
PTT monitorinqinin keyfiyyətə təsiri

AZƏRBAYCANDA PEŞƏ TƏHSİLİ VƏ TƏLİMİNİN 
(PTT) İNKİŞAFINA Aİ-NİN DƏSTƏYİ
Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən layihə
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Layihənin qısa icmalı (4 komponent)

1. PTT-nin hüquqi çərçivəsi və strategiyası

2. PTT-nin çoxsəviyyəli idarəetmə sistemi və idarəçilik

3. PTT kvalifikasiyaları və kurikulumlar

4. Monitorinq və Məlumat İdarəetmə Sistemi
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PTT üzrə Strateji Yol Xəritəsinin dörd strateji 
hədəfinə veriləcək töhfələr

Dörd strateji hədəf
Layihənin 

komponentləri

İşəgötürənlərin PTT sisteminə inteqrasiyası 1, 2, 3

Nəticəyə əsaslanan maliyyə sisteminin qurulması 1, 2

Sektorlara əsaslanan xüsusi proqramların 
hazırlanması

3

PTT üzrə hədəflərə nail olmaq üçün xüsusi 
vasitələrin (alətlərin) tətbiq olunması

1, 4



Komponent 4:
Monitorinq və Məlumat İdarəetmə Sistemi (MIS)

Cənab Herman Sonneveld 
Layihə rəhbəri

Xanım Samaya Jafarova
M&Q və MIS üzrə Ekspert
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Nəzərdə tutulan nəticələr

- Monitorinq və MIS PTT sisteminin düzgün idarə olunması üçün istifadə olunan alətlərdir

- Qərarların qəbul edilməsi üçün əsas rolu oynayır

Nəticə 1: 

•Məlumat İdarəetmə 
Sistemi işləkdir

Nəticə 2: 

•PTT üzrə monitorinq 
sistemi tətbiq olunur

Nəticə 3: 

•PTT-də aparılan 
islahatlar üzrə 
layihələrin monitorinqi 
və koordinasiyası 
təkmilləşdirilib
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Monitorinq islahat müdaxilələri çərçivəsində nəticələrə 
nail olmaq üçün köməkçi amil olaraq (1)

• Dövlət qurumları, layihələr və digərləri tərəfindən edilən müdaxilələr 
mütləq nəticəyə yönəlməlidir (öncədən nəzərdə tutulan nəticələr və 
təsirlər);

• Monitorinq nəzərdə tutulan nəticələrə nail olunub olunmadığını (və ya 
vaxtında nail olunacağını) ölçməlidir;

• Mütəmadi olaraq toplanan məlumatlar (monitorinq vasitəsilə) nəzərdə
tutulan nəticələrə nail olmaq və zəruri hallarda istiqamətin vaxtında
dəyişdirilməsi məqsədi ilə dövlət orqanları, layihələr və digər idarəedicilər
üçün alət rolunu oynamalıdır;

• Müvafiq monitorinq sistemlərini və alətlərini tətbiq etmədən nəticələrə
vaxtında nail olmaq çətin olacaqdır;
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Monitorinq islahat müdaxilələri çərçivəsində nəticələrə 
nail olmaq üçün köməkçi amil olaraq (2)

• Monitorinq müxtəlif maraqlı tərəflərin müxtəlif səviyyədə: milli və 
institusional (məs. PTT müəssisələri)səviyyədə olan ortaq məsuliyyətidir.

• Sistemlər və vasitələr birlikdə seçilməli və qərar verilməlidir.
• İndikatorlar tətbiq olunmalı və bütün maraqlı tərəflər tərəfindən başa 

düşülməlidir
• Mövcud vəziyyət, eləcə də gələcəkdə nəzərdə tutulan vəziyyət aydın 

şəkildə təsvir olunmalıdır ;
• Alətlərdən istifadə(məlumatların əldə edilməsi kimi) yalnız monitorinq 

edən və idarə edən qurumlar tərəfindən deyil, eyni zamanda icraçı 
qurumlar tərəfindən də tətbiq edilməlidir.
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Məlumat İdarəetmə Sistemi işləkdir

• PTT üzrə MİS-nin strukturunun müəyyən olunması

• PTT üzrə MİS-nin hazırlanması

• MİS-nin benefisiar və digər maraqlı tərəflər arasında yayılması
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PTT üzrə monitorinq sistemi tətbiq olunur

• PTT üzrə monitorinq sisteminin əsasının qoyulması- İndikatorlar çərçivəsi, 
metodologiyalar

• Məlumatların daxil edilməsi üzrə təlimatların hazırlanması– metodologiya, 
məlumatların yığılması və təhlili qaydaları (təlimatlar)

• Bacarıqların artırılması – seminarlar, təqdimatlar, məsləhətləşmələr
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PTT-də aparılan islahatlar üzrə layihələrin monitorinqi və
koordinasiyası təkmilləşdirilir

• Donorlar tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrin monitorinqi və 
qiymətləndirilməsi – Donorlar tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrin 
M&Q çərçivəsinin əsasının qoyulması (Aİ qrant layihələrinin monitorinqi 
də daxil olmaqla)

• Donor koordinasiya fəaliyyətləri
- Layihə (donor) matriksinin yenilənməsi, məs.,gələcək layihələr

tərəfindən ediləcək müdaxilə sahələrini və əlavə müdaxilənin lazım
olduğu sahələri göstərmək üçün;

- PTT sektoru üzrə donor koordinasiyası görüşlərinin keçirilməsi


