35973.7 36381.8 34970.6 41654.6       

Vergilərdən daxilolmalar 14624.2 13932.9 14061.6 14408.9 18976.3 

fiziki şəxslərdən torpaq vergisi 6468 5680.7 5294.3 5511.7 6616.2 

fiziki şəxslərdən əmlak vergisi 7761.7 7783.3 7567.4 7926 11123.3 

yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən 
vergisi 

393.8 466 1198 969.3 1236.8 
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bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və  
təşkilatlardan mənfəət vergisi 

0.6 2.9 1.9 1.9 0 

      

Vergi olmayan gəlirlər 20509.8 21123.2 21386.8 19653.9 21800.4 

daşınmaz əmlak üzərində reklam daşıyıcısının 
yerləşdirilməsi ilə bağlı ödənişlər 

200.2 23.4 16.4 19 16.3 

bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq 
sahəsində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai 
iaşə və digər xidmətlərə görə ödənişlər 

66.9 54.8 83.9 157.9 240.3 

sanatoriya-kurort, mehmanxana və turizm 
xidmətlərinə görə ödənişlər 

1331.2 1821.4 1957.2 633.2 855.3 

avtomobillərin dayanacaqları üçün ödənişlər 175.2 170.2 279 240.7 397.3 

bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən, 
icarəyə və istifadəyə verilməsindən gəlirlər 

13184.7 13543.2 13101.3 12441.7 13262.9 

bələdiyyə əmlakının və torpağın  
özəlləşdirilməsindən 

8737.4 9033.1 8359.4 7004.1 6771.3 

bələdiyyə əmlakının və torpağın icarəyə və 
istifadəyə verilməsindən 

4447.2 4510.1 4741.9 5437.6 6491.5 

fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları 365.3 324.9 263.2 439.1 859.4 

fiziki şəxslərin maliyyə yardımları 280.5 268.5 223.1 253.8 181.7 

hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları 84.9 56.5 40.1 185.3 677.7 

beynəlxalq təşkilatların və fondların 
maliyyə yardımları və qrantları 

0 0 0 0 0 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən 
verilən dotasiya və subvensiyalar 

5186.3 5185.3 5685.8 5722.2 6169 

      

Digər gəlirlər 945.3 917.6 933.4 907.8 877.9 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

2021-ci ildə ümumilikdə yerli büdcələrin gəlirlərinin 37,8%-i Bakı və yaxınlığında olan 

Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunu əhatə edən 71 bələdiyyənin payına düşüb. Bu isə ümumi 

bələdiyyələrin 4,4%-i qədərdir. Ümumilikdə götürdükdə ölkədə fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin 

10%-i yerli büdcələrin yarısını formalaşdırır3. 

Büdcə gəlirlərinin əsas mədaxil mənbəyini vergi olmayan gəlirlər təşkil edir. Büdcə 

gəlirlərinin yarıdan çoxu bu mənbəyin payı düşür və 2017-2021-ci illərdə onun ümumi gəlirlərdə 

payı 52,3%-58,8% arasında dəyişib. 2019-cu ildən başlayaraq vergi olmayan gəlirlərin payı 

azalma tendensiyası göstərib. (Diaqram 1) 

Vergi olmayan gəlirlərin əsasını (təxminən 90%-ni) bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsi, 

icarəsi və istifadəyə verilməsindən əldə edilən gəlirlər və dövlət büdcəsindən verilən maliyyə 

yardımları təşkil edir. Yerli büdcələrin gəlirlərinin təxminən yarısı bu iki mənbə hesabına 

formalaşır. Maliyyə ilindən asılı olaraq büdcə gəlirlərinin təxminən 1/3-i bələdiyyə əmlakının 

özəlləşdirilməsi, icarəsi və istifadəyə verilməsindən əldə edilən gəlirlərin payına düşür. 2017-ci 

ildə gəlirlərin 36,5%-i, 2021-ci ildə 31,8%-i bu mənbənin payına düşüb. (Cədvəl 1) 

 
3 https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip 

https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip
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Dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə yardımları bələdiyyələrə dotasiya və subvensiya 

şəklində verilir və büdcə gəlirlərinin təxminən 15%-i həmin vəsaitlərin payına düşür. Bəzi 

bələdiyyələrdə dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə yardımından asılılıq daha yüksəkdir. Məsələn, 

2021-ci ildə cəbhə bölgəsində yaxın olan və ərazisinin bir hissəsi işğal altında olmuş Ağdam 

(79,2%), Füzuli (92,9%) və Tərtər (77,6%) rayonlarının bələdiyyələrinin büdcə gəlirlərinin böyük 

hissəsi maliyyə yardımı hesabına formalaşıb. Eyni zamanda Lerik rayonu üzrə bələdiyyələrdə bu 

göstərici 78,6% olub. Bir sıra bələdiyyələrdə isə dövlət büdcəsində asılılıq minimum səviyyədə 

olub. Abşeron rayonu bələdiyyələri üzrə 2,6%, Siyəzən rayonu üzrə 4.4%, Zaqatala rayonu üzrə 

5.5% olub4.    

Vergi gəlirlərinin ümumi büdcə gəlirlərində payı 40-45% arasında dəyişir. Son illər vergi 

daxilolmalarının payında artım müşahidə edilir. 2017-ci ildə ümumi gəlirlərin 40,5%-i bu 

mənbənin hesabına formalaşırdısa, 2021-ci ildə artaraq 45,6%-ə çatıb. (Diaqram 1). 

 

Diaqram 1.  Büdcə gəlirlərinin mənbələri üzrə strukturu, faizlə 

Vergi gəlirləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 4 vergi növü hesabına formalaşır. 

Bunların ancaq 2-si - fiziki şəxslərdən torpaq vergisi və fiziki şəxslərdən əmlak vergisi büdcə 

gəlirlərində əhəmiyyətli paya malikdir. Fiziki şəxslərdən torpaq vergisinin büdcə gəlirlərində payı 

illərdən asılı olaraq 16-17%, fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin payı isə 23-26% civarında dəyişir. 

2017-2021-ci illərdə fiziki şəxslərdən torpaq vergisinin cəmi gəlirdə payı 17,9%-dən 15,9%-ə,   

fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin payı isə 21,5%-dən 26,7%-ə yüksəlib. Bələdiyyə mülkiyyətində 

olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi üzrə yığım səviyyəsi həmişə çox aşağı olub. Bu 

vergi növü üzrə mədaxilin ən yüksək həddi 2018-ci ildə olub və yığılan vəsaitin həcmi cəmisi 2,9 

min manat olub. 2021-ci ildə isə bu mənbə üzrə mədaxil olmayıb. Büdcə gəlirlərinin 1-3%-ni 

təmin edən yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi üzrə mədaxil son illər 

əhəmiyyətli dərəcədə artır. Bu verginin həcmi 2017-2021-ci illərdə 3 dəfə artaraq 1,2 milyon 

manata çatıb. (Cədvəl 1) 

Bir sıra bələdiyyələrdə vergi gəlirləri yüksək, bəzilərində isə minimum səviyyədə olub. 

2021-ci ildə büdcə gəlirlərində ən az paya malik vergi gəlirləri Füzuli (1,6%), Lerik (4,2%), 

Daşkəsən (8,2%) rayonlarında fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin büdcələrində qeydə alınıb. 

 
4 https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip 
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Ağdam rayonu bələdiyyələrində isə mədaxil olunan cüzi məbləği (100 AZN) nəzərə almasaq 

demək olar ki, bələdiyyə büdcəyə vergidən vəsait cəlb edə bilməyib. Bununla yanaşı bir sıra 

bələdiyyələr ölkə üzrə orta səviyyədən (45,6%) də yüksək paya malik büdcələrə malik olublar. 

Məsələn, vergi gəlirlərinin büdcə gəlirlərində payı Abşeron rayonu üzrə 60,8%, Bakı şəhəri üzrə 

75,5% olub. 5   

Digər gəlirlərin büdcə gəlirlərində payı son 5 il 3%-dən də az olub və hətta 2021-ci ildə 

2,1%-ə düşüb. (Diaqram 1). 

Yerli büdcənin xərcləri 2017-2021-ci illərdə yerli büdcələrin xərcləri 13,3% artıb və 40,5 

milyon manata bərabər olub. Əsas artım 2021-ci ildə baş verib. Pandemiya səbəbindən 2020-ci 

ildə xərclərin həcmi 5,5% azalsa da 2021-ci ildə 17,7% artmağa müvəffəq olub. (Cədvəl 2) 

 

Cədvəl 2. Yerli büdcələrin xərc istiqamətləri üzrə strukturu 

və 2017-2021-ci illər üzrə dəyişməsi 

Göstəricilərin adı Məbləği, min manatla 

2017 2018 2019 2020 2021 

 

Yerli büdcənin xərcləri, cəmi 35711.5 35995.9 36378.8 34383 40461.4 

yerli özünüidarəetmə orqanının saxlanılmasına 21092.7 20772.4 22311.1 22579.3 26756.4 

təhsil xərcləri 75.7 65.5 72.9 14 22.4 

səhiyyə xərcləri 16.1 15 6.6 3.1 10 

sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 1247.3 1332.7 1397 1627.4 2177.6 

sosial müdafiə xərcləri 530.9 640.3 823.2 896.7 1391.4 

sosial təminat xərcləri 716.3 692.3 573.7 730.6 786.2 

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi 
və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə 
fəaliyyətlə bağlı xərclər 

438.9 412.7 388.3 320.7 199 

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və 
turizm xərcləri 

37.7 31 21.2 123.4 47 

mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri 7146.2 7764.2 6322.2 5294 5445 

mənzil təsərrüfatı xərcləri 1381 1359 1294.2 1418.6 1859.5 

kommunal təsərrüfatı xərcləri 5765.2 6405.2 5028 3875.4 3585.5 

yanacaq və enerji xərcləri 0 0 2.9 8.3 8.5 

kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq 
və ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri 

470.6 562.6 339 271.8 403 

ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri 296.9 304.3 95.3 94.2 192.6 

sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar üzrə xərclər 0 0 0 526.5 520.7 

nəqliyyat və rabitə xərcləri 2588.1 2205.2 2521.1 1227.8 1719.2 

avtomobil yolları və avtomobil 
nəqliyyatı xərcləri 

2588.1 2205 2521.1 1227.8 1719.2 

digər xərclər 2635.9 2865.7 3017.7 2510.1 3199.6       

Profisit (+), kəsir (-) 367.9 -22.2 3 587.6 1193.2 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi 

 
5 https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip  

https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip
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Xərclərin strukturuna baxdıqda məlum olur ki, xərclərin əsasını yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının saxlanması xərcləri təşkil edir. Bir qayda olaraq bu istiqamətə ildən asılı olaraq 

bələdiyyə büdcəsinin 58-65%-i yönəldilir. 2017-ci ildə bu xərclərin payı 59,1% olduğu halda 

2021-ci ildə artaraq 66.1%-ə yüksəlib. 2018-ci ildən başlayaraq bələdiyyələrin saxlanması üçün 

ayrılan vəsaitin həm həcmində, həm də cəmi xərclərdə payında artım tendensiyası müşahidə edilir. 

(Diaqram 2) 

Bir sıra bələdiyyələrdə bu göstərici daha yüksəkdir. Məsələn, 2021-ci ildə Bərdə 

rayonunda yerləşən bələdiyyələr büdcə xərclərinin 99,2%-ni, Daşkəsən rayonu bələdiyyələri 

97,7%-ni, Ağdaş rayonu bələdiyyətləri isə 96,4%-ni yerli özünüidarəetmə orqanlarının 

saxlanmasına yönəldib. Bir sıra bələdiyyələrdə bu göstərici daha aşağıdır. Lerik ratyonu 

bələdiyyələri 12.3%, Ağdam rayonu bələdiyyələri 15,3%, Tərtər rayonu bələdiyyələri 17% büdcə 

vəsaitini bu istiqamətə yönəldib.6 

 

 

Diaqram 2.  Yerli büdcələrin əsas xərc istiqamətləri, faizlə 

 

Bələdiyyələrin ikinci əsas xərc istiqaməti mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləridir. Bu 

xərclərin büdcədə payı 14-21% arasında dəyişir.  Bələdiyyələrin saxlanması xərclərindən fərqli 

olaraq bu istiqamətə sərf olunan vəsaitlərin həcmi getdikcə azalmaqda davam edir. Mənzil-

kommunal xərclərinin həcmi 2017-2021-ci illərdə ümumilikdə 23,8% azalıb. Bu xərclərin payı 

2017-ci ildə 20% olduğu halda 2021-ci ildə azalaraq 13.5%-ə düşüb.  Diqqəti çəkən məqam budur 

ki, azalma bu bölməyə daxil olan kommunal təsərrüfatı xərclərinin 37,8% azalması ilə bağlıdır. 

Halbuki bölməyə daxil olan mənzil təsərrüfatı xərcləri isə 34,6% artıb.    

Nəqliyyat və rabitə xərcləri üçün əsas xərc maddəsidir. Nəqliyyat və rabitə xərclərinin 

büdcə xərclərində payı 4-7% civarındadır. 2017-2021-ci illərdə bu bölmə üzrə xərclərin 

azaldılması (33,6%) müşahidə edilib. Bu bölmə üzrə vəsaitin demək olar ki, hamısı avtomobil 

yolları və avtomobil nəqliyyatı xərclərinə yönəldilib. 

 
6 https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip  
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Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri büdcədə 4-5% paya malikdir. Son illər bu 

istiqamətə yönəldilən xərclərin əhəmiyyətli artımı müşahidə edilir. 2017-2021-ciu illərdə bu 

xərclərin həcmi 74,6%, büdcə xərclərin payı isə 3,5%-dən 5,4%-ə yüksəlib. Artımın əsas 

lokomotivi sosial müdafiə xərcləri olub. Bu xərcin həcmi son beş ildə 162,1% artdığı halda sosial 

təminat xərcləri cəmisi 9,8% artıb. Sosial müdafiə xərclərinin büdcə xərclərində payı 1.5%-dən 

3.4%-ə yüksəlib.   

2020-ci ildən başlayaraq büdcə xərclərinin 1.5%-i sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar üzrə 

xərclərinə yönəldilib. Yanacaq və enerji xərcləri isə büdcə xərclərinin 2,9%-i olmaq 2019-cu ildən 

bərpa edilib və hətta 2021-ci ildə 8,5%-ə qədər artırılıb.    

2017-2021-ci illərdə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin 

mühafizəsi xərcləri 14,4% azalıb. Elə bu səbəbə görə onun büdcə xərclərində payı 1,3%-dən 1%-

ə düşüb. Bu bölmə üzrə xərclərin təxminən yarısı ətraf mühitin mühafizəsi xərclərinin payına 

düşür. Xərc istiqamətlərindən biri də təhsil və səhiyyə xərcləridir. Bu istiqamətdə çəkilən 

vəsaitlərin həcmi cüzidir və getdikcə daha da azalır. Belə ki, 2017-2021-ci illərdə təhsil xərcləri 

70,4%, səhiyyə xərcləri 38% azalıb. Bu iki xərc maddəsinin büdcə xərclərində payı 0,2%-dən 

yüksək deyil. (Cədvəl 2)  
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Yerli büdcələrdə şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə 

 qanunvericilik tələbləri 

Yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarında bu 

qurumların fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi öhdəlikləri mövcuddur. Bu 

öhdəliklər həm yerli büdcələrin gəlirlərinin və xərclərinin icrasına münasibətdə, həm də 

ümumilikdə bələdiyyə qurumlarının,  o cümlədən bələdiyyə üzvlərinin fəaliyyətinə münasibətdə 

müəyyənləşib.    

Bələdiyyələrin əhalini yerli büdcə layihəsi ilə tanış etmək öhdəliyi “Bələdiyyələrin 

maliyyəsinin əsasları haqqında” Qanunda7 əksini tapıb. Qanunun 10-cu maddəsində qeyd edilir 

ki, növbəti büdcə ili üçün yerli büdcə haqqında qərar layihəsi müvafiq sənədlərlə birlikdə 

bələdiyyə iclasına təqdim edildiyi tarixdən 10 gün ərzində yerli əhalinin onunla tanış olması 

məqsədi ilə dərc edilir. Yerli büdcənin icrasına münasibətdə isə Qanunun 11-ci maddəsində 

bələdiyyələr üzərinə illik hesabatlarını elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və s. 

vasitələrlə yerli əhaliyə çatdırmaq öhdəliyi qoyulub.    

"İnformasiya əldə etmək haqqında" Qanuna8 görə, bələdiyyələr informasiya sahibləri 

hesab olunurlar. Qanunun 29-cu maddəsində informasiya sahibinin, o cümlədən bələdiyyə 

qurumlarının bir sıra informasiyaları, o cümlədən büdcə məlumatlarını açıqlamaq vəzifəsi nəzərdə 

tutulub. Bunlar aşağıdakılardır: 

• ümumiləşdirilmiş statistik məlumatlar; 

• büdcə proqnozları; 

• bələdiyyələrin fəaliyyətləri ilə bağlı hazırlanmış təlimatlar; 

• bələdiyyələrin ştat cədvəlləri, həmin idarələrdə çalışan vəzifəli şəxslərin adları, 

soyadları, telefon nömrələri, elektron poçt ünvanları, həmçinin onların təhsili və 

ixtisasları barədə məlumatlar; 

• bələdiyyələrin fəaliyyəti barədə hesabatlar; 

• bələdiyyə satınalmalarının şərtləri, nəticəsi, eləcə də bələdiyyə əmlakının satılması, 

onun üzərində əmlak hüquqlarının dəyişməsi barədə məlumatlar; 

• bələdiyyə qurumlarının aldıqları kreditlər, qrantlar onların şərtləri və istifadəsi haqqında 

məlumatlar; 

• normativ hüquqi aktların layihələri razılaşdırmaya və ya təsdiq olunmağa göndərildiyi 

andan; 

• normativ hüquqi aktlar qüvvəyə mindiyi gündən; 

• bələdiyyələrin əmr, sərəncam və qərarları; 

• bələdiyyələrin vakansiyaları haqqında məlumatlar; 

• bələdiyyələrin mal və xidmətlərinə dair məlumatlar; 

 
7 https://e-qanun.az/framework/5231  
8 https://e-qanun.az/framework/11142  

https://e-qanun.az/framework/5231
https://e-qanun.az/framework/11142
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• bələdiyyələr tərəfindən təsis edilmiş və ya onların iştirakı ilə fəaliyyət göstərən özəl 

hüquqi şəxslərə dövlət büdcəsindən verilmiş vəsaitdən və ya onlara ayrılmış əmlakdan 

istifadəyə dair məlumatlar; 

• kütləvi tədbirlərin proqramları; 

• bələdiyyələrin göstərdikləri xidmətlə bağlı dəyişikliklərə dair məlumatlar; 

• bələdiyyə orqanları rəhbərlərinin qəbul saatları barədə məlumatlar; 

• bələdiyyə müəssisələrində qüvvədə olan əmək haqqı dərəcələri, əməyin ödənilməsinə 

dair təlimatlar, habelə əlavə haqların ödənilməsi qaydaları və xüsusi güzəştlər barədə 

məlumatlar; 

• bələdiyyələrin reyestri; 

• ictimai rəy sorğusunun nəticələri; 

• informasiya sahibinin mülkiyyəti və mülkiyyət öhdəliyi haqqında məlumatlar; 

Bu məlumatları açıqlamaq üçün bələdiyyələr qarşısında İnternet informasiya ehtiyatlarını 

yaratmaq vəzifəsi qoyulub. (Maddə 32) 

1999-cu ildə qəbul edilmiş və bələdiyyələrin qurumlarının yaradılması prinsiplərini, 

rolunu, yerli özünüidarənin hüquqi, iqtisadi və maliyyə əsaslarını tənzimləyən 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Qanunda9 şəffaflıq və hesabatlılıq tələbləri əsas etibarilə 

bələdiyyə qurumlarının və bələdiyyə üzvlərinin fəaliyyətinə yönəlik nəzərdə tutulub.. Qanunun 

15.4-cü maddəsində bələdiyyə üzvünün 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq seçicilərinə hesabat 

verməsinin vacibliyi qeyd edilir. Bələdiyyə üzvləri üçün analoji tələb “Bələdiyyə üzvünün 

statusu haqqında” Qanunun10 9-cu maddəsində də nəzərdə tutulub.  

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Qanunda bələdiyyələrin nəzdində fəaliyyət göstərən 

komissiyalar üçün də şəffaflıq öhdəliyi qoyulub. Qanunun 17-cü maddəsində bələdiyyənin daimi 

və başqa komissiyalarının əsas vəzifələrindən biri kimi yerli əhəmiyyətli sosial müdafiə və sosial 

inkişaf, ekologiya, iqtisadi inkişaf, yerli xidmət üzrə proqramlar hazırlayıb, bələdiyyənin iclasına 

və ya bələdiyyənin qərarına əsasən yerli əhalinin müzakirəsinə çıxarmaq göstərilib.   

Şəffaflığın əsas sütunlarından biri də ictimai iştirakçılıqdır. İctimai iştirakçılığın 

effektivliyi isə ictimai rəyin öyrənilməsində və qərar qəbulunda bu rəylərin nəzərə alınmasındadır. 

Adıçəkilən Qanunun 26-cı maddəsi “Yerli rəy sorğusu” adlanır. Həmin maddədə qeyd edilir ki, 

yerli əhəmiyyətli məsələlərə dair yerli rəy sorğusu təyin edilə bilər. Belə bir sorğular əhalinin 

tələbi ilə də keçirilə bilər. Bələdiyyə ərazisində yaşayan və seçki hüququ olan bütün vətəndaşların 

yerli rəy sorğusunda iştirak etmək hüququ var. Qanunun 28-ci maddəsinə görə, əhalisi 500 

nəfərdən az olan bələdiyyələrdə yerli əhəmiyyətli məsələlərə münasibət bildirmək, təkliflər irəli 

sürmək, kollektiv rəy söyləmək, qərarlar qəbul etmək məqsədi ilə vətəndaşlar öz yığıncaqlarını 

keçirə bilər. Vətəndaşların yığıncaqlarında bələdiyyənin nizamnaməsi və başqa qərarlar qəbul 

edilə, dəyişdirilə və ləğv oluna bilər.  Qanunun 29-cu maddəsi əhalinin bələdiyyə aktları yaratmaq 

təşəbbüsü barədədir. Bu maddəyə görə, əhalinin yerli əhəmiyyətli məsələlərə dair bələdiyyə aktları 

yaratmaq təşəbbüsü göstərmək hüququ var. Yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində əhalinin 

 
9 https://e-qanun.az/framework/4770  
1010 https://e-qanun.az/framework/507  

https://e-qanun.az/framework/4770
https://e-qanun.az/framework/507
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bələdiyyələrə verdiyi bələdiyyə aktlarının layihələri hökmən əhalinin nümayəndələrinin iştirakı 

ilə açıq iclaslarda müzakirə olunmalı, nəticələri rəsmən elan edilməlidir. 

Digər tərəfdən qanun vətəndaşların bələdiyyələrə bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli 

şəxslərinə fərdi və kollektiv surətdə müraciət etmək hüququ verir. Bu halda vətəndaşların 

müraciətlərinə mahiyyəti üzrə bir ay ərzində cavab verməlidirlər. (Maddə 30) 

“İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanun11 dövlət qurumları ilə yanaşı yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkilində vətəndaşların və vətəndaş cəmiyyət 

institutlarının iştirakını, yerli özünüidarəetmə orqanlarının ictimaiyyətlə məsləhətləşməsi və 

ictimai rəyin nəzərə alınması kimi məsələləri tənzimləyir. Qanun ictimai iştirakçılığın 

formalarından olan ictimai şuraların  yerli özünüidarəetmə orqanlarının yanında məşvərətçi qurum 

qismində yaradılmasını, ictimai əhəmiyyətli qərarların qəbulu zamanı müvafiq məsələlər 

barəsində əhalinin müxtəlif təbəqələrinin təkliflərinin hazırlanması üçün yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının səlahiyyətli nümayəndələrinin,  iştirakı ilə ictimai müzakirələrin və ictimai 

dinləmələrin təşkilini nəzərdə tutur.  

 “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Qanuna 20 oktyabr 2006-cı il tarixində dəyişiklik 

edilərək bələdiyyə qurumlarının üzərinə məlumatların açıqlanması və hesabat vermək öhdəliyi 

qoyan maddələr daxil edilib. Yeni əlavə edilmiş 52-1-ci maddə bələdiyyələrin informasiyanı 

açıqlamaq vəzifəsini tənzimləyir. Həmin maddəyə görə, bələdiyyələr Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 50-ci maddəsi ilə təsbit olunmuş məlumat əldə etmək hüququnun sərbəst, 

maneəsiz və hamı üçün bərabər həyata keçirilməsini "İnformasiya əldə etmək haqqında" Qanuna 

müvafiq olaraq təmin edirlər.  

“Bələdiyyələrin hesabatı” adlı 52-2-ci maddədə isə qeyd edilir ki, bələdiyyə hər ilin yanvar 

ayının üçüncü həftəsinin bazar ertəsi görülmüş işlər haqqında, o cümlədən maliyyə vəsaitlərinin 

və bələdiyyə mülkiyyətinin istifadəsi haqqında seçicilərinə hesabat verməlidir. Hesabat yazılı 

formada tərtib edilməli və bələdiyyənin iclaslarında təsdiq edilməlidir. Bundan başqa yerli əhalini 

tanış etmək məqsədi ilə hesabat bələdiyyə binasının qarşısında xüsusi lövhələrdə yerləşdirilməli, 

habelə elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və digər vasitələrlə əhaliyə 

çatdırılmalıdır.  

2020-ci ildə qəbul edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nda12 da nəzərdə tutulmuş 9 fəaliyyət istiqamətindən biri də “Yerli 

özünüidarəetmədə hesabatlılığın, aşkarlığın və ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi sahəsində 

tədbirlər” adlanır. Bu fəaliyyət istiqamət üzrə aşağıdakı fəaliyyətlər nəzərdə tutulub: 

• Bələdiyyələrin milli assosiasiyalarının və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə daimi 

fəaliyyət göstərən ictimai şuranın yaradılması 

• Kütləvi informasiya vasitələrindən, internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə 

yerli büdcənin hesabatlılığının təmin edilməsi 

• Bələdiyyələrin internetə çıxışının artırılması, bələdiyyələrin internet səhifələrinin 

açılması və aktiv fəaliyyət göstərməsinin təmin edilməsi 

• Bələdiyyələrlə iş portalının yaradılması 

 
11 https://e-qanun.az/framework/26879  
12 https://e-qanun.az/framework/44619  

https://e-qanun.az/framework/26879
https://e-qanun.az/framework/44619
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“Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022─2026-cı illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı”nda13 yerli büdcələrin şəffaflığının artırılmasını nəzərdə tutan bir sıra tədbirlər 

nəzərdə tutulub:  

• Bələdiyyə gəlir və xərclərinin vahid portalının yaradılması və bütün bələdiyyə 

xərclərinin portal vasitəsilə həyata keçirilməsi, portalın açıqlığının təmin 

olunması (2022-2024-cü illər) 

• Bələdiyyə torpaq sahələrinin icarəyə və mülkiyyətə verilməsi, icarə müddətlərinin 

uzadılması, kateqoriyasının dəyişdirilməsi proseslərinin elektronlaşdırılması, bu 

sahədə sui-istifadə imkanlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı təkliflər 

hazırlanması (2022-2023-cü illər) 

• Bələdiyyə aktlarının bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən 

orqana elektron formada təqdim olunması imkanlarının genişləndirilməsi (2022-

2026-cü illər) 

• Kütləvi informasiya vasitələrindən, o cümlədən bələdiyyələrin öz internet və 

sosial şəbəkə səhifələrindən istifadə etməklə korrupsiyaya qarşı mübarizə 

tədbirləri ilə əlaqədar xüsusi buraxılışların təşkili, ictimai müzakirələrin, 

videokonfransların keçirilməsi təcrübəsinin genişləndirilməsi, bu sahədə müxtəlif 

videoçarxların, bukletlərin hazırlanması və onların əhali arasında geniş 

yayılmasının təşviq edilməsi (2022-2026-cü illər) 

 
13 https://e-qanun.az/framework/49349  

https://e-qanun.az/framework/49349
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Yerli büdcələrdə şəffaflıq və 

hesabatlılığın mövcud vəziyyəti 

Azərbaycanda yerli özünüidarə orqanlarında şəffaflığın və hesabatlılığın tələb olunan 

səviyyədə olmaması iddiaları daim müzakirə mövzusu olub. Bu tip iddialar həm mərkəzi 

hakimiyyət nümayəndələri, həm də əhali tərəfindən irəli sürülür.   

Ədliyyə Nazirliyi hər il Milli Məclisdə bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin 

nəticələrini açıqlayır. Məsələn, 2021-ci il üzrə “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin 

həyata keçirilməsi ilə bağlı illik məruzə”də14  bələdiyyələr tərəfindən 80359 aktın 3038-i normativ 

hüquqi aktların tələblərinə zidd olduğu qeyd edilib. Məruzədə eyni zamanda bir sıra qanun 

pozuntuları aşkar edilib. Onların bəzi nümunələrinə baxaq: 

o Binəqədi rayonu Biləcəri bələdiyyəsinin sabiq sədri tərəfindən subvensiya layihəsinin 

icrası məqsədilə dövlət büdcəsindən ayrılmış 250 min manat vəsaitin mənimsənilməsi faktı 

aşkar edilib 

o Daşkəsən rayonu Xoşbulaq bələdiyyəsində təmir-abadlıq işlərinin görülməsi adı altında 

yerli büdcədən 117.916 manat vəsaitin qanunsuz xərclənməsi faktları; 

o Sabirabad rayonu Kürkəndi bələdiyyəsinin sabiq sədri tərəfindən təmir-abadlıq 

işlərinin görülməsi adı altında yerli büdcə vəsaitinin qanunsuz xərclənməsi faktları; 

o Qax rayonu Ağyazı bələdiyyəsində təmir-abadlıq işlərinin görülməsi və yerli sosial 

müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi adı altında yerli büdcə vəsaitinin qanunsuz 

xərclənməsi faktları; 

o Şəki rayonu İncə bələdiyyəsinin sabiq sədri tərəfindən bələdiyyə iclasında qərar qəbul 

edilmədən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyləri olmadan, hərrac və müsabiqədən 

kənar qaydada 16 ha torpaq sahəsinin saxta müqavilə əsasında icarəyə verilməsi və icarə 

haqqının yerli büdcəyə ödənilməməsi faktı. 

Məruzədə şəffaflıq və hesabatlılığın olmaması amili bələdiyyələrin fəaliyyətində 

xarakterik pozuntular qismində qiymətləndirilir. Bunun da səbəblərində biri kimi yerli əhalinin 

ictimai nəzarətinin zəif olması göstərilir.  

Bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlılığın olmaması fikirləri cəmiyyətdən də 

qaynaqlanır. Dövrü mətbuatda dövrü olaraq əhali tərəfindən bələdiyyələrin fəaliyyətindən 

narazıdolu məqalələrə, xəbərlərə, reportajlara rast gəlmək olur15. Belediyye.net portalı 2022-ci 

ildə 114 nəfər arasında keçirtdiyi sorğu16 keçirib. Sorğuda respondentlərdən yaşadıqları ərazidə 

bələdiyyə sədrinin görülən işlər barədə hesabat verib-verməməsi ilə bağlı soruşulub. Cavablardan 

məlum olub ki, respondentlərin 16,7%-i suala müsbət, 64%-i mənfi cavab verib.  

İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi17 2007-2013-cü illərdə yerli özünüidarə 

sahəsində apardığı çoxlu araşdırmalar aparıb və bu araşdırmalarda bələdiyyələrin şəffaflıq və 

hesabatlılıq sahəsində fəaliyyətini qiymətləndirib. Qiymətləndirmənin nəticələri göstərib ki, büdcə 

 
14 https://meclis.gov.az/documents/05.04.2022.pdf  
1515 https://belediyye.net/az-search.html  
16 https://belediyye.net/az-363-
quotbelediyye_sedriniz_gorduyu_ishler_barede_hesabat_verdimiquot_sorgusunun_neticeleri/  
17 http://www.sei.az/news-1106.html  

https://meclis.gov.az/documents/05.04.2022.pdf
https://belediyye.net/az-search.html
https://belediyye.net/az-363-quotbelediyye_sedriniz_gorduyu_ishler_barede_hesabat_verdimiquot_sorgusunun_neticeleri/
https://belediyye.net/az-363-quotbelediyye_sedriniz_gorduyu_ishler_barede_hesabat_verdimiquot_sorgusunun_neticeleri/
http://www.sei.az/news-1106.html
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gəlirlərinin həcmi ilə şəffaflıq arasında əlaqə var. Belə ki, büdcə gəlirləri yüksək olan bələdiyyələr 

əhali qarşısında hesablılığa çox da maraq göstərmir. Əhali ilə əməkdaşlığa maraqlı olan 

bələdiyyələrin büdcə gəlirləri isə azdır. Digər bir əlaqə şəhər və kənd bələdiyyələrinin şəffaflığa 

münasibəti ilə bağlıdır. Araşdırmalar göstərir ki, şəhər bələdiyyələri kənd bələdiyyələri ilə 

müqayisədə daha qapalıdırlar, detallı hesabat vermək təcrübələri azdır. Kənd bələdiyyələri isə 

əksinə həm əhali qrupu, həm də beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığa daha 

çox meyillidirlər.     

Yerli özünüidarəetmə institutlarında şəffaflıq və hesabatlılıq barədə danışanda əsas diqqət 

təbii ki yerli büdcələrin gəlirlərinin formalaşmasının və xərclərinin icrasının nə dərəcədə 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinə, yerli əhalinin rəy və təkliflərinin hansı 

səviyyədə nəzərə alınmasına yönəlir. Burda həm obyektiv, həm də subyektiv böyük rol oynayır. 

Obyektiv səbəb qismində əhalinin yerli büdcə müzakirələrinə qoşulmaqda az maraqlı olmasını, 

subyektiv səbəb qismində bələdiyyə qurumlarının maksimum dərəcədə qapalı fəaliyyət 

göstərməsini göstərmək olar.  

Ümumilikdə götürdükdə yerli büdcələrin icrasında şəffaflıq və hesabatlılığı əngəlləyən 

problemləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

 

❖ Bələdiyyələr tərəfindən büdcə məlumatlarının məhdud açıqlanması 

 

Bələdiyyə qurumları yerli büdcənin gəlir və xərclərinin icrasına dair məlumatları 

açıqlamağa maraqlı deyillər. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Qanunda büdcə məlumatlarını, 

o cümlədən büdcə proqnozlarını açıqlamaq vəzifəsi nəzərdə tutulduğu halda təcrübədə bu 

məlumatlara əhalinin çıxışı məhduddur. Bələdiyyə qurumları büdcə məlumatlarını ya 

ümumiyyətlə açıqlamırlar, ya da natamam və ya əlçatmaz şəklində açıqlayırlar.   

İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi ekspertlərinin 2019-cu ildə hazırladıqları 

“Yerli səviyyədə idarəetmə və ictimai xidmət qurumlarının (pilot ərazilərin timsalında) 

fəaliyyətində informasiya açıqlığının mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə dair Hesabat18” 

göstərir ki, nəinki kənd və qəsəbə, hətta şəhər bələdiyyələrinin müasir informasiya kanalları 

vasitəsilə öz büdcə hesabatlarını hər kəs üçün əlçatan etməsi ciddi problem olaraq qalır. Halbuki 

seçkili qurumlar kimi bələdiyyələr bu sahədə daha təşəbbüskar və açıq olmalıdırlar. Hesabatın 

hazırlanması çərçivəsində bəzi bələdiyyələrin büdcələrinin açıqlıq səviyyəsi qiymətləndirilib. 

Qiymətləndirməyə görə, Bərdə şəhər bələdiyyəsinin büdcə xərcləri və xərclərin strukturu barədə 

məlumat tapmaq mümkün olmayıb. Mingəçevir şəhər bələdiyyəsi öz rəsmi internet saytı vasitəsilə 

açıqlayır. Xudat (Xaçmaz rayonu) şəhər bələdiyyəsinin büdcə xərcləri müxtəlif informasiya 

kanalları, o cümlədən müstəqil saytlar vasitəsilə açıqlanır. Yevlax şəhər bələdiyyəsindən isə ancaq 

sorğu əsasında məlumat əldə etmək mümkün olub. 

   “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda19 

kütləvi informasiya vasitələrindən, internet informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə yerli 

büdcənin hesabatlılığının təmin edilməsi, bələdiyyələrin internetə çıxışının artırılması, 

 
18 http://sei.az/upload/files/public_finance_bulleten_final.pdf  
19 https://e-qanun.az/framework/44619  

http://sei.az/upload/files/public_finance_bulleten_final.pdf
https://e-qanun.az/framework/44619
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bələdiyyələrin internet səhifələrinin açılması və aktiv fəaliyyət göstərməsinin təmin edilməsi 

öhdəliyi götürülsə də hələ ki bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş yoxdur. Çünki bələdiyyələrin maliyyə 

imkanlarının məhdud olması onların məlumatların yayılması kanalı olaraq internet resurslarından 

istifadəsinə imkan vermir. 2011-ci ildə ölkədə fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin 42-nin20 internet 

resursları olduğu halda bu gün onların sayı 10-u ötmür. İnternet resurslarının yaradılmasında 

Oxfam GB, GİZ, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu və s. kimi beynəlxalq təşkilatlar əvəzsiz rol 

oynayıb. Ancaq 2014-cü ildən başlayaraq QHT və qrant qanunvericiliyinə edilmiş 

məhdudlaşdırıcı dəyişikliklərdən sonra əksər beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyətini dayandırmaq 

məcburiyyətində qaldırlar və bələdiyyə qurumlarının ictimaiyyətə açıqlıq sahəsində dövrü olaraq 

aldıqları metodiki dəstək dayandırılı.  

 

❖ Mərkəzi hakimiyyət və strukturları tərəfindən yerli büdcə məlumatlarının məhdud 

açıqlanması 

 

Bələdiyyə qurumlarının internet resursları məhdud olduğundan yerli büdcələrlə bağlı 

məlumatları mərkəzi hakimiyyətə məxsus internet resurslarda axtarmalı oluruq. Ölkədə yerli 

büdcələrin gəlir və xərcləri barədə məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsinin hər il “Bələdiyyə 

orqanının büdcəsinin icrasına dair illik hesabat”ında açıqlanır21. Ancaq bu məlumatlar hər bir 

bələdiyyə üzrə yox, inzibati ərazi vahidləri üzrə açıqlanır. Məsələn, Bakı şəhəri üzrə fəaliyyət 

göstərən 53 bələdiyyənin büdcəsinin icrası ilə bağlı məlumatlar hər bir bələdiyyə üzrə deyil, 

ümumi şəkildə göstərilir. Bərdə rayonunda 66 bələdiyyə fəaliyyət göstərir və onların hər birinin 

büdcə məlumatlarını DSK-nın buraxdığı Hesabatda görmək mümkün deyil. Digər məhdudluq 

dövlət büdcəsində bələdiyyə qurumlarına ayrılan maliyyə yardımları ilə bağlıdır. DSK bu barədə 

məlumatları inzibati rayon üzrə dotasiya və subvensiyanı cəm halda açıqlayır. Halbuki “Büdcə 

sistemi haqqında” Qanunun 35.4-cü maddəsi tələb edir ki, bələdiyyələrə ayrılan məqsədli vəsait, 

o cümlədən subvensiya hesabına xərclərin maliyyələşdirilməsi yerli büdcənin məxaric hissəsində 

ayrıca sətirlə göstərilsin. Hər il dövlət büdcəsi haqqında qanun qəbul edildikdə bələdiyyələrə 

ayrılacaq subvensiyanın həcmi ayrıca sətirdə göstərilir. Ancaq hansı bələdiyyənin nə qədər 

subvensiya aldığı barədə məlumatlar açıqlanmır.  

Qanunvericiliyə uyğun olaraq hər dövlət büdcəsində yerli özünüidarə qurumlarına dotasiya 

ayrılır. Bu vəsaitin ümumi həcmi və inzibati ərazi vahidləri üzrə bölgüsünü əldə etmək olur. Ancaq 

dotasiyaların bələdiyyələr üzrə bölgüsünə rast gəlmək mümkün deyil. Halbuki bu siyahı 

bələdiyyələrə ayrılacaq dotasiyanın həcmini müəyyənləşdirən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

açıqlana bilər. 

 

❖ Büdcə müzakirələrində ictimai iştirakçılığın zəifliyi 

 

İctimai iştirakçılıq büdcə şəffaflığının təmin edilməsinin şərtləndirən amillərdən biridir. 

İctimai iştirakçılıq formalarından biri də ictimai dinləmələrdir. Azərbaycanda yerli 

 
20 https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-nece-belediyyenin-internet-sayti-var--5558.htm  
21 https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip  

https://xeberler.az/new/details/azerbaycanda-nece-belediyyenin-internet-sayti-var--5558.htm
https://www.stat.gov.az/source/finance/az/bul/belediyye_2021.zip
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özünüidarəetmə sahəsində ictimai dinləmələr 2002-2014-cü illərdə aktiv şəkildə keçirilib. Bu 

dinləmələrin əsas təşəbbüskarları bələdiyyələrin güclənməsi sahəsində ixtisaslaşan qeyri-hökumət 

təşkilatları, o cümlədən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi olub. Təkcə İqtisadi 

Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi 2006-2014-cü illərdə 50-yə qədər bələdiyyədə yerli büdcənin 

əhalinin iştirakı ilə müzakirəsinə dair ictimai dinləmə keçirilib. Bu dinləmələr beynəlxalq 

təşkilatların maliyyə dəstəyi ilə reallaşıb. 2014-cü ildən sonra QHT-lərin fəaliyyətinin 

məhdudlaşdırlması və beynəlxalq təşkilatların ölkəni tərk etməsi fonunda  ictimai dinləmələrin 

keçirilməsi təcrübəsi aradan qalxıb. Hazırda bələdiyyə qurumlarında hər hansı ictimai dinləmənin 

keçirilməsi barədə məlumatlara rast gəlmək mümkün deyil.  İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai 

Birliyinin  ekspertlərinin 2019-cu ildə hazırladıqları “Yerli səviyyədə idarəetmə və ictimai xidmət 

qurumlarının (pilot ərazilərin timsalında) fəaliyyətində informasiya açıqlığının mövcud 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə dair Hesabat”da22 2018-ci ildə Mingəçevir bələdiyyəsində 2, 

Yevlax bələdiyyəsində 11, Xudat bələdiyyəsində 6 ictimai dinləmənin keçirildiyini qeyd ediblər. 

Bələdiyyələrin internet resurslarının olmaması onlara belə tədbirlərin keçirilməsini 

ictimailəşdirmək imkanını məhdudlaşdırır. Bu isə ölkədə fəaliyyət göstərən 1606 bələdiyyənin 

neçəsində ictimai dinləmə keçirildiyini müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Eyni zamanda 

keçirilmiş ictimai dinləmənin də real müzakirə şəraitində keçirildiyi, yoxsa formal təşkil edildiyini 

müəyyənləşdirmək çətindir. Çünki bir sıra hallarda bələdiyyə qurumları bələdiyyə üzvləri və 

qulluqçularının iştirakı ilə keçirilmiş müzakirələri ictimai dinləmə kimi qələmə verirlər.  

“İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanunda23 dövlət qurumları ilə yanaşı yerli 

özünüidarəetmə orqanlarında da ictimai iştirakçılığın formalarından olan ictimai şuraların  

bələdiyyələrin yanında məşvərətçi qurum qismində fəaliyyətinin nəzərdə tutulmasına rəğmən 

indiyədək ictimai şuraların yaradılmasına dair məlumatlar yox səviyyəsindədir. Mingəçevir 

bələdiyyəsində belə bir Şura24 fəaliyyət göstərir, ancaq digər bələdiyyələr barədə bunu demək 

çətindir. 

 

❖ Bələdiyyələrin hesabatlı olmamaları 

 

Bələdiyyələr bir tərəfdən məlumatları natamam yerləşdirirlərsə, digər tərəfdən hesabatlı 

olmağa maraq göstərmirlər. Hazırda çox az sayda bələdiyyə illik büdcələri ilə bağlı hesabatı 

belediyye.info saytında yerləşdirilir, bəziləri isə fərqli saytlarda məlumatlar verir. Ümumilikdə 

götürdükdə isə bələdiyyə qurumlarının fəaliyyəti, o cümlədən büdcənin icrası ilə bağlı 

məlumatlara internet resurslarda xırda istisnalarda rast gəlmək olmur. İnternet resursları olan 

bələdiyyələr isə məlumatları tam açıqlamırlar. Məsələn, M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsinin internet 

saytında25 bələdiyyənin fəaliyyəti barədə, o cümlədən bələdiyyənin strukturu və tərkibi barədə 

geniş məlumatlar yerləşdirilib. Ancaq saytda büdcənin icrası ilə bağlı ən son məlumat 2019-cu ilə 

məxsusdur. Məlumat isə məruzə şəklində yerləşdirilib. Büdcənin icrası ilə bağlı hesabat gəlir 

mənbələri və xərc istiqamətləri üzrə detallı yerləşdirilməyib. Analoji vəziyyət Bakı şəhəri 

 
22 http://sei.az/upload/files/public_finance_bulleten_final.pdf  
23 https://e-qanun.az/framework/26879  
24 https://mingechevir-belediyye.az/xeberler/72-ctma-shura-uzvler-le-gorush.html  
25 http://belediyye.az/resulzade/  

http://belediyye.info/new/content/yerli-demokratiya-heftesi/
http://sei.az/upload/files/public_finance_bulleten_final.pdf
https://e-qanun.az/framework/26879
https://mingechevir-belediyye.az/xeberler/72-ctma-shura-uzvler-le-gorush.html
http://belediyye.az/resulzade/
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Yasamal bələdiyyəsi26 barədə də demək olar. Mingəçevir bələdiyyəsi rəsmi internet saytında illik 

hesabatları yerləşdirir27. Bu tipli nümunələr barmaqla sayılacaq qədər azdır. Halbuki 

“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” Qanunun28 11-ci maddəsində bələdiyyələr 

üzərinə illik hesabatlarını elan, bülleten, vərəqə, yerli mətbuat, internet saytı və s. vasitələrlə yerli 

əhaliyə çatdırmaq öhdəliyi qoyulub. 

Ədliyyə Nazirliyinin təmsilçisi bu ilin fevral ayının 15-də parlamentdə çıxışı zamanı “Açıq 

hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda29 da nəzərdə tutulmuş 

bələdiyyələrlə iş portalının yaradılması öhdəliyinin icrasını bələdiyyələrin fəaliyyətində şəffaflıq 

və hesabatlılığın gücləndirilməsi əsas prioritetlərdən biri kimi təqdim edib. Portalda yerli 

özünüidarəetmə sahəsində Ədliyyə Nazirliyinin gördüyü işlər, o cümlədən illik məruzələr, 

bələdiyyələrə metodoloji kömək məqsədilə hazırlanmış metodik vəsait və tövsiyələr, həmçinin bu 

sahəni tənzimləyən qanunvericilik aktları barədə məlumatlar əksini tapıb.30 Nazirliyin məlumatına 

görə, 2021-ci ildə 870 bələdiyyə üzrə aktların portal vasitəsilə inzibati nəzarət orqanına təqdim 

olunması təmin edilib. Hazırda respublika üzrə bələdiyyələrin 61%-i portaldan istifadə edir.31 

Məsələ ondadır ki, bu portal açıq deyil, ora ancaq bələdiyyə təmsilçiləri daxil olub sənədlərlə tanış 

ola bilər. Bələdiyyə ərazisində yaşayan əhalinin portaldakı məlumatlara çıxışı yoxdur. Bu portal 

ən yaxşı halda Ədliyyə Nazirliyi qarşısında hesabatlılığın bir mexanizmidir. Şəffaflıq və 

hesabatlıq Açıq Hökumət prinsiplərində nəzərdə tutulduğu kimi vətəndaşlar qarşısında açıqlığı 

özündə ehtiva edir.     

 

 
26 http://yasamalbelediyyesi.az/  
27 https://mingechevir-belediyye.az/senedler/hesabatlar/66-mngecevr-beledyyesnn-2022-c-ldek-fealyyet-barede-
hesabati-grsh.html  
28 https://e-qanun.az/framework/5231  
29 https://e-qanun.az/framework/44619  
30 https://belediyye.gov.az/news/mruz  
31 
https://belediyye.gov.az/activity?title=Metodik%20v%C9%99saitl%C9%99r%20v%C9%99%20t%C3%B6vsiy%C9%99
l%C9%99r  

http://yasamalbelediyyesi.az/
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https://mingechevir-belediyye.az/senedler/hesabatlar/66-mngecevr-beledyyesnn-2022-c-ldek-fealyyet-barede-hesabati-grsh.html
https://e-qanun.az/framework/5231
https://e-qanun.az/framework/44619
https://belediyye.gov.az/news/mruz
https://belediyye.gov.az/activity?title=Metodik%20v%C9%99saitl%C9%99r%20v%C9%99%20t%C3%B6vsiy%C9%99l%C9%99r
https://belediyye.gov.az/activity?title=Metodik%20v%C9%99saitl%C9%99r%20v%C9%99%20t%C3%B6vsiy%C9%99l%C9%99r

