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

icra vəziyyətinə dair Dövlət Statistika Komitəsinin 2022-ci il üzrə hesabatı 
 

Sıra 
N-si Tədbirin adı İcra 

müddəti Görülmüş işlər 

1.2. Dövlət qurumları tərəfindən korrupsiya risklərinin 
qiymətləndirilməsi və onların qarşısının alınması 
ilə bağlı illik tədbirlər planlarının hazırlanması, 
həmin tədbirlər planlarının icrası barədə 
hesabatın Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 
Komissiyaya təqdim edilməsi 

2020-2022 “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət planı”ndan irəli 
gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 
Komitəsinin 2022-ci il üzrə tədbirlər planı”na uyğun olaraq Dövlət Statistika Komitəsi 
kollegiyasının 2022-ci il 26 yanvar tarixli, 1/3 nömrəli qərarı ilə “Korrupsiya 
risklərinin qiymətləndirilməsi və onların qarşısının alınması ilə bağlı Dövlət 
Statistika Komitəsinin 2022-ci il üzrə tədbirlər planı” təsdiq edilmiş və bu barədə 
məlumat elektron qaydada Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim edilmişdir (email:office@commission-
anticorruption.gov.az). Həmçinin müvafiq tədbirlər planının 2022-ci il üzrə icrası 
barədə hesabat Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim edilmişdir. 

1.6. Korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranış 
qaydaları ilə bağlı təlimlər keçirilməsi üçün bu 
sahədə fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış qeyri-
hökumət təşkilatlarına dəstək verilməsi 

2020-2022 Açıq Hökumət Milli Platformasının koordinatoru Ə.Nuriyev tərəfindən “Korrupsiya 
ilə əlaqədar hüquqpozmalar və bu hüquqpozmalara görə məsuliyyət” və 
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü, “Prioritet” Sosial İqtisadi Araşdırmalar 
Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Z.İbrahimli tərəfindən “Etik davranış qaydaları” 
mövzularında noyabr ayında Dövlət Statistika Komitəsi aparatının və yerli statistika 
orqanlarının 100 əməkdaşının iştirakı ilə təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə korrupsiya 
anlayışı və onun formaları, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri, 
müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri, korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata 
keçirən orqanlar, həmçinin etik dilemmalar, onların həlli yolları, düzgün davranış 
qaydaları və ona əməl olunmasına nəzarət və digər məsələlər barədə iştirakçılara 
ətraflı məlumat verilmiş, interaktiv fikir mübadiləsi aparılmışdır.  
Statistik məlumat istifadəçiləri, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları Dövlət Statistika 
Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində yayımlanan bütün statistik məlumatları 
məhdudiyyətsiz əldə edə bilirlər və bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatları 
tərəfindən hesabat dövründə Komitəyə hər hansı müraciət daxil olmamışdır.  

1.9. Dövlət qurumları tərəfindən etik davranış 
məsələləri ilə bağlı aparılmış maarifləndirmə 
işləri, etik davranış qaydalarının pozulması halları 
və buna görə tətbiq edilmiş intizam tənbehi 
tədbirləri barədə illik hesabatların hazırlanması 
və bu barədə məlumatların açıqlanması 

2020-2022 Dövlət Statistika Komitəsi aparatının və yerli statistika orqanlarının əməkdaşları 
üçün etik davranış məsələləri ilə bağlı elektron qaydada seminar keçirilmiş, seminar 
materiallarının elektron versiyaları Komitənin “Public” daxili şəbəkəsində 
yerləşdirilmişdir. Təlim zamanı dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları, 
onların əhəmiyyəti və tətbiqi məsələləri barədə iştirakçılara məlumat verilmiş, 
onların sualları cavablandırılmışdır. 
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Eyni zamanda, “Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən etik davranış məsələləri ilə 
bağlı aparılmış maarifləndirmə işləri, etik davranış qaydalarının pozulması halları 
və buna görə tətbiq edilmiş intizam tənbeh tədbirləri barədə illik hesabat” 
hazırlanmış və Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

3.3. Risk qiymətləndirilməsi üçün zəruri olan statistik 
və digər zəruri məlumatların maliyyə monitorinqi 
orqanına təqdim edilməsi və ümumiləşdirilməsi 

2020-2022 İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsinə daxil olmuş 
“Azərbaycan Respublikasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya 
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizə sahəsində milli risk qiymətləndirilməsi 2015-2021” adlı sənədə Komitə 
tərəfindən baxılmış və bununla bağlı müvafiq təkliflər İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim 
edilmişdir.  

4.1. Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində 
səmərəliliyin artırılması məqsədilə həmin 
xidmətlər üçün tələb olunan sənədləri elektron 
qaydada əldə etmək, habelə dövlət orqanlarına 
gəlmədən həmin sənədləri elektron formada 
təqdim etmək imkanlarının genişləndirilməsi 

2020-2022 Fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmış statistik vahidlər üçün statistika orqanlarına 
gəlmədən bu haqda məlumatın verilməsi imkanının yaradılması məqsədilə müvafiq 
arayış formasının skan olunmuş elektron versiyasının Dövlət Statistika Komitəsinin 
internet səhifəsinin “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi” informasiya 
sistemində yerləşdirilməsi həyata keçirilmiş və 01.12.2022-ci il tarixinə statistik 
vahidlər tərəfindən bu üsulla 2278 elektron arayış müvafiq informasiya sisteminə 
yerləşdirilmişdir. 
2012-ci ildən etibarən həyata keçirilən “Rəsmi statistik hesabatların təqdim 
edilməsi”, “Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım 
təqviminin təqdim edilməsi”, “Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi”, 
“Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” və “Statistik məlumatların verilməsi 
qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi” 
elektron xidməti ilə yanaşı, sahibkarlıq subyektlərinə ölçüsünə görə aid olduğu 
kateqoriyaya dair arayışın Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim edilməsi 
prosesinin də avtomatlaşdırılması, vətəndaş-məmur təmaslarının minimuma 
endirilməsi məqsədilə 2022-ci ildə yeni “Sahibkarlıq subyektinə ölçüsünə görə aid 
olduğu kateqoriyaya dair elektron arayışın verilməsi” elektron xidməti yaradılaraq 
“Dövlət Xidmətlərinin Elektron Reyestri”nə daxil edilmiş və Komitənin rəsmi internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
Komitə tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də 
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, o cümlədən elektron xidmətlərin təhlükəsizliyini 
və dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi 
Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin yeni “Hosting V2” infrastruk-
turunun tələblərinə uyğun olaraq server və proqram təminatı yenilənmiş, nizamlama 
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işləri görülmüş, uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmış, elektron xidmətlərin monitorinqi 
aparılaraq yeni infrastrukturun tələblərinə uyğun istismarı təmin edilmişdir.  
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən xidmətlər “Dövlət qurumlarında 
elektron xidmətlərin, informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin qiymətləndirilməsi” 
qaydalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin apardığı  
qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən 273 adda xidmət göstərən 28 dövlət qurumu 
arasında 3-cü yeri, qurumların elektronlaşma dərəcəsinin reytinq matrisində isə 
100% nəticə ilə üst sırada yerləşmişdir.  
Elektron xidmətlərdən istifadə qaydaları barədə inzibati reqlamentlərə yenidən 
baxılmış, xidmətlər üzrə yeni bildiriş formaları hazırlanaraq onların avtomatik 
rejimdə sorğu edən şəxslərə göndərilməsi tam təmin edilmişdir. “Rəsmi statistik 
hesabatların təqdim edilməsi” elektron xidmətində rəsmi statistika hesabatı 
formaları və statistik işlərlə bağlı yeni proqram təminatları üzrə 17 iş alınmış, 
mövcud informasiya sistemləri əsasında yeni icmal məlumatlarının (cədvəllərin) 
alınması və s. bu kimi işlər üzrə 24 proqram təminatında müvafiq dəyişikliklər 
edilmişdir. “Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” elektron xidmətində 
müraciətlərin vəziyyətini izləmək, eləcə də sifarişlərin vaxtında yerinə yetirilməsini 
təmin etmək məqsədilə “Sifarişlər cədvəlinə baxış 
https://www.azstat.org/xidmetler/neshrler_v3.0/baxish.php” veb-səhifəsi hazırlan-
mışdır. Bundan əlavə, sözügedən elektron xidmətin sənəd dövriyyəsinə 
inteqrasiyası həyata keçirilmiş, müraciətlərin avtomatik qeydə alınması və icra 
vəziyyətinin izlənməsi prosesi yaradılmışdır. 
Bundan əlavə, Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində onlayn əlaqə 
vasitəsi (çat) yaradılmışdır ki, istifadəçilər bu xidmətdən istifadə edərək sorğuları iş 
günləri saat 09:00-dan 18:00-dək (nahar fasiləsi istisna olmaqla) real vaxt rejimində 
göndərə və cavab ala bilərlər.  

4.2. Dövlət xidmətinin göstərilməsi üçün zəruri olan 
sənəd və ya məlumat digər dövlət qurumunda 
mövcud olduğu halda, həmin sənədin və ya 
məlumatın vətəndaşdan tələb edilmədən 
Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə 
müvafiq dövlət qurumundan alınmasının təmin 
edilməsi üçün bu prinsipin sahəvi normativ 
hüquqi aktlarda təsbit edilməsi, habelə bu 

2020-2022 Dövlət qurumlarının məlumat bazalarının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik 
məlumat bazasına “Elektron hökumət” şlüzü vasitəsilə inteqrasiyasına dair Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Ədliyyə, Elm və Təhsil nazirlikləri və Dövlət Miqrasiya 
Xidməti ilə imzalanmış Razılaşmalar əsasında aidiyyəti məlumatların Dövlət 
Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına ötürülməsi prosesi çərçivəsində 
zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Cari ildə Elm və Təhsil Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə Dövlət Statistika 
Komitəsi arasında inzibati məlumatların inteqrasiyası təmin edilmişdir.  

https://www.azstat.org/xidmetler/neshrler_v3.0/baxish.php
https://www.azstat.org/xidmetler/neshrler_v3.0/baxish.php
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prinsipə əsaslanan elektron xidmətlərin sayının 
artırılması 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin məlumat bazasının Dövlət 
Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına “Elektron hökumət” şlüzü 
vasitəsilə inteqrasiyasını təmin etmək üçün iki qurum arasında mövcud olan 
razılaşmalar əsasında yeni vahid Razılaşmanın layihəsi Dövlət Statistika Komitəsi 
tərəfindən hazırlanmış və baxılması üçün İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidmətinə göndərilmişdir. 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən ötürülən məlumatların 
razılaşmada nəzərdə tutulan məlumatlarla, eyni zamanda hesabat məlumatları ilə 
eyniliyinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq yoxlama işləri həyata keçirilmişdir. 
Dövlət İmtahan Mərkəzindən əldə olunan dövlət qulluqçularına dair məlumatlarla 
dövlət orqanları tərəfindən elektron formada Dövlət Statistika Komitəsinin internet 
səhifəsində real vaxt rejimində təqdim olunan “Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi 
haqqında” 3-əmək №-li illik rəsmi statistika hesabatının “Dövlət qulluqçularının cins 
və yaş qruplarına görə bölgüsü”, “Dövlət qulluqçularının qulluq stajına görə 
bölgüsü” bölmələrinin göstəricilərinin (cins, yaş, təsnifat üzrə inzibati vəzifə, ixtisas 
dərəcəsi və qulluq stajı) müqayisəsi həyata keçirilmiş və məlumatlarda fərqlər aşkar 
olunduqda dəqiqləşmələr aparılmışdır. 
Ədliyyə Nazirliyi üzrə inteqrasiya ilə bağlı müzakirələr davam etdirilmişdir. 
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 11 fevral tarixli 
930 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Statistika Komitəsi ilə Koreya Statistika Komitəsi arasında statistika sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” əsasında Koreya Statistika 
Komitəsi ilə birgə həyata keçirilən “İnteqrasiya olunmuş inzibati məlumat 
bazalarının idarə olunması sisteminin yaradılması” layihəsi çərçivəsində Dövlət 
Statistika Komitəsində “İnzibati məlumatların idarə olunması sistemi - ADİS” 
yaradılmışdır. 2022-ci il 16 noyabr tarixində Dövlət Statistika Komitəsində Ədliyyə, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Elm və Təhsil nazirliklərinin, Dövlət Gömrük 
Komitəsinin, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin, Dövlət 
Miqrasiya Xidmətinin, Dövlət İmtahan Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin əməkdaşlarının da iştirakı ilə adı çəkilən informasiya sisteminin 
təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

 4.7. Elektron Hökumət infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi və Elektron Hökumət 

2020-2022 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq 
subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 21 dekabr 
tarixli, 556 nömrəli Qərarına əsasən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və 
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İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən Dövlət Statistika 
Komitəsinə təqdim edilmiş məlumatlar əsasında ildə bir dəfə may ayının 10-dan gec 
olmayaraq mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü müvafiq 
meyarlara uyğun olaraq Komitə tərəfindən təşkil edilir. Eyni zamanda, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən satınalma 
predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində 
və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması prosedurunda 
iri sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı üçün məhdudiyyət nəzərdə tutulduğundan, 
dövlət satınalmalarında iştirak etmək üçün sahibkarlıq subyektləri aid olduqları 
kateqoriyaya dair məlumat almaq və müvafiq tender komissiyalarına təqdim etmək 
məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinə müraciət edirlər. Prosesin 
avtomatlaşdırılması məqsədilə “Sahibkarlıq subyektinə ölçüsünə görə aid olduğu 
kateqoriyaya dair elektron arayışın verilməsi” elektron xidməti yaradılaraq “Dövlət 
Xidmətlərinin Elektron Reyestri”nə daxil edilmiş və Komitənin rəsmi internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

5.4. Dövlət orqanlarında kollegial qərarların qəbulu 
prosedurlarında, dövlət komissiyaları və işçi 
qruplarda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, o 
cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakının 
və təmsilçiliyinin genişləndirilməsi 

2020-2022 “Biznes statistikası sahəsində məlumatların toplanması, işlənilməsi, təhlili, nəşri və 
yayımlanması işlərini gücləndirmək məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinə və 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə dəstək” tvinninq layihəsinin 
yekunlarına dair aprel ayında keçirilmiş konfransda Statistika Şurasının üzvləri 
iştirak etmişlər. 
Eyni zamanda, Komitənin Elmi-metodoloji şurasında müzakirəyə çıxarılan 
məsələlərin əhatəsi genişləndirilmiş, beynəlxalq yeniliklər və yerli qanunvericilikdə 
edilən dəyişikliklərlə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir. 2022-ci ildə Komitənin 
Elmi-metodoloji şurasının 11 iclasında 45 məsələ müzakirə edilmiş, keçirilmiş 
iclaslar barədə məlumatlar Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilməklə geniş 
oxucu auditoriyasına çatdırılmışdır. 

5.5. İctimai şuraların əhəmiyyətinin artırılması, dövlət 
orqanlarında yaradılmış ictimai şuraların sayının 
çoxaldılması, şuralarda müzakirə edilən 
məsələlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, 
ictimai şuraların fəaliyyəti ilə bağlı maarifləndirmə 
və təbliğat işlərinin gücləndirilməsi və dövlət 
qurumlarının rəsmi internet resurslarında əks 
etdirilməsi 

2020-2022 “Biznes statistikası sahəsində məlumatların toplanması, işlənilməsi, təhlili, nəşri və 
yayımlanması işlərini gücləndirmək məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinə və 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə dəstək” tvinninq layihəsinin 
yekunlarına dair aprel ayında keçirilmiş konfransda Statistika Şurasının üzvləri 
iştirak etmişlər. 
Eyni zamanda, Komitənin Elmi-metodoloji şurasında müzakirəyə çıxarılan 
məsələlərin əhatəsi genişləndirilmiş, beynəlxalq yeniliklər və yerli qanunvericilikdə 
edilən dəyişikliklərlə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir. 2022-ci ildə Komitənin 
Elmi-metodoloji şurasının 11 iclasında 45 məsələ müzakirə edilmiş, keçirilmiş 
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iclaslar barədə məlumatlar Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilməklə geniş 
oxucu auditoriyasına çatdırılmışdır. 

5.6. Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Hökumət - 
Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması 
çərçivəsində mütəmadi müzakirələrin keçirilməsi 
və Platformanın fəaliyyətinin dəstəklənməsi 

2020-2022 Statistik məlumat istifadəçiləri üçün müxtəlif mövzular üzrə Dövlət Statistika 
Komitəsində təşkil olunan görüşlərə Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin nümayəndələri də dəvət edilmişdir.  
Eyni zamanda, Platformanın fəaliyyətinin dəstəklənməsində müxtəlif sahələri əhatə 
edən rəsmi statistika məlumatlarından istifadə zəruriliyini nəzərə alaraq, Dövlət 
Statistika Komitəsi tərəfindən 2022-ci ildə nəşr edilmiş “Azərbaycanın statistik 
göstəriciləri”, “Azərbaycan rəqəmlərdə”, “Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri”, 
“Azərbaycanın sənayesi”, “Azərbaycanda tikinti”, “Azərbaycanda ticarət”, 
“Azərbaycanın xarici ticarəti”, “Azərbaycanda nəqliyyat”, “Azərbaycanda 
telekommunikasiya və poçt”, “Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti”, 
“Azərbaycanda turizm”, “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı”, “Azərbaycanda təhsil, elm 
və mədəniyyət”, “Azərbaycanda hüquqpozmalar”, “Azərbaycanda səhiyyə, sosial 
müdafiə və mənzil şəraiti”, “Əmək bazarı”, “Yeni iş yerləri” illik statistik məcmuələri, 
“Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər” bukleti  və “Statistik infoqrafika” nəşri 
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Agentliyinə göndərilmişdir. 

6.3. Dövlət qurumlarının rəsmi internet informasiya 
ehtiyatlarında “Açıq məlumatlar” bölməsinin 
yaradılması 

mütəmadi Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində “Açıq məlumatlar” bölməsi 
yaradılmış və statistik məlumatların aktuallaşdırılması mütəmadi olaraq təmin 
edilmişdir.  

 


