
TƏHSİL SEKTORUNUN İNKİŞAFI ÜZRƏ İKİNCİ LAYİHƏ ÜZRƏ 2010-CU İLDƏ 
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRƏ DAİR HESABAT 

 
Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsinin Əlaqələndirmə Qrupu aşağıdakı layihələri Dünya 

Bankı ilə əlaqələndirmə, satınalma tədbirlərinin həyata keçirilməsi, maliyyənin idarə olunması, 
monitorinq və qiymətləndirilmə funksiyalarını həyata keçirir: 

 
1. Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihə (TSİİL); 
2. Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi 

(DİKPGL); 
3. Ali Təhsil Layihəsinin hazırlanması üçün Qrant Layihəsi (TF092823 

nömrəli Qrant). 
 
I. Monitorinq və qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi. 
TSİİL  üzrə. Layihənin monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin əsas icra 

indikatorlarına dair Layihənin başlanğıc dövrünə dair sorğular və müşahidə tədqiqatları həyata 
keçirilmiş və müvafiq hesabatlar hazırlanmışdır. Hesabatalar tərcümə edilərək Dünya Bankına 
təqdim edilmiş və Kurikulum Portalına yerləşdirilmişdir.  

Layihə üzrə monitorinq indikatorları ilə bağlı irəliləyiş barədə məlumatlar hazırlanmış və 
rüblük hesabatlara daxil edilmişdir. 

DİKPGL üzrə. Layihə üzrə monitorinq indikatorları ilə bağlı irəliləyiş barədə 
məlumatlar hazırlanmış və rüblük hesabatlara daxil edilmişdir. 

 
I. Layihə tədbirlərinin əlaqələndirilməsi. 
LƏQ layihələrin 2010-cu il ərzində icrası ilə bağlı Dünya Bankı ilə gündəlik qaydada 

əlaqə saxlamışdır. 

LƏQ layihələrin 2010-cu il ərzində icrası ilə bağlı mütəmadi olaraq Dünya Bankının yerli 
mütəxəssisləri ilə birbaşa eləcə də Dünya Bankının baş ofisində olan layihə üzrə rəhbər şəxslərlə 
videokonfrans vasitəsi ilə dəfələrlə görüşlər keçirmiş və layihə üzrə müzakirələr aparmışdır; 

TSİİL  üzrə. Komponentlərin/alt-komponentlərin icra planlarının yerinə yetirilməsinə 
köməklik göstərilmişdir. Komponent və alt-komponent koordinatorları ilə dəfərlərlə görüşlər 
keçirilmişdir, görüşlər nəticəsində icra planları təkmilləşdirilmişdir. 

LƏQ Layihənin 2-ci komponenti üzrə həyata keçiriləcək işləri müzakirə etmək üçün 
UNICEF təşkilatı ilə görüşlər təşkil etmişdir. Görüşlərin nəticəsi olaraq 2-ci komponent 
çərçivəsində nəzərdə tutulan təlimlər üçün təlimçilərin hazırlanmasını öz öhdəsinə götürmüşdür. 

LƏQ UNICEF təşkilatı ilə çoxlu sayda görüşlər keçirmişdir və nəticəndə UNICEF TSİİL 
üzrə öz öhdəliyini vaxtında və səmərəli şəkildə yerinə yetirmişdir. 

DİKPGL üzrə. Layihənin illik icra planı, layihə çərçivəsində keçirilən bütün təlimlər, 
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Su təchizatı və Kanalizasiya” fakültəsində 
tədris planının yenilənməsi işinin başlanılması, Universitet nəzdində təlim mərkəzinin açılması 
və layihə üzrə digər fəaliyyətlər Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmışdır. 

Dünya Bankının yerli mütəxəssisləri ilə layihənin 1-ci və 2-ci komponentləri çərçivəsində 
keçirilən təlimlər üçün texniki tapşırıqların hazırlanmasında sıx əməkdaşlıq etmişdir. 

Layihənin əsas benefisiarları olan Azəryolservis ASC və Azərsu ASC-dən əlavə olaraq 
digər benefisiar təşkilatlar layihə haqqında məlumatlandırılmış, layihənin işçi komissiyasına 
əlavə olaraq 4 təşkilatdan nümayəndələr qatılmış və layihənin 2010-cu il üçün  nəticələrinə dair 
bütün benefisiar təşkilatlar məlumatlandırılmışdır. 



Benefisiarlar tərəfindən layihənin “Ümumi mövzular üzrə potensialın gücləndirilməsi” 
adlı 1-ci komponenti üzrə təşkil ediləcək 5 təlim üzrə  təlimlərdə iştirak edəcək işçi heyətin 
planlaşdırılması və bu təlimlərin texniki tapşırıqlarının hazırlanması həyata keçirilmişdir.  

Layihə çərçivəsində Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Su təchizatı və 
Kanalizasiya” fakültəsinin tədris planının yenilənməsi üçün ekspert cəlb olunmuşdur və 
Universitet nəzdində təlim mərkəzində təmir bərpa işləri həyata keçirilmişdir. 

TF092823 nömrəli Qrant üzrə. 14 yanvar 2010-cu il tarixdə Bakı şəhərində Ali təhsilin 
maliyyələşməsi mövzusunda seminar keçirilmişdir. 

15 dekabr 2010-cu il tarixdə Azərbaycan Dillər Universitetində “Azərbaycanin ali təhsil 
sistemində islahatlar: nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər” adlı seminar keçirilmişdir. 

 
II.  Layihələrin həyata keçirilməsi barədə hesabatvermə. 
LƏQ tərəfindən layihələrin irəliləyişinə dair rüblük hesabatlar vaxtında hazırlanaraq 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və Dünya Bankına təqdim edilmişdir. 
LƏQ-in fəaliyyətinə dair illik və aralıq hesabatlar vaxtında hazırlanaraq Təhsil 

Nazirliyinin Aparatına təqdim edilmişdir. 
Layihələrin 2010-cu il üçün fəaliyyət nəticələrinə dair 24 dekabr 2010-cu il tarixində 

Dünya Bankının Azərbaycanda Portfelinin Səmərəliliyin Birgə İcmalı üzrə İqtisadi İnkişaf naziri 
cənab Şahin Mustafayevin sədrliyi və Təhsil naziri cənab Misir Mərdanovun iştirakı ilə keçirilən 
iclasda  Layihə Əlaqələndirmə Qrupunun rəhbəri cənab Elvin Rüstəmov tərəfindən geniş 
təqdimat keçirilmişdir. 

 
IV. Layihələrin maliyyəsinin idarə olunması və uçotu. 
Bütün layihələr üzrə LƏQ dövlət orqanları üçün aşağıda sadalanan maliyyə hesabatlarını 

təqdim etmişdir: 
−  Maliyyə Nazirliyi üçün hesabat (rüblük və aylıq formatda); 
−  Hesablama Palatası üçün hesabat (rüblük formatda); 
−  İqtisadi İnkişaf Nazirliyi üçün hesabat (rüblük formatda); 
−  Vergi ödənişləri üzrə hesabat (aylıq və rüblük formatda); 
−  Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna hesabat (rüblük formatda); 
−  Dünya Bankına Maliyyə Monitorinqi Hesabatı (rüblük formatda); 

 
TSİİL  üzrə. TSİİL-in 2009-cu il üçün auditi “Beyker Tilli – Azərbaycan” şirkəti 

tərəfindən 2010-cu ilin may ayında həyata keçirilmişdir. 
Kredit vəsaitlərindən 1.33 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait xərclənmişdir. 
Azərbaycan Hökumətinin iştirak payından 0,84 ABŞ dolları vəsait xərclənmişdir. 

DİKPGL üzrə. Kredit vəsaitlərindən 0.87 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait 
xərclənmişdir. 

Azərbaycan Hökumətinin iştirak payından 0,35 ABŞ dolları vəsait xərclənmişdir. 
TF092823 nömrəli Qrant üzrə. 39.84 min ABŞ dolları məbləğində vəsait xərclənmişdir. 

 
V. Layihənin maliyyələşdirdiyi malların, işlərin və xidmətlərin satınalınmasının 

Dünya Bankının satınalma qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilməsi. 
TSİİL  üzrə. Layihənin satınalma planına edilən dəyişikliklər Dünya Bankı ilə aşağıda 

göstərilən tarixlərdə razılaşdırılmışdır:  
- 08 yanvar 2010-cu il; 
- 15 may 2010-cu il; 
- 14 oktyabr 2010-cu il. 

 



Layihənin satınalma planına uyğun olaraq 2010-cu ildə 27 satınalma predmeti üzrə 
prosedurlar başa çatdırılmış və müqavilələr imzalanmışdır. 

DİKPGL üzrə. Layihənin satınalma planına uyğun olaraq 2010-cu ildə 20 satınalma 
predmeti üzrə prosedurlar başa çatdırılmış və müqavilələr imzalanmışdır. 

TF092823 nömrəli Qrant üzrə. Layihənin satınalma planına uyğun olaraq 2010-cu ildə 
8 mövzu üzrə məsləhətçi xidmətlərinə satınalınması üzrə prosedurlar başa çatdırılmış və 
müqavilələr imzalanmışdır. 

 


