Əhali statistikasına dair “Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları” haqqında 2-səhiyyə nömrəli rəsmi statistika
hesabatı üzrə statistik proseslərin idarə olunması prosesində SBPÜM-in
(GSBPM V5.0) tətbiqi
№

1

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Tələbatların
müəyyənləşdirilməsi

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
haqqında ümumi
tələbatın
müəyyənləşdirilməsi

Beynəlxalq
metodologiya,
istifadəçilərin tələbi,
müayinələrin
nəticələri, əmrlər,
sərəncamlar

SN

Rəsmi statistika
hesabatlarının
təkmilləşdirilməsi

1.1

Tələbatların
müəyyənləşdirilməsi

1.1.1

Ölkə siyasətinin
həyata keçirilməsi
üçün verilən
qərarlara (sərəncam,
qərar və s.) baxış

1.1.2

Beynəlxalq təşkilatlar
qarşısında öhdəliklər

1.1.3

Komitənin əmr və
qərarlarının tələbləri

1.1.5

Sorğuların,
beynəlxalq
təcrübənin və digər
ölkələrin təcrübəsinin
araşdırılması və
təhlili

1.1.6

İstifadəçilərlə
görüşlərin təşkili və
təhlili

1.1.7

Tələblərin
müəyyənləşdirilməsi

1.1.8

Müəyyən olunmuş
tələbatın məzmunun
hazırlanması

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
üzrə yekun
informasiyaya olan
tələbatın
müəyyənləşdirilməsi
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
ilə əlaqəli ölkə
rəhbərliyi və mərkəzi
icra hakimiyyəti
orqanları tərəfindən
qəbul edilmiş qərarlara
baxış
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
ilə əlaqəli beynəlxalq
təşkilatlar qarşısında
öhdəliklər

Beynəlxalq
metodologiya,
istifadəçilərin tələbi,
müayinələrin
nəticələri, əmrlər,
sərəncamlar

SN

Məlumat
istifadəçilərinin
tələbatının
öyrənilməsi

Fərman, sərəncam,
qərar, hesabatlar,
təqdimatlar,

İcra və
nəzarətedici
orqanlar
(siyasi
dairələr)

Yeni təkliflərin
müəyyənləşdirilməsi və mövcud
işlərin
təkmilləşdirilməsi

Qarşılıqlı
əməkdaşlıq
haqqında
müqavilələr

DSK,
İcra və
nəzarətedici
orqanlar

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
ilə əlaqəli DSK-nın əmr
və qərarlarına baxış

Qərarlar,
sərəncamlar,
hesabatlar,
təqdimatlar

DSK

Beynəlxalq
təşkilatların
sənədləri,
tövsiyələri

Beynəlxalq
təşkilatlar,
DSK

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm
halları statistikası
ilə bağlı təkliflərin
layihəsi

Mühazirə
materiallarının,
görüşlərin,
iclasların
protokolları

DSK

Yeni təkliflərin
müəyyənləşdirilməsi və mövcud
işlərin
təkmilləşdirilməsi

Qərarlar,
sərəncamlar,
hesabatlar,
istifadəçi sorğu
anketləri

DSK

İstifadəçi tələbi

Görüşlərin,
iclasların
protokolları və ya
hesabatlar,
arayışlar

DSK

Mövcud işlərin
təkmilləşdirilməsi

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
üzrə beynəlxalq
təşkilatlardan daxil
olmuş materiallara
baxış
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasına dair
istifadəçilərlə
görüşlərin təşkili və
təhlili
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasına dair
istifadəçi tələblərinin
müəyyənləşdirilməsi
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasına dair
müəyyən olunmuş
tələbatın məzmunun
hazırlanması

Yeni təkliflərin
müəyyənləşdirilməsi və mövcud
işlərin
təkmilləşdirilməsi
Yeni təkliflərin
müəyyənləşdirilməsi və mövcud
işlərin
təkmilləşdirilməsi

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

1.2

Tələbatların
müzakirəsi və təsdiqi

1.2.1

Maraqlı tərəflərlə
məsləhətləşmə

1.2.2

Məlumatların
mövcudluğunun
araşdırılması

1.2.3

Müəyyən olunmuş
tələbatın Elmimetodoloji şurada
müzakirəsi

1.2.4

Rəsmi razılığın əldə
edilməsi

1.2.5

Tələbatın təsdiq
olunması

İşin adı
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
üzrə göstəricilərin
təkmilləşdirilməsi ilə
əlaqədar SN ilə
müzakirələrin
aparılması,
razılaşdırılması və
təsdiqi
2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı formasını
təqdim edən tərəflərlə
yazılı və şifahi
müzakirələrin təşkili

Məlumatların
mövcudluğunun
araşdırılması

2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı formasının və
onun doldurulmasına
dair metodoloji
materialın layihəsinin
Elmi-metodoloji
şuranın müzakirəsinə
təqdim olunması
2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı formasının və
onun doldurulmasına
dair metodoloji
materialların Elmimetodoloji şurada
bəyənilmiş
versiyalarının
razılaşdırılması
2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı formasının və
onun doldurulmasına
dair metodoloji
materialların təsdiq
üçün təqdim olunması
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikası üzrə çıxış
statistik məhsulun
keyfiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi

1.3

Çıxış statistik
məhsulun
müəyyənləşdirilməsi

1.4

Anlayışların
eyniləşdirilməsi

Anlayışların
təkmilləşdirilməsi

1.4.1

Tələb olunan
göstəricinin ölkə
qanunvericiliyi ilə
uyğunluğu

Tələb olunan
göstəricinin ölkə
qanunvericiliyinə
uyğunlaşdırılması

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

SN-dən daxil olmuş
təkliflər, görüşlərin,
iclasların
protokolları, yazılı
razılaşmalar

SN,
DSK

İnzibati
mənbələrə dair
informasiyanın və
tələbatın
müəyyənləşdirilməsi

Görüşlərin,
iclasların
protokolları, yazılı
razılaşmalar

DSK

Təkliflərin
müzakirəsi və
təhlili

2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı formasını
təqdim edən
tərəflərlə yazılı və
şifahi müzakirələrin
təşkili, razılaşma
məktubları

DSK

Yenilənmə

SN ilə razılaşma
məktubları

SN,
DSK

Elmi-metodoloji
şuranın protokolu
və ya qərarı

Elmi-metodoloji
şurada bəyənilmiş
layihənin SN ilə
razılaşdırılması

SN, DSK

İN-dən daxil
olmuş razılıq
məktubları

SN-nin razılıq
məktubları və Elmimetodoloji şuranın
rəyi

SN, DSK

DSK-nın
sərəncam və ya
qərarları

DSK

Çıxış cədvəlləri

DSK

Təkmilləşdirilmiş
texniki anlayışlar

DSK

Təkmilləşdirilmiş
göstəricilər

Dövlətstatkomun
sərəncam və
qərarları və digər
istifadəçilərin
tələblərinin təmin
edilməsi
Standartlar,
anlayışların
yoxlanılmasına
nəzarət
Qanunvericilik
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

1.4.2

Göstəricinin digər
sahələrlə uyğunluğu

1.4.3

Göstəricinin
beynəlxalq
müqayisəliyinin təmin
olunması

İşin adı
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikası üzrə
göstəricilərin digər
sahələrlə
uyğunluğunun təmin
edilməsi
Zərurət yaranarsa
doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikası ilə bağlı
göstəricilərin
beynəlxalq
müqayisəliyinin təmin
olunması

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Digər sahələrin
materialları

DSK

Təkmilləşdirilmiş
göstəricilər

Beynəlxalq
göstəricilərə dair
materiallar

DSK

Təkmilləşdirilmiş
konsepsiyalar və
göstəricilər
sistemi

DSK

Razılaşmalar,
strategiya, təhlillər

DSK

Statistik vahidlərin
müəyyənləşdirilməsi

1.5

Məlumatların
mövcudluğunun
yoxlanılması

Daxili və xarici
məlumat mənbələrinin
müəyyən edilməsi

Elmi-metodoloji
şurada bəyənilmiş
layihənin SN ilə
razılaşdırılması,
DSK-nın sərəncam
və qərarları

1.5.1

Statistik vahidlərin
müəyyənləşdirilməsi, maraqlı
tərəflərlə
məsləhətləşmə

Statistik vahidlərin
müəyyənləşdirilməsi
maraqlı tərəflərlə
məsləhətləşmə

Registr
məlumatları,
təhlillər, qərarlar

İnzibati
mənbələrdən
toplanacaq
məlumatların
müəyyinləşdirilməsi
İnzibati
mənbələrdən
istifadəyə dair
metodologiya
Buraxılmış
məlumatların və
metaməlumatların
doldurulması
strategiyası
Hüquqi şərhlər
(hüquqi və ya
iqtisadi rəy),
məktublar,
məsələlərin həlli
üçün tədqiqatlar

1.5.2

İnzibati məlumat
mənbələrinin
öyrənilməsi

İnzibati məlumat
mənbələrinin
öyrənilməsi

İnzibati mənbə
məlumatları,
təhlillər, qərarlar

DSK

1.5.3

İnzibati mənbələrin
metodologiyasının
təhlili

İnzibati mənbələrin
metodologiyasının
təhlili

Metodologiya,
təhlillər, qərarlar

DSK

1.5.4

Metaməlumatların
mövcudluğunun
yoxlanılması

Metaməlumatların
mövcudluğunun
yoxlanılması

Təhlillər

DSK

1.5.5

Hüquqi çərçivələrin
müəyyənləşdirilməsi

Məlumatların
toplanması yollarının
həlli, hüquqi şərhlərin,
məktubların
hazırlanması

Təhlillər,
qiymətləndirmə

DSK

1.5.6

Qanunvericiliklə bağlı
təkliflərin verilməsi

Qanunvericiliklə bağlı
təkliflərin verilməsi

Təkliflər

DSK

Qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi

1.5.7

Ehtiyac duyulan
məlumatla mövcud
məlumat arasındakı
əskikliyin təsbit
edilməsi

Çatışmayan
məlumatların
toplanması

Təhlillər,
qiymətləndirmə

DSK

Yeni strategiya və
ya plan

1.6

İqtisadi
əsaslandırmanın
hazırlanması

Layihələr,
qiymətləndirmələr

DSK

İş planı, büdcə

1.6.1

İş (biznes) planının
hazırlanması

İş planının layihəsi

DSK

İş planı

İş planının layihəsinin
hazırlanması,
büdcənin
müəyyənləşdirilməsi
İş planının
hazırlanması
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

1.6.2

Risklərin təhlili

Risklərin və faydaların
qiymətləndirilməsi

Təhlillər

DSK

Risklərin və
faydaların
parametrləri

1.6.3

Xərclərin
qiymətləndirilməsi

Xərclərin
hesablanması və
müəyyənləşdirilməsi

Təhlil, maliyyə
sənədləri və
sərəncamlar

DSK

Xərclərə dair
sənədlər

Xərc maddələri,
maliyyə
sənədlərinin
layihəsi

DSK

Təsdiqlənmiş
büdcə

1.6.4

Smetanın təsdiqi

Büdcənin təsdiqi

1-ci mərhələnin yekunu. Layihələr və planlar qəbul edildi

2

Layihələndirmə

2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı formasının
fərdi elektron
maşınlarında işlənməsi
proqramı üçün məsələ
qoyuluşunun
hazırlanması

2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı, çıxış
cədvəlləri,
göstəricilərin siyahısı

DSK

Çıxış cədvəllərinin
maketi

DSK

Çıxış cədvəllərinin
maketi

DSK

Çıxış cədvəllərinin
maketi

DSK

Məsələ
qoyuluşunun
layihəsi

Məlumatlar və
metaməlumatlar

DSK

Saxlanma və
məhv edilməsi
tələblərinin
layihəsi

Razılaşmalar,
qərarlar, reyestr
məlumatları

DSK

İzahların
uyğunluğu
İzahların
uyğunluğu

2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı, çıxış
cədvəlləri,
göstəricilərin siyahısı
2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı, çıxış
cədvəlləri,
göstəricilərin siyahısı
2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatı, çıxış
cədvəlləri,
göstəricilərin siyahısı

2.1

Çıxış məhsulun
layihəsi

Çıxış cədvəllərinin
layihəsi və məhsullar

2.1.1

Çıxış maketlərinin və
fərdi çıxış
cədvəllərinin
hazırlanması və
razılaşdırılması

Məhsulların keyfiyyəti
üçün məqsədlərin
müəyyənləşdirilməsi

2.1.3

İnformasiya
massivlərinin təyin
olunması

İnformasiya
massivlərinin təyini

2.1.5

Məlumatların və
metaməlumatların
saxlanma və məhv
edilməsi tələblərinin
müəyyənləşdirilməsi

2.2

Göstəricilərin
izahlarının layihəsi

2.2.1

İzahların
hazırlanması və
razılaşdırılması

İzahların hazırlanması
və razılaşdırılması

Razılaşma
məktubları

DSK

2.2.2

İzahların təsdiqi

İzahların təsdiqi

Qərarlar

DSK

2.2.3

İzahların
inteqrasiyası

Reyestrin
aktuallaşdırılması

Reyestr

DSK

2.3

Toplanma layihəsi

Hesabatın əhatə
dairəsinin
müəyyənləşdirilməsi

Metaməlumatlar

SN,
DSK

Metaməlumatların layihəsi

2.3.1

Məlumat toplama
metodunun
müəyyənləşdirilməsi
və təkmilləşdirilməsi

Məlumat toplama
metodunun
müəyyənləşdirilməsi
və təkmilləşdirilməsinin
təmin edilməsi

DSK

Məlumatların
toplanması
metodunun
müəyyənləşdirilməsi

Məlumatların və
metaməlumatların
saxlanma və məhv
edilməsi tələblərinin
müəyyənləşdirilməsi
Göstəricilərin
izahlarının layihəsinin
işlənməsi, müayinələr,
reyestr məlumatları

Məsələ qoyuluşu
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Aktuallaşdırılmış
reyestr
Aktuallaşdırılmış
reyestr

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

2.3.2

Məlumatların
toplanılması
alətlərinin
araşdırılması

Məlumatların
toplanılması alətlərinin
təmin edilməsi

2.3.3

Məlumatların
toplanması metodunun təsdiqi və icraya
qəbulu

2.4

Məcmu hüdudlarının
və seçmənin layihəsi

Təchizatçı

Nəticə

Razılaşma
məktubları

DSK

Məlumatların
toplanması
metodunun
müəyyənləşdirilməsi

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasının
aparılmasına dair
metodologiyanın
təsdiqi

Elmi-metodoloji
şurada SN-dən
daxil olan razılaşma
məktublarına
baxılması

SN,
DSK

Metodologiyanın
təkmilləşdirilməsi
barədə qərar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

İşlənmə və təhlil
layihəsi

Məlumatların işlənməsi
və təhlilinin layihəsi

Razılaşma
məktubları, Elmimetodoloji şuranın
qərarı

DSK

Statistik
məlumatların
işlənməsi
metodologiyası

2.5.1

Məlumatların
işlənməsi və təhlili
metodunun
araşdırılması

Məlumatların işlənməsi
və təhlili metodunun
araşdırılması

Kollegiya qərarı,
əmr və s irəli gələn
məsələlər

DSK

Araşdırmanın
nəticəsi

2.5.3

Məlumatların
toplanması metodunun hazırlanması

Məlumatların
toplanması metodunun hazırlanması

Araşdırmanın
nəticəsi

DSK

Metodun layihəsi

Metodologiyanın Elmimetodoloji şurada
müzakirəsi

Razılaşma
məktubları, Elmimetodoloji şuranın
qərarı

DSK

Metodologiya

Metodologiyanın
təsdiqə təqdim
edilməsi

Metodologiyanın
layihəsi, qərar və
ya sərəncam

DSK

Metodologiyanın
təsdiqi və icraya
qəbulu

2.6

İstehsal sisteminin və
texnoloji prosesin
layihəsi

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasına dair
məlumatları özündə
əks etdirən hesabat
formasının “Statistik
işlər proqramı”na daxil
edilməsi

Əhali statistikası
şöbəsinin iş planı,
”Statistik işlər
proqramı”

DSK

İş planının
hazırlanması

2.6.1

İstifadəçi tələblərinin
təsnifatının
hazırlanması

İstifadəçi tələblərinin
qruplaşdırılması

İstifadəçi
məmnunluğu
sorğusunun
nəticələri

DSK

İstifadəçi
tələblərinə dair
təsnifat

2.6.2

İstifadəçi tələbatına
yönəldilmiş istehsal
sisteminin
formalaşdırılması

İstifadəçi tələbatına
yönəldilmiş istehsal
sisteminin
formalaşdırılması

Məsələ
qoyuluşunun
layihəsi

DSK

Proqram
təminatının
layihəsi

2.4.1

2.4.2

2.5.4

2.5.5

Seçmənin
(müşahidənin) əhatə
dairəsinin müəyyən
edilməsi
Seçmə planının
tərtibi

Məlumatların
toplanması metodunun Elmi-metodoloji
şurada müzakirəsi
Məlumatların
toplanması
metodologiyasının
təsdiqi və icraya
qəbulu

Giriş materialı
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

2.6.3

İş planlarının
(reqlamentin)
layihəsinin
hazırlanması

2.6.4

Layihələrin baxılması

2.6.5

İş planının təsdiqi

İşin adı
İş planlarının
(reqlamentin)
layihəsinin
hazırlanması
İş planının, cədvəllərin
baxılması
Əhali statistikası
şöbəsinin iş planının,
Statistik işlər
proqramının
hazırlanması

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Kollegiya qərarları,
müvafiq əmr,
sərəncam, göstəriş
və ya tapşırıqlar

DSK

İş planının
layihəsi

Planın layihəsi

DSK

Hazırlanmış iş
planı

İş planları

DSK

İş planlarının
təsdiqi

2-ci mərhələnin yekunu. Bütün layihələr təsdiqləndi
3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.7.2

3.7.3

İstehsal sisteminin
yaradılması
Toplanma
vasitələrinin
yaradılması
Prosesin
komponentlərinin
yaradılması və ya
yaxşılaşdırılması
Texniki dəstək
imkanlarının
yaradılması

Prosesin
komponentlərini
yaratmaq

Alətlər

DSK

İstehsal sistemi

Sistemin yaradılması

Məsələlər, alətlər

DSK

İstehsal sistemi

Proses
komponentlərinin
yaradılması

Alətlər

DSK

Yaradılma
komponentləri

Texniki yardım
məsələləri

Texniki məsələlər

DSK

Texniki tapşırıq

Texniki şərtlər və
məsələ qoyuluşu

DSK

Proqram təminatı

Yeni komponent və
ya xidmətlərin
yaradılması

DSK

Yayılma
komponentlərinin
və ya xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi

Məsələ qoyuluşu

DSK

Hesabatlar

Məsələ qoyuluşuna
uyğun hazırlanmış
proqram

DSK

Proqramın təhvil
alınması

Məsələ qoyuluşu

DSK

Proqramın təhvil
alınması

Kadrlarların
təlimatlandırılması

DSK

Səriştəlilik,
istehsal sistemi

Kadrların bilik
səviyyəsinin artırılması

Dövlətstatkomun
müvafiq əmri, tədris
planı

DSK

Kadrların bilik
səviyyəsinin
artırılması

İstehsal sisteminin
tətbiqi

Sənədləşdirilmiş
proseslər

DSK

İstehsal
sisteminin tətbiqi

Yayılma
komponentlərinin
yaradılması və ya
yaxşılaşdırılması
Texnoloji prosesin
formalaşdırılması

Hesabatın onlayn
qaydada toplanması
üçün proqram
təminatının
hazırlanması
Yayılma
komponentlərinin
yaradılması və ya
yaxşılaşdırılması
Hesabatın
hazırlanması

İstehsal sisteminin
sınaqdan keçirilməsi

İstehsal sisteminin
yoxlanılması

Statistik biznesprosesin sınaqdan
keçirilməsi
İstehsal sisteminin
yaradılmasının
yekunlaşdırılması
İstehsal sisteminin
tətbiqi zamanı
kadrların məlumatlandırılması, texniki
dərslərin keçirilməsi

Statistik biznesprosesin sınaqdan
keçirilməsi
İstehsal sisteminin
yaradılmasının başa
çatdırılması

Proqram təminatının
hazırlanması

İstehsal sisteminin
tətbiqi

3-cü mərhələnin yekunu. İstehsal sistemi yaradıldı
4

Toplanma

Zəruri məlumatların
toplanması

Statistik məlumatlar
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DSK

Məlumatlar

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

4.1

Məcmu hüdudlarının
yaradılması və
seçmə nümunəsinin
seçilməsi

2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatını təqdim
edən subyektlərin
reyestrə daxil edilməsi

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Məcmu hüdudların
yaradılması

DSK

2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatını təqdim
edən subyektlərin
reyestrə daxil
edilməsi

Məlumatların
toplanmasına
hazırlıq
Planın hazırlanması
və öhdəliklərin
müəyyən edilməsi

Məlumatların
toplanmasına hazırlıq

Hesabat
məlumatları

DSK

Statistik
məlumatlar

Planın hazırlanması və
öhdəliklərin müəyyən
edilməsi

İş planı

DSK

Müvafiq plan

4.2.2

Kadrların seçilməsi
və təlimi

Kadrların bilik
səviyyəsinin artırılması

Dövlətstatkomun
müvafiq əmri, tədris
jurnalı

DSK

Kadrların bilik
səviyyəsinin
artırılması

4.2.3

Tədris materiallarının
hazırlanması və
seminarların
keçirilməsi

Seminarların
(təlimlərin) keçirilməsi

Tədris planı

DSK

Kadrların bilik
səviyyəsinin
artırılması

4.2.5

Sorğu vərəqələrinin
(hesabat
formalarının) və digər
materialların nəşri və
paylanması, elektron
versiyalara girişin
təmini

Hər bir hesabat
üçün nəzərdə
tutulmuş statistik
vahidlərin reyestri

DSK

Məlumatlar

4.2.6

Proqram vasitələrinin
kompüterlərə və ya
serverə yüklənməsi

Məsələ qoyuluşu

DSK

Proqram təminatı

4.3

Toplanmanın həyata
keçirilməsi

DSK-nın veb
səhifəsində 2-səhiyyə
nömrəli rəsmi
statistika hesabatını
təqdim edən bütün
statistik vahidlər üçün
hesabatlara girişin
təmin olunması
2-səhiyyə nömrəli
rəsmi statistika
hesabatın onlayn
rejimdə toplanması
üçün proqram
təminatının veb
səhifədə
yerləşdirilməsi
Hesabatın onlayn
rejimdə toplanması

Məsələ qoyuluşu

DSK
(YSO)

Məlumatlar

4.3.1

YSO üçün iş
planlarının tərtibi

YSO-lar üçün iş
planlarının tərtibi

Yerli statistika
orqanları üçün
Statistik işlər
proqramı

DSK

Cədvəl

4.3.2

YSO-dan aralıq
hesabatların
alınması

2-səhiyyə nömrəli
hesabatın onlayn
rejimdə toplanması

Yerli statistika
orqanları üçün
Statistik işlər
proqramı

DSK

Məlumatlar

4.4

Toplanmanın
yekunlaşdırılması

Məlumatların
toplanmasının başa
çatdırılması

Məlumatlar

DSK

Məlumatlar

4.4.1

Elektron
məlumatların
müəyyən olunmuş
sahəyə yüklənməsi

Elektron məlumatların
müəyyən olunmuş
sahəyə yüklənməsi

Elektron
məlumatlar

DSK

Elektron baza

4.2

4.2.1

4-cü mərhələnin yekunu. Məlumatlar işlənməyə hazırdır

5

İşlənmə

Təsnifləşdirmə və
kodlaşdırma, baxış,
düzgünlüyün
yoxlanılması və
redaktə, impyutasiya,
çəkilərin hesablanması

Məlumatlar
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DSK

Statistik
məlumatlar

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

5.1

Məlumatların
birləşdirilməsi

Məlumat mənbələrinin
əlaqələndirilməsi və
statistik reyestr

Məlumatlar və
reyestrlər

DSK

Məlumatların
birləşdirilməsi

5.2

Təsnifləşdirmə və
kodlaşdırma

Giriş məlumatlarının
təsnifləşdirilməsi və
kodlaşdırılması

Ölçü vahidləri,
təsnifatlar

DSK

Məlumatlar

5.3

Baxış və
düzgünlüyün
yoxlanılması

Məlumatlar

DSK

Məlumatların
yoxlanılması

5.3.1

Məlumatların ilkin
yoxlanılması

Məlumatlar

DSK

Məlumatların
keyfiyyəti

5.3.4

Keyfiyyətə nəzarət
cədvəllərinin təhlil
olunması və xətaların
aşkar olunması

Uyğunsuzluqların
onlayn qeydiyyatı

DSK

Məlumatların
keyfiyyəti

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

Redaktə və
impyutasiya
İmpyutasiya
elementlərinin təyin
olunması
İmpyutasiyanın
aparılması
İmpyutasiya üzrə
qeydlərin alınması

Baxış və düzgünlüyün
yoxlanılması (giriş
məlumatlarının
yoxlanılması)
2-səhiyyə nömrəli
hesabat formalarının
yoxlanılması
2-səhiyyə nömrəli
hesabat
məlumatlarının
düzgünlüyünün
yoxlanılması
Zərurət yaranmayıb
Zərurət yaranmayıb

5.6

Çəkilərin
hesablanması

Çəkilərin
hesablanması

Aqreqasiya olunmuş
göstəricilərin
hesablanması
Məlumat fayllarının
yekun
formalaşdırılması

Aqreqasiya olunmuş
göstəricilərin
hesablanması
Məlumat fayllarının
yekun
formalaşdırılması

-

-

-

-

-

-

-

Monitorinqin
nəticələri

DSK

Dəyişənlər

DSK

Məlumatlar

DSK

Məlumatlar

DSK

Mikroməlumatların
saxlanması

Zərurət yaranmayıb
Yeni göstəricilərin və
statistik məlumatların
formalaşdırılması

-

-

Zərurət yaranmayıb

Yeni göstəricilərin
və vahidlərin
formalaşdırılması

5.8

-

-

5.5

5.7

-

Şöbə tərəfindən
təsdiq olunan
qeydlər
Şöbə tərəfindən
təqdim olunan
qeydlər
Məlumatlar

5-ci mərhələnin yekunu. Məlumatlar təhlil üçün hazırdır

6

Təhlil

6.1

İlk nəticələrin
hazırlanması

6.1.1
6.1.2
6.2

İlkin nəticələrin əldə
edilməsi
Mövsümi düzəlişlərin
aparılması
Nəticələrin
yoxlanılması

Nəticələrin
hazırlanması,
keyfiyyətin
yoxlanması, nəticələrin
izahı, yekun
nəticələrinin
formalaşdırılması
İlkin nəticələrin 2səhiyyə hesabat
forması əsasında
hazırlanması
İlkin nəticələrin əldə
edilməsi
Mövsümi düzəlişlərin
aparılması
Nəticələrin
yoxlanılması

Məlumatlar

DSK

Hazır məlumatlar

İlkin nəticələr

DSK

Çıxış cədvəlləri

Məlumatlar

DSK

Məlumatlar

DSK

İlkin nəticələr

DSK
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Çıxış cədvəlləri,
dinamika sıraları
Aidiyyəti üzrə
məlumatlar
Əldə edilmiş
yekun nəticələr

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

6.2.1

Hesabat intizamının
yoxlanılması

Hesabat intizamının
yoxlanılması

Statistik işlər
proqramı

DSK

Hesabat
intizamını pozan
statistik vahidlər

6.2.2

Məcmunun əhatə
dairəsinin təhlili

Məcmunun əhatə
dairəsinin təhlili

Hesabat
məlumatları

DSK

Təhlilin nəticələri

6.2.3

Uyğunsuzluq və
xətaların aşkara
çıxarılması

İlkin məlumatlarda
səhvlərin və
uyğunsuzluqların
aşkara çıxarılması

Hesabat formaları
və
uyğunsuzluqların
onlayn qeydiyyatı

DSK

Hesabatı
səhvlərlə təqdim
edən aşkar
edilmiş statistik
vahidlər

6.2.6

Nəticələrin redaktə
edilməsi

Nəticələrin redaktə
edilməsi

Məlumatlar

DSK

Yekun məlumatlar

6.3

Nəticələrin izahı

Hesabatların
yekunları

DSK

Məlumatlar

Hesabat
məlumatları

DSK

Təhlilin nəticələri
(cədvəllər və
qrafiklər)

İzahların
hazırlanması

Yekun məlumatlar

DSK

Hazır
metaməlumatlar

6.3.2

6.3.3

Müxtəlif vasitələrdən
istifadə etməklə
statistik məhsulların
təhlili və izahı
(cədvəllər, qrafiklər
və s)
Çıxış
nəticələrinin tam
izahlarının
hazırlanması

Çıxış məlumatların
əsasında tam izahların
hazırlanması
Müxtəlif vasitələrdən
istifadə etməklə
statistik məhsulların
təhlili və izahı
(cədvəllər, qrafiklər
və s)

6.4

Məxfiliyin
qorunmasına nəzarət

İlkin məlumatların
məxfi saxlanılması

Hesabatların
yekunları

DSK

İlkin məlumatların
məxfiliyinə
nəzarət

6.4.1

Məxfiliklə bağlı
qaydaların
hazırlanması

İlkin məlumatların
məxfiliyinin qorunması

Hesabatların
yekunları

DSK

İlkin məlumatların
məxfiliyi

6.5

Nəticələrin yekun
formalaşdırılması

Yekun nəticənin
hazırlanması

Hesabatların
yekunları

DSK

İstifadəçilər üçün
yekun nəticələr

6-cı mərhələnin yekunu. Təhlilin nəticələri yayılmaya hazırdır
7

Yayılma

7.1

Çıxış məlumatları
sisteminin
yeniləşdirilməsi

7.1.2

7.1.3

Məlumatların və
metaməlumatların
məlumat bazasına
yüklənilməsi
Məlumatların
müvafiq
metaməlumatlarla
əlaqəsinin təmin
edilməsi

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasına dair
göstəricilərin yayılması
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasına dair
göstəricilərin
aktuallaşdırılması
Məlumatların və
metaməlumatların
məlumat bazasına
yüklənilməsi
Məlumatların müvafiq
metaməlumatlarla
əlaqəsinin təmin
edilməsi

Təhlil və
məlumatlar

DSK

Təhlil və
məlumatlar

Nəşrlərin
yayılmasının
reyestri

DSK

Təhlil və
məlumatlar

Statistik məlumatlar

DSK

Metaməlumatlar
sistemi

Məlumatlar və
metaməlumatlar

DSK

Məlumatlar və
metaməlumatlar
arasında əlaqə
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№

Prosesin adı,
fəaliyyət

7.2

Yayılan məhsulların
istehsalı

7.2.2

Məhsul
komponentlərinin
hazırlanması

İşin adı
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
statistikasına dair
göstəricilərin istehsalı
Məhsul
komponentlərinin
hazırlanması

7.2.3

Məcmuə və digər
nəşrlərin istehsalı

Azərbaycanın
demoqrafik
göstəriciləri adlı
məcmuə,
Azərbaycanın əhalisi
adlı bülleten

7.2.4

Məhsulun yayılması
işlərinə hazırlıqların
tamamlanması və
təsdiq edilməsi

Məhsulun yayılması
işlərinə hazırlıqların
tamamlanması və
təsdiq edilməsi

Məlumatların internet
informasiya
ehtiyatlarında
yerləşdirilməsi

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
üzrə göstəricilər
haqqında illik
məlumatların veb
bazada yerləşdirilməsi

7.2.5

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
üzrə göstəriciləri
xarakterizə edən
ekspress-məlumatların
və təhlili məruzələrin
hazırlanması
Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
üzrə göstəricilərin
buraxılışının idarə
edilməsi

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

Nəşrlərin
yayılmasının
reyestri

DSK

Təhlil və
məlumatlar

Nəşrlərin
yayılmasının
reyestri

DSK

Təhlil və
məlumatlar

Statistik nəşrlərin
kataloqu

DSK

“Azərbaycanın
demoqrafik
göstəriciləri adlı
məcmuə,
Azərbaycanın
əhalisi adlı
bülletenin
hazırlanması

İstifadəçi tələbləri
əsasında
hazırlanmış
yayılma reyestrinin
layihəsi

DSK

Təsdiq edilmiş
yayılma reyestri

2-səhiyyə nömrəli
hesabatın yekun
məlumatları

DSK

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm
halları üzrə
göstəricilər
haqqında yekun
məlumatların veb
bazada
yerləşdirilməsi

2-səhiyyə
hesabatın yekun
məlumatları

DSK

Ekspressməlumatlar və
təhlili məruzələr

Statistik (İqtisadi)
təhlil üzrə iş planı,
statistik nəşrlərin
kataloqu

DSK
(İİƏŞ)

İstifadəçiləri
xəbərdar etmək

İstifadəçiləri
xəbərdar etmək

7.2.6

Ekspressməlumatların və
təhlili məruzələrin
hazırlanması

7.3

Yayılan məhsulların
buraxılışının idarə
edilməsi

7.3.1

Təhlil üzrə iş
planlarının
hazırlanması

Təhlil üzrə iş
planlarının
hazırlanması

Statistik təhlil üzrə
iş planı, statistik
nəşrlərin kataloqu

DSK
(İİƏŞ)

7.3.2

Buraxılış təqviminin
hazırlanması

Buraxılış təqviminin
hazırlanması

Təqvim

DSK
(İİƏŞ)

Buraxılışın idarə
edilməsi
Statistik məhsulların
arxivləşdirilməsi

Buraxılışın idarə
edilməsi
Məhsulların
arxivləşdirilməsi

Məhsullar

DSK
(İİƏŞ)

Statistik məlumatlar

DSK

7.4

Yayılan məhsulların
təşviqi

Yayılan məhsulların
təşviqi

Məhsulların
yayılması

DSK

Məhsulların idarə
edilməsi

7.5

İstifadəçilərin
sorğularının idarə
edilməsi

Doğum, ölüm və
perinatal ölüm halları
üzrə daxil olan
sorğuların
cavablandırılması

Komitənin sədri və
ya sədrin
müavinlərinin
tapşırığı

DSK

İstifadəçilərin
tələblərinə cavab

7.3.3
7.3.4
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Statistik
məcmuənin
buraxılışı
İstifadəçi
məmnunluğu
Arxivə verilmiş
sənədlər

№

Prosesin adı,
fəaliyyət

İşin adı

Giriş materialı

Təchizatçı

Nəticə

DSK

Sənədlərin
qeydiyyatı

DSK

İstifadəçi
məmnunluğu

7.5.2

İstifadəçi sorğularının
qeydiyyatı və
cavablandırılması

İstifadəçi sorğularının
qeydiyyatı və
cavablandırılması

Daxil olan və
göndərilən
sənədlərin
qeydiyyatı kitabları
və elektron
kargüzarlıq sistemi

7.5.3

İstifadəçi
məmnunluğunun
qiymətləndirilməsi

İstifadəçi
məmnunluğunun
öyrənilməsi

Müvafiq sorğunun
materialları

7-ci mərhələnin yekunu. Statistik məlumatlar yayımlandı
DSK - Dövlət Statistika Komitəsi
YSO – Yerli statistika orqanı
SN - Səhiyyə Nazirliyi
İİƏŞ – İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
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