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Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər üzrə 

 
 
 

Sıra 
N-si 

 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 

 
 

Dövriliyi 

 
Hesabat 

formasının 
adı 

 

İşin son təqdim edilmə tarixi 

Rayon 
(şəhər) 

statistika 
idarələri 

(şöbələri) 
üçün 

 

Naxçıvan MR 
Dövlət 

Statistika 
Komitəsi və 
Bakı şəhər 
statistika 

idarəsi üçün 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 2013-cü il üzrə əhalinin 

gəlir və xərcləri balansının 
hesablanması 
 

illik Ticarət, xidmət, ma-
liyyə və milli hesab-
lar statistikası üzrə 
məlumatlar 

- may 
(Naxçıvan 
MR üzrə) 

2. 2013-cü il üzrə ümumi 
regional məhsulun 
hesablanması: 

    

  a) ilkin hesablama illik Sahələr üzrə təcili 
illik yekunlar, ma-
liyyə, bank və sığor-
ta təşkilatlarının illik 
yekunları 
 

- yanvar 

  b) dəqiqləşmiş hesablama illik Sahələr üzrə 1-isteh-
sal, 2-investisiya 
hesabatları, bank, 
maliyyə, sığorta və 
digər müəssisələrin 
(təşkilatların) yekun 
göstəriciləri 
 

- noyabr 

3. 2014-cü ilin ayları üzrə 
əhalinin gəlir və xərcləri 
balansının əsas 
göstəriciləri 

aylıq Milli hesablar sta-
tistikası üzrə məlu-
matlar, Maliyyə Na-
zirliyinin dövlət 
büdcəsinin icrasına 
dair aylıq hesabatı  
və bank sisteminin 
göstəriciləri 
 

- hesabat döv-
ründən sonra  
9-cu gün 
(Naxçıvan MR 
üzrə) 
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1 2 3 4 5 6 
 

4. 2013-cü ildə Naxçıvan 
MR üzrə mövcud əsas 
fondların hesablanması 
(iqtisadiyyatın sahələri 
üzrə) 

illik İqtisadiyyatın sahə-
ləri üzrə 1-müəssi-
sə (illik) və 11-əsas 
vəsait hesabatları-
nın göstəriciləri və 
Maliyyə Nazirliyi-
nin materialları 
 

- sentyabr 

5. Regionlar üzrə iqtisadiy-
yatın əsas sahələrində məh-
sul buraxılışı və onun fizi-
ki həcm indeksi göstəri-
ciləri haqqında rüblük 
məlumat 

rüblük Sahə statistika şö-
bələri və rayon (şə-
hər) statistiska idarə 
və şöbələrinin 
məlumatları 

Rayon (şə-
hər) statisti-
ka idarə və 
şöbələri hesa-
bat dövrün-
dən sonrakı 
ayın 21-i 

hesabat döv-
ründən sonra  
30-cu gün 

 Maliyyə və bank 
statistikası 

    

    
1. 

 
2013-cü ildə müəssisələrin 
(təşkilatların) istehsal fəa-
liyyəti, maliyyə nəticələri və 
əmlakı haqqında əsas  
göstəricilər   
 

      
illik 

 
1-müəssisə (illik) 

 

 
29 aprel 

 

 
29 aprel 

2. 2014-cü ilin I, II və III 
rübləri üzrə müəssisələrin 
(təşkilatların) istehsal 
fəaliyyəti və maliyyə 
nəticələrinin əsas 
göstəriciləri   
 

rüblük 1-müəssisə (rüblük) 
 

hesabat 
dövründən 

sonra  
45-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra 
45-ci gün 

 

3. 2014-cü ilin I, II və III 
rübləri üzrə müəssisələrin 
(təşkilatların) maliyyə 
fəaliyyətinin bəzi 
göstəriciləri haqqında 
bülleten 
 

rüblük 1-müəssisə (rüblük) hesabat 
dövründən 

sonra  
55-ci  gün 

hesabat döv-
ründən sonra 
55-ci gün 

4. 2013-cü ildə müəssisələrin 
(təşkilatların) maliyyə fəa-
liyyətinin bəzi göstəriciləri 
haqqında bülleten 
 

illik 1-müəssisə (illik) 27 may 27 may 

5. Naxçıvan MR büdcəsinin 
gəlir və xərcləri haqqında 
məlumat 

aylıq - - hesabat döv-
ründən sonra 
55-ci gün 
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1 2 3 4 5 6 
 

6. Xarici investisiyalar üzrə 
əməliyyatlar  

rüblük 1-invest 
 

hesabat döv-
ründən sonra  
25-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra
25-ci gün 

 
7. Maliyyə sektorunda işçilərin 

sayı, hərəkəti və əmək haqqı  
aylıq 4-əmək 

 
hesabat döv-
ründən sonra 
21-ci  gün 

 hesabat döv-
ründən sonra 

21-ci gün 
 

  rüblük 
 

“-“ hesabat döv-
ründən sonra 

21-ci  gün 

hesabat döv-
ründən sonra 

21-ci  gün 
 

8. Əmək üzrə göstəricilər illik 1-əmək 
 

18 fevral 18 fevral 

9. Yerli özünüidarəetmə (bələ-
diyyə) orqanının büdcəsinin 
icrası  
 

rüblük 1-BB  hesabat döv-  
 ründən sonra 

35-ci gün 
 

  hesabat döv- 
  ründən sonra

40-cı gün 
 

  illik “-“ 24 fevral 
 

24 fevral 

10. Müəssisələrdə  informasiya və 
kommunikasiya texnologiya-
larından istifadə  
 

illik 1-İKT (müəssisə) 25 fevral 25 fevral 
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Əhali və gender statistikası 

 
 
 

Sıra 
N-si 

 

 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

 
  

Dövriliyi 
 

 
Hesabat 

formasının 
adı 

İşin son təqdim edilmə 
tarixi 

Rayon 
(şəhər) 

statistika 
idarələri 
(şöbələri) 

üçün 
 

Naxçıvan 
MR Dövlət 
Statistika 

Komitəsi və 
Bakı şəhər 
statistika 

idarəsi üçün 
1 2 3 4 5 6 

 
1. Vətəndaşlıq aktlarının dövlət 

qeydiyyatı  
aylıq 1-VVADQ   

və aktlar 
hesabat 

dövründən 
sonrakı 

ayın 10-u 
 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın 
12-si 

 
2. Miqrantların statistik 

qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan 
kəsmə talonlar 

aylıq  “A” və “B”  nömrəli 
talonlar 

hesabat 
dövründən 

sonrakı 
ayın 10-u 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın 
12-si 

 
3. 2013-cü ildə əhalinin sayı, 

təbii və miqrasiya hərəkəti  
 

illik 1-STM nömrəli 
cədvəl 

27 fevral 4 mart 

4. Qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin sayı  

rüblük 1-qaçqın və məcburi 
köçkün  

 

hesabat 
dövründən 

sonrakı 
ayın 7-si  

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın
10-u 

 
5. Qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin sayı və tərkibi 
rüblük 2-qaçqın və məcburi 

köçkün 
 

hesabat 
dövründən 

sonrakı 
ayın 7-si 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın
10-u 

 
6. Məcburi köçkünlərin disloka-

siyası və onların miqrasiyası 
rüblük 4-qaçqın və məcburi 

köçkün 
hesabat 

dövründən 
sonrakı 

ayın 7-si 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın
10-u 

 
7. Demoqrafik göstəricilərə dair 

statistik bülleten 
illik təqdim olunan 

göstəricilər əsasında 
1 iyul 4 iyul 
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Xidmət statistikası 

 
 
 

Sıra 
N-si 

 

 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

 
  

Dövriliyi 
 

 
Hesabat 

formasının 
adı 

İşin son təqdim edilmə tarixi 
Rayon (şəhər) 

statistika 
idarələri 

(şöbələri) üçün 
 

Naxçıvan 
MR Dövlət 
Statistika 

Komitəsi və 
Bakı şəhər 
statistika 

idarəsi üçün 
1 2 3 4 5 6 

 
              Ümumi hesabatlar 

 
1. Malların istehsalı, yüklən-

məsi və xidmətlərin 
göstərilməsi 

aylıq: 
kiçik sahib-
karlıq sub-
yekti olma-
yan hüquqi 
şəxslər üzrə 

 

1-xidmət 
 
 
 

hesabat döv-
ründən sonra  
6-cı iş günü 
saat 11-dək 

hesabat döv-
ründən sonra  
6-cı iş günü 
saat 11-dək 
 

 
 

 rüblük: 
kiçik sahib-
karlıq sub-
yekti olan 
hüquqi 
şəxslər üzrə 

 

“-“ 
 
 
 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 23-ü 
 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 23-ü 
 

2. Xidmət fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fərdi sahibkarın-fiziki 
şəxsin işi 
 

rüblük 1-fərdi 
sahibkarlıq 

(xidmət) 

fevral, may, 
avqust, noyabr 
ayının 5-i 

fevral, may, 
avqust, noyabr 
ayının 5-i 

3. Müəssisələrdə informasiya 
və kommunikasiya texnolo-
giyalarından (İKT) istifadə 
olunması 
 

illik 1-İKT 
(müəssisə) 

25 fevral 4 mart 

4. Əsas fondların (vəsaitlərin) 
və digər qeyri-maliyyə 
aktivlərinin mövcudluğu və 
hərəkəti   

 

illik 11-əsas vəsait 
 

15 aprel 16 aprel 

5. Qeyri-kommersiya təşkilat-
larının gəlir və xərcləri  
 

illik 1-QKT 
 

29 aprel 30 aprel 

6. Müəssisənin innovasiya 
fəaliyyəti (kiçik müəssisələr 
istisna olmaqla) 
 

illik 2-innovasiya 29 aprel 29 aprel 
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1 2 3 4 5 6 

 
7. Müəssisənin (təşkilatın) 

istehsal fəaliyyəti və 
maliyyə nəticələri 

rüblük 
(IV rüb istisna 
olmaqla, kiçik 
sahibkarlıq sub-
yekti olmayan 
hüquqi şəxslər 
üzrə) 

 

1-müəssisə  
  
 
 
 

hesabat döv-
ründən sonra  

45-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra 

45-ci gün 

8. Müəssisənin (təşkilatın) 
istehsal fəaliyyəti, maliyyə 
nəticələri və əmlakı 
 

illik 1-müəssisə  
 

  30 aprel 2 may 

9. İşçilərin sayı, hərəkəti və 
əmək haqqı 

aylıq: 
kiçik sahib-
karlıq sub-
yekti olma-
yan hüquqi 
şəxslər; 

 
rüblük: 

kiçik sahib-
karlıq sub-
yektləri üzrə 

4-əmək 
 

 
 
 
 
 

“-“ 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 18-i 

 
 
 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 22-si 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 18-i 

 
 
 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 22-si 

 
10. Əmək üzrə göstəricilər illik 1-əmək  

 
4 mart 4 mart 

 
 

Səhiyyə və sosial statistika 
 

    

1. Qeyri-dövlət müalicə-profi-
laktika müəssisələrinin şəbə-
kəsi, fəaliyyəti və kadrları 

illik 1-səhiyyə  
(qeyri-dövlət) 

 

5 mart 
 

11 mart 

 
2. Sanatoriya-kurort və istirahət 

müəssisələri 
illik 1-sanatoriya və 

istirahət  
6 fevral 11 fevral 

3. Kənd təsərrüfatı heyvanları-
nın xəstəlikləri  

illik 2-baytarlıq 6 fevral 7 fevral 
 

 
4. “Sosial göstəricilər” adlı  

statistik bülleten 
 

illik təqdim olunan 
göstəricilər 
əsasında 

30 iyun 4 iyul 

 Təhsil, elm və mədəniyyət 
statistikası 
 

    

1. Məktəbəqədər təhsil müəssi-
sələrinin işi  

illik 1-məktəbəqədər 
təhsil 

müəssisələri  

18 fevral 21 fevral 
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1 2 3 4 5 6 

 
2. Valideyn himayəsindən məh-

rum olmuş uşaqların aşkar 
edilməsi və yerləşdirilməsi 
 

illik 1-himayə  23 yanvar 28 yanvar 

3. Əyani ümumi təhsil 
müəssisələrinin fəaliyyəti 
 

illik 1-ümumi təhsil 
müəssisələri 

(toplu)  
 

18 noyabr 21 noyabr 

4. Sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar üçün xüsusi məktəb-
lər  və internat məktəbləri  
 

illik 1-xüsusi məktəb  19 dekabr 24 dekabr 

5. Ümumi təhsil müəssisələri-
nin maddi-texniki bazası  
 

illik 1-maddi baza  28 noyabr 3 dekabr  

6. Ümumi təhsil müəssisələrin-
də xarici dillərin tədrisi  

illik 1-xarici dil  16 dekabr 19 dekabr 

 
7. Ümumi təhsil müəssisələrinin 

və şagirdlərin tədris  və ana 
dili üzrə bölgüsü  
 

illik 1-tədris dili 
 

10 dekabr 16 dekabr 

8. Şagirdlərin hərəkəti          illik 1-şagird hərəkəti 26 dekabr 30 dekabr 
 
9. Qiyabi (axşam) ümumi təhsil 

müəssisələrinin fəaliyyəti 
 

illik 3-ÜMT (toplu)  25 noyabr 28 noyabr 

10. Ümumi təhsil müəssisələrin-
də pedaqoji işçilərin sayı və 
tərkibi 
 

illik 1-müəllim  28 noyabr 3 dekabr 

11. İlk peşə-ixtisas təhsili müəs-
sisələrinin (peşə məktəbləri 
və peşə liseyləri) işi  
 

illik 1-ilk peşə-ixtisas 
təhsili  

14 fevral 18 fevral 

12. Orta ixtisas təhsil 
müəssisələri 
 

illik 
 

1-orta ixtisas 
təhsili 

29 oktyabr 4 noyabr 

13. Ali təhsil müəssisələrində 
bakalavriat  
 

illik 1-ali təhsil  
(bakalavr)  

28 oktyabr 4 noyabr 

14. Ali təhsil müəssisələrində 
magistratura  
 

illik 1-ali təhsil  
(magistratura)  

28 oktyabr 4 noyabr 

15. Dövlət xətti ilə xarici ölkələ-
rin ali təhsil müəssisələrində 
təhsil alan Azərbaycan 
vətəndaşlarının sayı  
 

illik 1-xarici ali təhsil  
 

5 noyabr 7 noyabr 
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1 2 3 4 5 6 

 
16. Maliyyə vəsaitlərinin daxil 

olması və onlardan istifadə 
edilməsi  
 

illik 4-təhsil (maliyyə) 11 fevral 14 fevral 

17. Doktoranturanın işi  illik  
 

1-doktorantura  3 fevral 7 fevral 

18. Müəssisələrin yerinə yetirdiyi 
elmi-texniki işlər  
 

illik 1-elm  4 fevral 7 fevral 

19. Muzey və muzey tipli müəs-
sisələrin fəaliyyəti   
 

illik 1-muzey  27 yanvar 30 yanvar 

20. Konsert təşkilatlarının, müs-
təqil kollektivlərin fəaliyyəti  
 

illik 1-konsert  
 

16 yanvar 23 yanvar 

21. Filmlərin istehsalı 
 

illik 1-film 11 fevral 18 fevral 

22. Teatrların fəaliyyəti  
 

illik 1-teatr   
 

16 yanvar 23 yanvar 
 

23. Mətbuatın fəaliyyəti  
 

illik 1-mətbuat  3 fevral  6 fevral 

24. Kinoteatrların fəaliyyəti    
 

illik 1-kinoteatr  
 

11 fevral 14 fevral 

25. Mədəniyyət və istirahət park-
larının fəaliyyəti  
 

illik 1-park  27 yanvar 3 fevral 

26. Festivallar haqqında 
 

illik 1-festival  3 fevral 6 fevral 

27. Tarix, mədəniyyət, memarlıq, 
bədii və etnoqrafiya qoruqla-
rının fəaliyyəti 
 

illik 2-qoruq 1 fevral     6 fevral 

28. Uşaq evlərinin fəaliyyəti  
 

illik 1-uşaq evi 17 mart 19 mart 

29. 
 

Klub tipli mədəniyyət 
müəssisələri  
 

illik 1-klub 18 fevral 20 fevral 

30. Kütləvi kitabxanaların 
fəaliyyəti 
 

illik 1-kitabxana 18 fevral 20 fevral 

31. Təhsil xidmətləri   illik 1-təhsil 
xidmətləri  

 

9 aprel 16 aprel 

 Hüquqpozmalar statistikası 
 

    

1. İnzibati xətalar və inzibati 
məsuliyyətə cəlb edilmiş 
şəxslər  

illik 1-İX  28 yanvar  4 fevral 
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1 2 3 4 5 6 

 
2. “İnzibati xətalar” adlı 

statistik bülleten  
 

illik 1-İX hesabatı 
əsasında 

11 fevral 18 fevral 

 Mənzil şəraiti statistikası 
 

    

1. Mənzil fonduna dair  
 

illik 1-mənzil fondu 
 

19 mart 
 

19 mart 
 

2 Mənzil alan ailələrin yaşayış 
sahəsinin bölüşdürülməsi  
 

illik 4-yaşayış fondu 
 

28 fevral 
 

28 fevral 
 

3. Mənzil fondu haqqında 
statistik bülleten 

illik Dövlətstatkomun 
maketi üzrə 

14 aprel 14 aprel 

                                     
 Nəqliyyat və rabitə 

statistikası 
 

    

1. Malların istehsalı, yüklən-
məsi və xidmətlərin 
göstərilməsi 
 

aylıq 1-istehsal 
(nəqliyyat),  
1-istehsal 
(rabitə) 

hesabat  
dövründən 

sonra 5-ci iş 
günü saat 

16-dək 
 

hesabat  
dövründən 

sonra 5-ci iş 
günü saat  

18-dək 
 

  rüblük “-“ hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 21-i 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 23-ü 

 
2. 
 
 

 
Avropa-Qafqaz-Asiya nəq-
liyyat dəhlizinin fəaliyyəti  

      
 

aylıq 
  
 

 
1-ND 

(nəqliyyat 
dəhlizi) 

 
 

 
hesabat  

dövründən 
sonra  

32-ci gün 
 

 
hesabat  

dövründən 
sonra  

32-ci gün 

3. Qeyri-nəqliyyat müəssisə-
lərinə məxsus dəmir yolu 
nəqliyyatının işi və hərəkət 
heyəti  
 

illik 1-nəqliyyat 
 (dəmir yolu) 

 
 

18 fevral 18 fevral 

4. Avtomobil, motosikl və 
qoşquların markalarına, 
tiplərinə görə sayı və 
texniki vəziyyəti    
 

illik 10-DYP 
 

27 yanvar 27 yanvar 

5. Aviasiya nəqliyyatının 
işinin əsas göstəriciləri   
 

aylıq 5-aviasiya 
 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın 
5-ci iş günü 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın 
5-ci iş günü 
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1 2 3 4 5 6 
 

6. Aviasiya nəqliyyatının işi   
 

rüblük 65-aviasiya 
 

hesabat 
dövründən 

sonra  
35-ci gün 

 

hesabat  
dövründən 

sonra 
35-ci gün 

 
7. Hava gəmilərinin parkı və 

onlardan istifadənin təqvim 
vaxtı   

illik 34-aviasiya 
 

27 yanvar 27 yanvar 

 
8. 

 
Sərnişin daşınması ilə məş-
ğul olan fərdi sahibkarın-
fiziki şəxsin işi  

 
illik 

 
1-fərdi 

sahibkarlıq 
(sərnişin) 

 

 
25 fevral 

 

 
25 fevral 

 

9. Poçt rabitəsinin fəaliyyəti  rüblük 21-poçt 
 

hesabat döv-
ründən sonra 

35-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra
35-ci gün 

 
  illik “-“ 8 aprel 

 
8 aprel 

10. Telefon rabitəsinin texniki 
vasitələri   
  

illik 45-rabitə 
 

15 aprel 
 

15 aprel 
 

11. Şəhərlərarası telefon rabitə-
sinin texniki vasitələri    
 

illik 41-rabitə  15 aprel 
 

15 aprel 
 

12. Teleradio və peyk rabitəsinin 
texniki vasitələri və yayımı 
 

illik 51-rabitə 
 

15 aprel 
 

15 aprel 
 

13. Yüklərin işlənməsi, hərəkəti, 
mövcudluğu (qalığı) və 
limanlarda baş vermiş 
qəzalar 

aylıq 9-dəniz (liman) hesabat  
dövründən 

sonrakı ayın  
4-cü iş günü 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın 
4-cü iş günü

      
 Turizm və iaşə statistikası     

 
1. Turizm müəssisələrinin 

fəaliyyəti   
 

illik  
yarımillik 

 

1-turizm 
 

23 aprel 
24 sentyabr 

 

23 aprel 
24 sentyabr 

 
2. Mehmanxana və mehman-

xana tipli müəssisələrin 
fəaliyyəti  
 

illik  
yarımillik 

 

1-mehmanxana 
 

25 fevral 
26 avqust 

 

25 fevral  
26 avqust 
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1 2 3 4 5 6 
 

3. Ölkə sərhədlərini keçən 
Azərbaycan və xarici ölkə 
vətəndaşlarına dair statistik 
müayinə *)  
 

ildə iki 
dəfə 

1-turist (sərhəd) 12 avqust, 
3 dekabr 

12 avqust, 
3 dekabr 

4. Reklam sahəsində göstərilən 
xidmətlər  

illik 1-reklam 
 

9 aprel 
 
 

9 aprel 
 

5. Xidmətin əsas göstəriciləri-
nə dair statistik bülleten 

rüblük Dövlətstatkomun 
maketi üzrə 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 21-i 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 *) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə, Bakı şəhərinin rayon statistika 
şöbələrinə, Gəncə, Astara, Balakən, Biləsuvar, Qazax, Qusar və Xaçmaz rayon (şəhər) statistika 
idarələrinə şamil edilir.  
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Əhalinin həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatlarının tədqiqatı statistikası 

   
 
 
 

Sıra 
N-si 

 

 
 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

 
 
 

Dövriliyi 
 

 
 

Hesabat 
formasının

adı 

İşin son təqdim edilmə tarixi 
 

Rayon (şəhər) 
statistika 

idarələri (şö-
bələri) üçün 

 

 
Naxçıvan MR 

Dövlət Statistika 
Komitəsi və 
Bakı şəhər 

statistika ida-
rəsi üçün 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Ev təsərrüfatlarında ailə büd-
cələrinin tədqiqatını aparan 
məsləhətçilərin işinin yoxlan-
masının yekunları (büdcə 
tədqiqatı aparılan rayonlarda) 
 

hər rübün 
ikinci 
ayında 

aktlar hər rübün 
üçüncü  

ayının 15-i 

 

2. Əsas sorğu anketi rüblük 1-büdcə hesabat döv-
ründən sonra  
10-cu iş günü 

 

 

3. Gündəlik xərclərin uçotu 
anketi 

rüblük 2-büdcə hesabat döv-
ründən sonra  
10-cu iş günü 

 

 

4. Rüblük gəlir və xərclərin 
anketi 

rüblük 3-büdcə hesabat döv-
ründən sonra  
10-cu iş günü 

 

 

5. Rüblük gəlir və xərclərin qeyd 
olunması üçün yaddaş 
kitabçası 

rüblük 4-büdcə hesabat döv-
ründən sonra  
10-cu iş günü 

 

 

6. Qaçqın və məcburi köçkün 
əhaliyə dair sorğu 
 

rüblük 1-büdcə, 
2-büdcə, 
3-büdcə, 
4-büdcə 

hesabat döv-
ründən sonra 
10-cu iş günü 
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Əmək statistikası 
 
 
 
 
Sıra 
N-si 

 
 
 
Görüləcək işin adı və qısa 

məzmunu 
 
 

 
 
 

Dövriliyi 

 
 

Hesabat 
formasının 

adı 

İşin son təqdim edilmə tarixi 
 

Rayon 
(şəhər) 

statistika 
idarələri 

(şöbələri) 
üçün 

Naxçıvan MR 
Dövlət 

Statistika 
Komitəsi və 
Bakı şəhər 
statistika 

idarəsi üçün 
1 2 3 4 5 6 

 
1. Əmək şəraitinin vəziyyəti, 

ağır və zərərli əmək 
şəraitində işə görə güzəşt 
və kompensasiyalar   
 

illik 1-əmək şəraiti 14 fevral 21 fevral 

2. Əhalinin iqtisadi fəallığına 
dair  seçmə statistik 
müayinə 
 

rüblük 
xüsusi 

proqramla 
  
 

sorğu anketi hesabat döv-
ründən sonra 
25-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra  

25-ci gün 

3. Dövlət qulluqçularının 
sayı və tərkibi  
 

illik 3-əmək 19 fevral 21 fevral 

4. Əmək üzrə göstəricilər 
 

illik 1-əmək 25 fevral 25 fevral 

5. İşçilərin sayı, hərəkəti və 
əmək haqqı 

aylıq 4-əmək hesabat döv-
ründən sonra  

21-ci gün 
 

hesabat döv-
ründən sonra  

21-ci  gün 
 

  rüblük “-“ hesabat döv-
ründən sonra 

22-ci gün 
 

hesabat döv-
ründən sonra  

22-ci gün 

6. Haqqı ödənilən əmək 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq 
məqsədi ilə xarici ölkələrə 
göndərilən Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşları-
nın sayı və tərkibi 
 

rüblük 1-emiqrasiya hesabat döv-
ründən sonra  

15-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra  

15-ci gün 
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1 2 3 4 5 6 
 

 Regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı statistikası 
 

    

1. “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2009-2013-cü 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın yerinə 
yetirilməsinin vəziyyəti 
(Bakı şəhər statistika idarəsi 
üçün nəzərdə tutulmur) 
 

illik təsdiq edilmiş 
forma üzrə 

hesabat döv-
ründən son-
rakı ayın 5-i 

hesabat döv-
ründən son-
rakı ayın 5-i 

 

2. Yeni açılmış iş yerlərinin 
sayı  

rüblük 1-yeni iş yeri hesabat döv-
ründən son-

rakı ayın  
21-i 

 

hesabat döv-
ründən son-

rakı ayın 
21-i 
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Sənaye statistikası 

 
 
 
 

Sıra 
N-si 

 
 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

 
 
 

Dövriliyi 
 

 
 

Hesabat 
formalarının 

adı 

İşin son təqdim edilmə tarixi 
 

Rayon (şəhər) 
statistika 
idarələri 

(şöbələri) 
üçün 

Naxçıvan 
MR Dövlət 
Statistika 

Komitəsi və 
Bakı şəhər 
statistika 

idarəsi üçün 
1 2 3 4 5 6 

 
           

1. 
 
Malların istehsalı, yüklən-
məsi (göndərilməsi) və xid-
mətlərin göstərilməsi  

 
aylıq:  

kiçik sahibkar-
lıq subyekti 
olmayan hüqu-
qi şəxslər; 
 

 
rüblük:  

kiçik sahibkar-
lıq subyektləri 
üzrə 

 

 
1-istehsal 
(sənaye) 

(fəaliyyət növlə-
rinə görə müxtə-

lifliyi nəzərə 
alınmaqla) 

       
“-“ 

 
hesabat döv-
ründən sonra  
6-cı iş günü  
saat 11-dək 

 
 
 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 23-ü 

 

 
hesabat  

dövründən 
sonra  

6-cı iş günü 
saat 11-dək 

 
 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 23-ü 

2. Sənaye müəssisələrinin 
işinin əsas göstəriciləri üzrə 
statistik bülleten 

aylıq 
(yanvar-mart, 
yanvar-iyun, 
yanvar-sen-
tyabr və yan-
var-dekabr is-
tisna olmaqla):
kiçik sahibkar-
lıq subyekti 
olmayan hüqu-
qi şəxslər üzrə 

tərtib edilmiş  
maket üzrə 

hər ayın 
21-i 

hər ayın 
21-i 

   
3. 

 
Sənaye müəssisələrinin 
işinin əsas göstəriciləri üzrə 
statistik bülleten 
 

 
rüblük:  

kiçik sahibkar-
lıq subyekti 
olan (fiziki 
şəxslər də daxil 
olmaqla) bütün 
müəssisələr 
üzrə 

 

 
tərtib edilmiş  
maket üzrə 

 
hesabat 

dövründən 
sonrakı  

ayın 30-u 

 
hesabat 

dövründən 
sonrakı  

ayın 30-u 
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1 2 3 4 5 6 
 

4. İşçilərin sayı, hərəkəti və 
əmək haqqı  

aylıq: 
kiçik sahibkar-
lıq subyekti 
olmayan hüqu-
qi şəxslər; 
 

rüblük: 
kiçik sahibkar-
lıq subyekti 
olan hüquqi 
şəxslər üzrə 
 

4-əmək  
 
 
 
 

“-“ 

hesabat 
dövründən 

sonrakı  
ayın 18-i 

 
 

hesabat 
dövründən 

sonrakı  
ayın 22-si 

hesabat 
dövründən 

sonrakı 
ayın 18-i  

 
 

hesabat 
dövründən 

sonrakı 
ayın 22-si 

5. Müəssisənin (təşkilatın) 
istehsal fəaliyyəti və 
maliyyə nəticələri 
 

rüblük 
 

1-müəssisə   
(rüblük) 

 

hesabat 
dövründən 

sonra  
45-ci gün 

hesabat 
dövründən 

sonra  
45-ci gün 

 
6. Müəssisənin (təşkilatın) 

istehsal fəaliyyəti, maliyyə 
nəticələri və əmlakı 

illik 1-müəssisə  
(illik) 

30 aprel 30 aprel 

7. Əmək üzrə göstəricilər illik 1-əmək 
 

4 mart 4 mart 

8. Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul 
olan fərdi sahibkarın-fiziki 
şəxsin işi 
 

illik 
 

1-fərdi 
sahibkarlıq 

(sənaye) 

25 fevral 
 

25 fevral 
 

9. Malların istehsalı, yüklən-
məsi  və xidmətlərin 
göstərilməsinə dair 

illik 
 

1-istehsal 
(sənaye) 

(fəaliyyət növlə-
rinə görə müxtə-

lifliyi nəzərə 
alınmaqla) 

5 mart 5 mart 

      
10. Müəssisənin innovasiya 

fəaliyyəti  
 

illik 
 

2-innovasiya 
 

31 mart 
 

31 mart 
 

      
11. Su elektrik stansiyalarının işi  

 
illik 6-TG (hidro) 

 
18 mart 18 mart 

12. Müəssisələrdə informasiya 
və kommunikasiya 
texnologiyalarından istifadə  
 

illik 1-İKT 
(müəssisə) 

25 fevral 25 fevral 

13. Şəbəkə (maye) qazından 
istifadə   

illik 1-qaz 7 mart 7 mart 
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1 2 3 4 5 6 
 

 Energetika statistikası 
 

    

1. Alternativ və bərpa olunan 
enerji mənbələrindən 
istifadə 

illik 
 
 

1-alternativ 17 mart  
 
 

19 mart 

      
2. Enerji məhsullarının qalığı, 

daxil olması və məsrəfi 
rüblük 4-yanacaq 

 
hesabat döv-

ründən sonrakı 
ayın 12-si 

 

hesabat döv-
ründən sonra- 
kı ayın 13-ü 
 

3. Dövlət büdcəsindən maliy-
yələşdirilən istehlakçıların 
istifadə etdikləri elektrik və 
istilik enerjisi, təbii qaz, su 
və rabitə xidmətləri   
 

rüblük 5-istehlak 
 

hesabat döv-
ründən sonra  

25-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra  
28-ci gün 

4. Elektrik və istilik enerjisinin 
ehtiyatları və istifadəsi 

yarımillik 9-energetika hesabat döv-
ründən sonra  

28-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra  
29-cu gün 

 
5. Təbii qazın qəbulu və  

paylanması  
 

rüblük 2-qaz hesabat döv-
ründən sonra  

36-cı  gün 
 

hesabat döv-
ründən sonra  
36-cı  gün 

 
6. Neft emalı məhsullarının 

göndərilməsi 
 

illik 1-neft 
məhsulları 

hesabat döv-
ründən sonra  

9-cu  gün 
 

 

7. Enerji məhsullarının 
hərəkəti  
 

illik 4-enerji 31 yanvar       4 fevral 

8. Xam neftin balansı rüblük 1-balans (neft) hesabat döv-
ründən sonra  

26-cı gün 
 

 

9. Energetika məlumatlarına 
dair 
 

illik 
 

24-energetika 
 

19 mart 
 

19 mart 
 

10. Neft və qaz emalı müəssisə-
lərinin energetika sahəsində 
fəaliyyəti 
 

illik 5-energetika 
 

hesabat 
dövründən 

sonrakı  
ayın 25-i 

 

hesabat 
dövründən 

sonrakı  
ayın 25-i 

 
11. Qaz təchizatı müəssisələri-

nin energetika sahəsində 
fəaliyyəti 
 

illik 4-energetika 
 

19 mart 19 mart 
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1 2 3 4 5 6 
      
   

1. 
Tikinti statistikası 
 
Malların istehsalı və yüklən-
məsi (göndərilməsi), obyekt-
lərin tikintisi və xidmətlərin 
göstərilməsi  

 
aylıq: 

kiçik sahibkar-
lıq subyekti ol-
mayan tikinti 
müəssisələri 
üzrə; 
 

 
1-istehsal 
(tikinti) 

 

 
hesabat 

dövründən 
sonrakı ayın  
5-ci iş günü 

 

 
hesabat 

dövründən 
sonrakı ayın  
5-ci iş günü 

  rüblük:  
kiçik sahibkar-
lıq subyekti 
olan tikinti 
müəssisələri 
üzrə 

 

“-“ hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

2. İşçilərin sayı, hərəkəti və 
əmək haqqı    

aylıq: 
kiçik sahibkar-
lıq subyekti ol-
mayan tikinti 
müəssisələri 
üzrə;  

 

4-əmək 
  

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

  rüblük: 
kiçik sahibkar-
lıq subyekti 
olan tikinti 
müəssisələri 
üzrə 

“-“ hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

 

 
3. Malların istehsalı və yüklən-

məsi (göndərilməsi), obyekt-
lərin tikintisi və xidmətlərin 
göstərilməsi  
 

    illik 1-istehsal  
(tikinti) 

    3 mart     3 mart 

4. Əmək üzrə göstəricilər  
 

illik 1-əmək  
 

4 mart 4 mart 

5. Tikinti ilə məşğul olan fərdi 
sahibkarın-fiziki şəxsin 
fəaliyyəti  
 

illik 1-fərdi 
sahibkarlıq 

(tikinti)  

25 fevral 
 

25 fevral 
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1 2 3 4 5 6 
      

6. Müəssisənin (təşkilatın) isteh-
sal fəaliyyəti və maliyyə 
nəticələri    

rüblük: 
(IV rüb istisna 
olmaqla kiçik 
sahibkarlıq sub-
yekti olmayan 
tikinti müəssisə-
ləri üzrə) 
 

1-müəssisə 
(rüblük) 

hesabat döv-
ründən sonra  

45-ci gün  
 

hesabat döv-
ründən sonra 

45-ci gün  
 

7. Müəssisənin (təşkilatın) isteh-
sal fəaliyyəti, maliyyə nəticə-
ləri və əmlakı 
 

illik: 
 

1-müəssisə 
 (illik) 

30 aprel  
 

30 aprel  
 

8. Tikinti maşınlarının  
mövcudluğu  
 

illik 12-tikinti 18 fevral 18 fevral 

9. Müəssisələrdə informasiya və 
kommunikasiya texnologiya-
larından istifadə  
 

illik 1-İKT 
(müəssisə) 

25 fevral 25 fevral 

10. Müəssisənin innovasiya 
fəaliyyəti  
 

illik 2-innovasiya 31 mart 31 mart 

11. Obyektlərin, əsas fondların 
istifadəyə verilməsi və 
investisiyalar   

aylıq: 
kiçik sahibkar-
lıq subyekti ol-
mayan müəssi-
sələr (xarici in-
vestisiyalı və 
birgə müəssisə-
lər kiçik sahib-
karlıq subyek-
tinə mənsublu-
ğundan asılı ol-
mayaraq) üzrə; 

2-investisiya  hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın  
5-ci iş günü 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın  
5-ci iş günü 

 
  rüblük:  

kiçik sahibkarlıq 
subyekti olan hü-
quqi şəxslər və 
bələdiyyələr üzrə 

 

2-investisiya hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

 

hesabat döv-
ründən son-
rakı ayın 24-ü 
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1 2 3 4 5 6 
      

12. Əsas fondların, obyektlərin 
istifadəyə verilməsi, əsas 
kapitala yönəldilmiş inves-
tisiyadan istifadə edilməsi və 
tikinti müəssisələrinin əsas 
göstəricilərinə dair statistik 
bülleten 
 

rüblük*) tərtib edilmiş 
maket üzrə 

hesabat döv-
ründən sonra   
35-ci gün 

hesabat döv-
ründən sonra  
37-ci gün 
 

13. Əhali tərəfindən tikilən yaşa-
yış evlərinin və qeyri-yaşayış 
tikililərin istifadəyə verilməsi 
 

rüblük 1-YET 
(əhali) 

hesabat döv-
ründən son-
rakı ayın 4-ü 

 

hesabat döv-
ründən son- 
rakı ayın 4-ü 

14. Obyektlərin, əsas fondların 
istifadəyə verilməsi və 
investisiyalar  
 

illik 2-investisiya 
 

25 fevral 25 fevral 

15. Tikili və obyektlərin tikintisi 
haqqında 

aylıq 2-əsaslı tikinti  hesabat döv-
ründən son-
rakı ayın 6-sı 

hesabat döv-
ründən son- 
rakı ayın 6-sı 

      
16. Su kəmərlərinin və kanalizasi-

yanın (ayrıca su kəməri şəbə-
kəsinin) işinə dair  
 

illik 1-su kəməri 
və 

kanalizasiya 
 

4 mart 4 mart 

17. İstilik enerjisi ilə təchiz 
olunma  
 

illik 1-istilik 
 

28 fevral 
 

28 fevral 
 

18. Kommunal təsərrüfatının əsas 
göstəricilərinə dair statistik 
bülleten 

illik tərtib edilmiş 
maket üzrə 

15 aprel 15 aprel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
*)  IV rüb üçün bülleten illik hesabatların məlumatları əsasında hesabat ilindən sonrakı  
ilin aprel ayının 12-də təqdim edilməlidir. 
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Kənd təsərrüfatı, ekologiya, meşə və ovçuluq (balıqçılıq) statistikası 
 

 
 
 

Sıra 
N-si 

 
 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

 
 
 

Dövriliyi 
 

 
 

Hesabat 
formalarının 

adı 

İşin son təqdim edilmə tarixi 
 

Rayon (şəhər) 
statistika 
idarələri 

(şöbələri) üçün 

Naxçıvan MR 
Dövlət 

Statistika 
Komitəsi və 
Bakı şəhər 

statistika idarəsi 
üçün 

1 2 3 4 5 6 
  

Kənd təsərrüfatı 
 statistikası 
 

    

1. Yazlıq bitkilərin əkini aylıq 3-kt, 
(3-a-kt) 

 
 

4 mart, 3 aprel,  
5 may, 4 və 24 
iyun  

 

5 mart, 4 aprel, 5
may, 5  və 24 
iyun  

 
2. Məhsul yığımı, payızlıqların 

səpini və dondurma şumu 
 

aylıq 7-kt, 
(7-a-kt) 

4 iyun, 3 iyul,  
4 avqust, 3 sen-
tyabr, 3 oktyabr, 
4 noyabr, 3 de-
kabr və payız-
lıqların səpini  
25 dekabr 

 

5 iyun, 4 iyul, 5 
avqust, 5 sen-
tyabr, 3 oktyabr, 
5 noyabr, 4 de-
kabr və payız-
lıqların səpini  
26 dekabr 

 
3. Heyvandarlığın vəziyyəti  

 
aylıq 

rüblük 
 
 

24-kt 
24-a-kt 

 
 

hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 4-ü 
 

hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 5-i 

4. Fərdi sahibkar, ailə kəndli və 
ev təsərrüfatlarında heyvan-
darlıq məhsullarının istehsalı 
 

aylıq xüsusi 
proqramla 

hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 4-ü 
 

hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 5-i 
 

5. Fərdi sahibkar, ailə kəndli və 
ev təsərrüfatlarında mal-
qaranın sayı 

rüblük 
 

14 N-li 
 

hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 4-ü 

hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 5-i 
 

6. Mal-qaranın uçota alınmasının 
rayon üzrə yekunu (qısa 
yekunlar)  
 

illik 7  
 

21 yanvar 
 

23 yanvar 
 

7. Heyvandarlığın vəziyyəti  
 

illik  
yanvarın 

1-nə 
 

24  10 yanvar 
 

13 yanvar 
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1 2 3 4 5 6 
 

8 Mal-qaranın uçotuna dair  
materiallar 
 

illik  
yanvarın 

1-nə 
 

müvafiq 
proqram 

 üzrə 
 

24 yanvar 
 

27 yanvar 
 

9. Kənd təsərrüfatı bitkiləri 
məhsullarının toplanışı  
 

illik 29-kt 
 

24 dekabr 
 

25 dekabr 
 

10. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının 
süni mayalandırılması  
 

rüblük 31-kt hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 6-sı 

hesabat döv-
ründən sonrakı  

ayın 7-si 
 

11. Damazlıq mal-qara və quşların 
satışı və mövcudluğu  
 

illik 31-a-kt 8 yanvar 9 yanvar 

 12.  Əkin sahələrinin qəti uçotu ildə bir 
dəfə 

iyunun  
1-nə 

 

4-kt, 
 4-a-kt 

 

25 iyun 25 iyun 

13. Fitosanitar-karantin vəziyyəti  
 

illik 6-fitosanitar 8 yanvar 9 yanvar 

 14. Suvarma sistemləri üzrə suyun 
götürülməsi və verilməsi  
 

illik 1-su 
təsərrüfatı 

13 yanvar 13 yanvar 

15. 2014-cü il yanvarın 1-i vəziy-
yətinə kənd təsərrüfatı müəs-
sisələrinin (kənd təsərrüfatına 
xidmət göstərən təşkilatlar da 
daxil edilməklə) və fərdi sa-
hibkar təsərrüfatlarının sayı  
 

illik 1 №-li 
cədvəl 

10 fevral 12 fevral 

 16. Kənd təsərrüfatı müəssisələri-
nin  (kənd təsərrüfatına xidmət 
göstərən təsərrüfatlar da daxil 
edilməklə) və fərdi sahibkar 
təsərrüfatlarının fəaliyyəti  
 

illik 6-kt  
 
 

 20 fevral 21 fevral 

17. Toxum məhsullarının istehsalı 
və hərəkəti  
 

illik 16-kt 
(toxumçuluq)

27 yanvar 27 yanvar 

 
 

     

 
 
 
 
 
 



 

25

 

 
 

1 2 3 4 5 6 
 
18. İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək 

haqqı*  
aylıq 4-əmək  hesabat döv-

ründən sonrakı 
ayın 18-i 

hesabat döv-
ründən sonrakı 

ayın 18-i 
 

 19. Əmək üzrə göstəricilər illik 1-əmək  
 

25 fevral 
 

27 fevral 

20. Müəssisənin (təşkilatın) isteh-
sal fəaliyyəti, maliyyə nəticə-
ləri və əmlakı 
 

rüblük 
 
 
 

illik 

1-müəssisə 
 
 
 

1-müəssisə 

hesabat döv-
ründən sonra  

45-ci gün   
 

30 aprel 
 

hesabat döv-
ründən sonra  

45-ci gün   
 

30 aprel 

21. Operativ məlumatların yığıl-
ması (işin gedişatından asılı 
olaraq)  

    

  a) taxıl biçini      iyunun 
16-dan 

sentyabrın 
22-dək 

 

 hər həftənin 
I günü saat  

10-dək 

hər həftənin 
I günü saat  

10-dək 
 

  b) pambıq yığımı  sentyabrın 
1-dən 

dekabrın 
1-dək 

 

 hər həftənin 
I günü saat  

10-dək 

hər həftənin 
I günü 

saat 10-dək 

22. Kənd təsərrüfatı müəssisələri 
üzrə mal və xidmətlərin isteh-
salı və göndərilməsi 
(yüklənməsi) *  
 
 

aylıq: 
kiçik sahib-
karlıq sub-
yektləri ol-
mayan hü-
quqi şəxs-
lər; 
 

rüblük: 
kiçik sahib-
karlıq sub-
yektləri 
üzrə 

 

1-istehsal 
(k/t) 

(meşə, balıq 
və ovçuluq) 

 
 
 

hesabat  
dövründən 

sonrakı ayın  
5-ci iş günü   

 
 
 
 

hesabat  
dövründən 

sonrakı  
ayın 19-u 

 

hesabat 
dövründən 

sonrakı ayın 
5-ci iş günü   

 
 
 
 

hesabat 
dövründən 

sonrakı  
ayın 19-u 

 

 
 
 
 
 
_______________________ 

* Qeyd: 24 nəfər və daha az işçisi olan kənd təsərrüfatı müəssisələri - rüblük, 25 nəfər və daha çox  
işçisi olan kənd təsərrüfatı müəssisələri isə - aylıq dövriliklə hesabat təqdim edir. 
 



 

26

 

 
 

1 2 3 4 5 6 
 

23. Kənd təsərrüfatı məhsullarının 
satışı 
 

illik 21-satış 17 yanvar 21 yanvar 

24. Mal-qara və quşlara yemlərin 
məsrəfinə dair müayinə 
 

illik 24-yem 18 mart 19 mart 

25. Kənd təsərrüfatına göstərilən 
aqroservis xidmətləri  

illik 2-mex 
 (aqroservis 
xidmətləri) 

 

8 yanvar 9 yanvar 

26. Ailə kəndli təsərrüfatlarının 
bələdiyyələrdə qeydə 
alınması  

illik 
 

2-kt 
(bələdiyyə) 

hesabat döv-
ründən sonrakı 

ayın 19-ü 

hesabat döv-
ründən son-

rakı ayın 19-ü 
 

27. Mineral gübrələrin idxalı və 
satışı 
 

illik 9-a-kt 11 fevral 18 fevral 

28. Tarlaya mineral və üzvi 
gübrələrin verilməsi 
 

illik 9-b-kt 11 mart 12 mart 

29. Kənd təsərrüfatı bitkiləri 
məhsullarının toplanışı 
(qısa yekunlar) 
 

illik xüsusi 
proqramla 

20 dekabr 
 

23 dekabr 
 

   Ekologiya, meşə, ovçuluq və 
balıqçılıq statistikası  
   

    

30. Tutulmuş (ovlanmış) təzə 
balıq və onun satışı   
 

illik 1-balıq 
 

11 fevral 11 fevral 

31. Göl və nohur balıqçılığı 
 

illik 2-balıq  3 mart 4 mart 

32. Meşə tədarükünə dair 
müayinələrin keçirilməsi 

 xüsusi 
proqramla 

  

      
33. Milli parklar, dövlət təbiət  

qoruqları və yasaqlıqlar 
 

illik 1-qoruq 10 fevral 13 fevral 

34. Təhlükəli tullantıların əmələ 
gəlməsi və hərəkəti  
 

illik 2-TG 
(tullantılar) 

17 fevral 19 fevral 

35 Geoloji-kəşfiyyat işlərinin 
yerinə yetirilməsi  
 

illik 1-geoloji 
kəşfiyyat 

17 fevral 20 mart 

36. Ətraf mühitin mühafizəsinə 
çəkilən cari xərclər və 
ödənişlər 

illik 4-ətraf mühit 10 mart 13 mart 
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1 2 3 4 5 6 
      

37. Atmosfer havasının 
mühafizəsi 
 

illik 2-TG(hava) 3 fevral 6 fevral 

38. Təkrar xammalın (tullantıla-
rın) yaranması və istifadəsi  
 

illik 
  
 

14-təkrar 
xammal 

(tullantılar) 
 

3 fevral 6 fevral 

 Ərzaq təhlükəsizliyi və 
balansları statistikası 

    

   
39. 

 
Emal müəssisələri və topdan-
satış ticarət təşkilatları tərə-
findən alınmış kənd təsərrü-
fatı məhsulları  
  

    
rüblük 

 
1-ərzaq 

 

 
hesabat döv-
ründən sonra- 
kı ayın 10-u 

 
hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 13-ü 
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Ticarət statistikası 
 

 
 
 

Sıra 
N-si 

 
 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

 
 
 

Dövriliyi 
 

 
 

Hesabat 
formasının 

adı 

İşin son təqdim edilmə tarixi 
 

Rayon (şəhər) 
statistika ida-
rələri (şöbə-

ləri) üçün 
 

Naxçıvan MR 
Dövlət Statis-
tika Komitəsi 
və Bakı şəhər 

statistika 
idarəsi üçün 

1 2 3 4 5 6 
 

1. 
 
Malların istehsalı, satışı və 
xidmətlərin göstərilməsi  

          
aylıq; 

 
 
 

rüblük: 
kiçik sahib-
karlıq sub-
yektləri üzrə 
(seçmə 
qaydada) 

 

 
1-istehsal 
(ticarət) 

 
 

“-“ 

 
hesabat döv-
ründən sonra-
kı 5-ci iş günü  
 
hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 23-ü 
 

 
hesabat döv-
ründən sonra- 
kı 5-ci iş günü 
 
hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 23-ü 

2. İşçilərin sayı, hərəkəti və 
əmək haqqı    

aylıq; 
 
 
 

rüblük: 
kiçik sahib-
karlıq sub-
yektləri üzrə 
(seçmə 
qaydada) 

4-əmək  
 

hesabat döv- 
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 
 
hesabat döv- 
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

hesabat döv- 
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 
 
hesabat döv- 
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

 
3. Müəssisənin innovasiya 

fəaliyyəti  
 

illik 2-innovasya  31 mart 31 mart 

4. Yarmarka və kənd 
təsərrüfatı məhsulları 
bazarları 

rüblük 1-bazar  
 
 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 12-si 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 14-ü 

 
5. Yarmarka və kənd təsər-

rüfatı məhsulları bazarla-
rında malların satışı 

rüblük 2-bazar  
(seçmə qaydada)

mart, iyun, 
sentyabr və 

dekabrın 29-u 
 

mart, iyun, 
sentyabr və 

dekabrın 30-u
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1 2 3 4 5 6 
      

  6. Ticarət fəaliyyəti illik 1-ticarət  
 

5 mart 5 mart 

7. Müəssisələrdə  informasiya 
və kommunikasiya texnolo-
giyalarından istifadə  
 

illik 1-İKT 
(müəssisə) 

25 fevral 25 fevral 

8. Müəssisənin (təşkilatın) 
istehsal fəaliyyəti və 
maliyyə nəticələri 
 

rüblük 
 

1-müəssisə 
(rüblük) 

 

hesabat döv- 
ründən sonra  
45-ci gün 
 

hesabat döv-
ründən sonra 
45-ci gün 

 
9. Müəssisənin (təşkilatın) 

istehsal fəaliyyəti, maliyyə 
nəticələri və əmlakı 
 

illik 
 

1-müəssisə 
(illik) 

 

30 aprel 
 
 

30 aprel 
 
 

10. Humanitar yardımın 
paylanması  

rüblük 1-HY  hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 25-i 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 25-i 

 
11. Əmək üzrə göstəricilər illik 1-əmək  

  
19 mart 19 mart 

12. Fiziki şəxslərin ticarət  
fəaliyyəti  
 

rüblük 1-ticarət  
(fiziki şəxslər) 

(seçmə qaydada)

fevral, may,  
avqust, 
noyabr 

aylarının 5-i 
 

fevral, may,  
avqust, 
noyabr 

aylarının 5-i 
 

 Statistik bülleten 
 

    

1. Şəhər (rayon) üzrə ticarətin 
əsas göstəriciləri 

rüblük Dövlətstat- 
komun maketi 

üzrə 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 

hesabat döv-
ründən sonra-
kı ayın 24-ü 
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Qiymət statistikası 
 

 
 
 
Sıra 
N-si 

 
 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

    
 
 
Dövriliyi 

    

   
 

Hesabat 
formasının 

adı 

İşin son təqdim edilmə 
tarixi 

 
Rayon (şə-
hər) statisti-
ka idarələri 
(şöbələri) 

üçün 

Naxçıvan 
MR Dövlət 
Statistika 

Komitəsi və 
Bakı şəhər 
statistika 

idarəsi üçün 
1 2 3 4 5 6 
 

1. 
 
İstehlak mallarının və pullu 
xidmətlərin qiymət və tarif-
lərinin qeydiyyatı   
 

 
aylıq 

 
1-İQİ (ərzaq) 
1-İQİ (qeyri-ərzaq) 
1-İQİ (xidmət) 

 
hesabat  

ayının 30-u 

 
hesabat  

ayının 30-u 

2. Sənaye məhsulları istehsalçı-
larının qiymətləri   
 

aylıq 
 

1-SQ (istehsalçı) hesabat  
ayının 30-u 

 

hesabat  
ayının 30-u 

3. Satılmış kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalçı qiymətləri 
 

aylıq 
 

1-KTQ 
 (istehsalçı) 

hesabat 
ayının  

25-ci günü 
 

hesabat 
ayının 

25-ci günü 

4. Ümumi istifadədə olan avto-
mobil nəqliyyatının yükda-
şıma tarifləri   
 

aylıq 
 

1-tarif 
(avtomobil) 

hesabat 
ayının 30-u 

 

hesabat  
ayının 30-u 

 

5. Tikinti işlərinin qiymətləri-
nin qeydiyyatı  

rüblük 1-TQ  
(istehsalçı) 

hesabat döv- 
ründən son-
ra  22-ci gün  

 

hesabat döv- 
ründən son-
ra  22-ci gün

6. Mənzil bazarlarında 
qiymətlərin müşahidəsi 

rüblük 1-mənzil hesabat döv-
ründən son-
ra 1-ci gün 

hesabat döv-
ründən son-
ra 1-ci gün 
 

7. Topdansatış qiymətlərin 
müşahidəsi 
(sınaq) 

aylıq 1-topdansatış 
qiymət 

hesabat döv-
ründən son-
ra 1-ci gün 

hesabat döv-
ründən son-
ra 1-ci gün 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

31

 

 
 

Statistik vahidlərin Dövlət registri 
 
 
 
 
Sıra 
N-si 

 
 
 

Görüləcək işin adı və qısa 
məzmunu 

 
 

    
 
 
Dövriliyi 

    

 
 

Hesabat 
formasının 

adı 

İşin son təqdim edilmə tarixi
 

Rayon (şə-
hər) statistika 
idarələri (şö-
bələri) üçün 

Naxçıvan 
MR Dövlət 
Statistika 

Komitəsi və 
Bakı şəhər 
statistika 

idarəsi üçün 
1 2 3 4 5 6 

 
1. Seçmənin əsasını təşkil edən 

müəyyən olunmuş iqtisadi 
göstəricilərin yığılması 
 

illik İSK MD yanvar-aprel yanvar-aprel

2. Rayon ərazisində fəaliyyət 
göstərən təsərrüfat subyekt-
lərinin iqtisadi göstəriciləri-
nin Dövlət Statistika Komi-
təsinə təqdim edilməsi 
 

illik İGK MD təsdiq 
edilmiş 
qrafikə 
əsasən 

təsdiq 
edilmiş 
qrafikə 
əsasən 

3. Hüquqi şəxs yaratmadan 
kənd təsərrüfatı ilə məşğul 
olan kəndli təsərrüfatları 
haqqında məlumatların Döv-
lət Statistika Komitəsinə 
təqdim edilməsi 
 

islahatla-
rın gedişa-
tına uyğun 

olaraq 

MD müntəzəm 
olaraq 

 

4. Rayon ərazisində fəaliyyət 
göstərən hüquqi şəxslərin 
nümayəndəlik və filialları 
haqqında məlumatların Döv-
lət Statistika Komitəsinə 
təqdim edilməsi 

müntəzəm 
olaraq 

MD müntəzəm 
olaraq 
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