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    Dövlət Statistika Komitəsi aparatının işçiləri üçün təlim proqramı 
haqqında 

 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun 115 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 8.25-
ci və 14.4-cü bəndlərini rəhbər tutaraq əmr edirəm: 
 

1. “Dövlət Statistika Komitəsi aparatının işçiləri üçün təlim proqramı” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur). 

2. İnsan resursları və hüquq şöbəsi “Dövlət qulluğu haqqında”, “Dövlət qulluqçularının 
etik davranış qaydaları haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “İnformasiya əldə 
etmək haqqında” və “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunları ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi aparatının işçiləri üçün əlavə təlimlərin 
keçirilməsini təmin etsin. 

3. Şöbə müdirlərinə tapşırılsın: 
3.1. məşğələlərin səmərəliliyinin artırılmasını və işçilərin təlimə məsuliyyətlə 

yanaşmalarını təmin etsinlər; 
3.2. keçirilən məşğələlərin nəticələri barədə rübdə bir dəfə rəhbərliyə arayış təqdim 

etsinlər.  
4. Əmrin   icrasına  nəzarət Dövlət Statistika Komitəsi aparatının rəhbəri C.Musayevə  

həvalə edilsin. 
 

 
Sədr                                        Tahir Budaqov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi və strateji planlaşdırma şöbəsi 
 

Mövzuların adı  2018-ci il 

İnzibati məlumatlar və onların statistikada rolu 

I rüb Azərbaycan Respublikasının Milli İqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 

Xəritələri və ondan irəli gələn vəzifələr 

SVDR-nin yaradılması, aparılması və aktuallaş-dırılması üsulları 

II rüb “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 

inkişafı Dövlət Proqramı” və ondan irəli gələn vəzifələr 

Metodoloji materialların hazırlanması və tətbiqi prosesi 

III rüb 2016-2017-ci illərdə keçirilmiş Milli Statistika Sisteminin Qlobal 

Qiymətləndirilməsi və ondan irəli gələn vəzifələr 

Statistik işlər proqramlarının hazırlanması, tətbiqi və icra prosesinin təşkili 

IV rüb 
Rəsmi statistikanın cəmiyyətdə və idarəetmədə rolu 

 
 
    
                                          Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi 

 

Mövzuların adı 
 
2018-ci il 

 

 
Beynəlxalq təşkilatların statistika bölmələri haqqında 

I rüb 
Azərbaycan milli statistika sisteminin qlobal qiymətləndirilməsi haqqında 

 

Statistika sahəsində beynəlxalq müqavilələrin bağlanılması qaydaları 
 

II rüb Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf üzrə gündəlik 
 
 

Dövlət Statistika Komitəsinin beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində iştirakı 
 
 

III rüb 
Avropa İttifaqının Tvinninq və TAİEX proqramları haqqında 

 

Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində Azərbaycan və 
Avropa İttifaqı arasında qəbul edilmiş fəaliyyət planı haqqında 

 IV rüb 
İstifadəçilərlə qarşılıqlı əlaqələr və məlumatların yayılması 



        
Dayanıqlı inkişaf statistikası şöbəsi 

 

Mövzuların adı 
 

2018-ci il 

İnzibati məlumatlardan uzunmüddətli istifadə üzrə strategiya 
 

I rüb 
Milli hesablar sistemi-2008 
 

“Dayanıqlı İnkişafa dair Məlumatları üzrə Keyptaun Qlobal Fəaliyyət 
Planı”nın strateji istiqamətləri 
 II rüb 

Dinamika sıralarında mövsümi tərəddüdlərin öyrənilməsi və ölçülməsi 
 

Sosial-iqtisadi hadisələrin qarşılıqlı əlaqələrinin statistik öyrənilməsi 
 

III rüb 
İndekslər haqqında anlayış və iqtisadi təhlildə onların rolu 
 

İnsan inkişafı indeksi və onun komponentləri 
 

IV rüb 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasında təhsil, elm və 
mədəniyyət statistikasının rolu 

Əmək statistikası şöbəsi 
 

Mövzuların adı 2018-ci il 
 

1. Əmək və məşğulluq statistikasına, iş vaxtına dair Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının tövsiyələri, Avrostatın statistik tələblərə dair Kompendiumunda 

əmək bazarı ilə bağlı standartlar və milli normativ hüquqi aktlar haqqında 
I rüb 

2. Əmək statistikasına dair rəsmi statistika hesabatı formalarının milli 

normativ hüquqi aktlara və yeni beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması 

haqqında 

1. İşçi qüvvəsinə dair statistik müayinənin yekun məlumatlarının əldə 

olunmasında Access və SPSS proqram təminatlarının tətbiqinə dair 

II rüb 
2. İşçi qüvvəsi, o cümlədən məşğul və işsiz əhali üzrə seçmənin standart 

xətasının və variasiya əmsalının hesablanma qaydası, seçmə xətasının 

hüdudu üzrə qiymətləndirmənin aparılması 

1.  Əmək fəaliyyəti və onun növləri haqqında 

III rüb 2. İşçi qüvvəsinin və tam istifadə olunmayan işçi qüvvəsinin 

qiymətləndirilməsinə dair 

https://undataforum.org/WorldDataForum/wp-content/uploads/2017/01/Cape-Town-Action-Plan-For-Data-Jan2017.pdf
https://undataforum.org/WorldDataForum/wp-content/uploads/2017/01/Cape-Town-Action-Plan-For-Data-Jan2017.pdf


1. Ev təsərrüfatlarında əhalinin məşğulluğuna dair seçmə statistik 

müayinələrin aparılması metodikası haqqında 
IV rüb 

2. Əhalinin qeyri-formal məşğulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair 

metodologiya 

       
 

Energetika və ətraf mühit statistikası şöbəsi 
 

Mövzuların adı 2018-ci il 
 

Energetika və ətraf mühit statistikasının təşkili  

I rüb JODİ (Təşkilatların Birgə Məlumat Təşəbbüsü) tərəfindən sorğu olunan 
məlumatlar 
 

BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının ekoloji göstəriciləri 
 

II rüb Energetika  üzrə köməkçi (satellit) hesabın qurulması 
 
 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin ölçülməsində istifadə olunan  energetika və 

ətraf mühit statistikası göstəriciləri 
III rüb 

Ekoloji hesablar  

“Enerji balansı”nın tərtib edilməsi 
 
 IV rüb 
Avrostatın “Ekoloji göstəricilər kataloqu” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Əhali statistikası şöbəsi 

 

Mövzuların adı  2018-ci il 
 

Doğum, ölüm, nikah və boşanmaların ümumi əmsallarının və nikaha daxil 
olanların orta yaşının hesablanması  

I rüb Gender bərabərsizliyi indeksinin və gender amili nəzərə alınmaqla insan 
inkişafı indeksinin hesablanması  



Əhalinin siyahıyaalınması haqqında ümumi anlayışlar və siyahıyaalmanın 
yekunlarına əsasən siyahıya-almalararası dövrlərdə demoqrafik 
göstəricilərin yenidən qiymətləndirilməsi 

II rüb 
Əhali statistikası üzrə nəşr olunacaq statistik məcmuələrin ilkin 
versiyalarının müzakirəsi və onlarda əks olunan statistik göstəricilərin günün 
tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi 
 
 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatının aparılması qaydası  
 

III rüb 
Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu göstəricisinin hesablanması metodu  
 

Əhalinin proqnoz sayının əhəmiyyəti və onun hesablanması metodları  
 

IV rüb Əhalinin miqrasiyasına dair məlumatların əldə olunması və göstəricilərinin 
hesablanması  
 

 
 

Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi 
 
 

Mövzuların adı 
  
2018-ci il 
 

Ev təsərrüfatlarının tədqiqatına dair keyfiyyət məruzəsinin strukturu   

I rüb Ev təsərrüfatları tədqiqatının seçmə şəbəkəsinin qurulması, seçmə 
məcmunun aktuallaşdırılması  

Uşaqların funksional qabiliyyətləri və sağlamlıqlarının məhdudluğu barədə   
 
 

II rüb 
Ev təsərrüfatları büdcələrinin və əhalinin həyat şəraitinin tədqiqatı ilə bağlı 
statistik göstəricilər sistemi 
 
 

2017-cı ildə ev təsərrüfatlarının seçmə tədqiqatının yekunları haqqında 

III rüb “Gəlirlər və həyat şəraiti statistikası”na (EU-SİLC) dair sorğunun keçirilməsi 
üzrə metodologiya haqqında 

Elektron kargüzarlıq sistemindən istifadə qaydaları 
 

IV rüb Yaşayış minimumunun hesablanmasında metodiki tövsiyələrə edilmiş 
dəyişikliklərin nəzərə alınması  

 



                               İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 
 

Mövzuların adı  2018-ci il 

 

Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların 

verilməsi haqqında 

 

 

 

 

 

 

 

 haqqında 

 mikro məlumatların verilməsi haqqında 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rüb 
İnzibati məlumatlardan uzunmüddətli istifadə üzrə strategiya haqqında 

"Fərdi məlumatları necə işləmək, onların məxfiliyini necə qorumaq lazımdır?" 

təlimatı haqqında  
II rüb 

Dövlətstatkomda informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydaları 

haqqında 

Dövlətstatkomun reqlamenti haqqında 

 III rüb 
Rəsmi statistikanın əsas prinsipləri haqqında 

Statistik göstəricilərə və statistik hesabatlara dair metaməlumatlar haqqında 

 

 IV rüb İstifadəçilərin məmnunluğuna dair sorğunun aparılması və məmnunluq 

indeksinin hesablanması haqqında 

 

 
 

İnformasiya texnologiyaları şöbəsi 
 

 
Mövzuların adı 

  
  2018-ci il 
 

Məlumat bazasının əsas xüsusiyyətləri  
 

I rüb 
Müasir proqramlaşdırma dillərinin təkmilləşdirilməsi haqqında (Statistik hesabat 
formaları və veb səhifə üçün) 

 

İnformasiya təhlükəsizliyi və “Trend Micro” antivirus proqramı haqqında məlumat  
 

II rüb 
Məlumat bazalarının strukturunun yenilənməsi və standart formaya 
uyğunlaşdırılması haqqında 

Serverə nəzarət və proqramların serverdə yerləşdirilməsi,yenilənməsi haqqında 
 
 

 
 

III rüb 
Adobe Photoshopda CSS-də şəkillərin formatlarının dəyişdirilməsi haqqında 

Proqramlaşdırmada məsələ qoyuluşlarının əhəmiyyəti haqqında 
 

 
IV rüb 

 
4-cü rüb 

Əməliyyat sistemlərinin əsas funksiyaları və tətbiqi haqqında 

 
 
 
 
 
 
 



                                              Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi 
 

Mövzuların adı  2018-ci il 

Ərzaq balanslarının tərtib olunması qaydaları  
  
    I rüb 

Təsərrüfatbaşına uçot sənədlərinin elektronlaşdırılması ilə bağlı görülmüş 
işlər  və onların mahiyyəti barədə 

2017-ci ilin məhsulu üçün kənd təsərrrüfatı bitkiləri əkinlərinin qəti uçotunun 
keçirilməsi 

 
 
    II rüb 

“İstixanalar və onlarda yetişdirilən bitkiçilik məhsulları haqqında” 18-kt №-li 
hesabat formasının doldurulması qaydaları 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və 
emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 1.1.4, 8.2.4, 8.2.5 və 8.2.6-cı bəndlərinin 
icrasına dair 

 
 
 

   
   III rüb Kənd, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq üzrə ümumi məhsul buraxılışının və 

istehsal indekslərinin hesablanması və MDB Statistika Komitəsinə təqdim 
olunan cədvəllərin işlənməsi qaydaları 

Kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının toplanışı haqqında 
 

 
IV rüb 

Elektron sənəd dövriyyəsi vasitəsilə  kargüzarlığın aparılmasına dair 

 
 

Keyfiyyətin idarə edilməsi və metaməlumatlar şöbəsi 
 

Mövzuların adı 
 

2018-ci il 

Milli statistik təsnifatlar və onlardan istifadə məsələləri 

I rüb 
Hesabat məlumatlarında aşkar olunan uyğunsuzluqlar və onların aradan 

qaldırılmasında keyfiyyətə nəzarət cədvəllərinin rolu 

Cinayətkarlığın statistik təsnifatı 

II rüb 
“Uyğunsuzluqların və təshihedici tədbirlərin idarə edilməsi” 

sənədləşdirilmiş proseduru 

Keyfiyyət məruzələri 

III rüb 

“Risklərin və imkanların idarə edilməsi”   sənədləşdirilmiş proseduru 

Vahid inteqrəedilmiş metaməlumatların strukturu (SİMS) 

IV rüb 

Keyfiyyət üzrə vəsait 



                                    Maliyyə və təsərrüfat şöbəsi 
 

 
 

 
       Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası şöbəsi 

 
 

Mövzuların adı  2018-ci il 

MHS-2008-in əhatəsi və əsas konsepsiyaları 
 

 
I rüb 

MHS-2008-də iqtisadi əməliyyatlar, ehtiyatlar və onların uçota alınması 

Qısamüddətli biznes statistikasının əhatəsi, mahiyyəti və göstəricilər sistemi  
II rüb 

Tədiyə balansı statistikası göstəriciləri və onun milli hesablar statistikasında 
istifadəsi    

MHS-də institusional vahidlər və sektorlar  
 
 

 
III rüb 

Ehtiyat və istifadə cədvəllərinin qurulmasının metodoloji əsasları  
 
 

Qeyri-dövlət xarici borc və beynəlxalq investisiyalar statistikası: əsas 
anlayışlar və əhatə dairəsi  

 
IV rüb 

Sığorta təşkilatlarının fəaliyyətini  xarakterizə edən əsas göstəricilər və 
onların tətbiqi 
 

        

Mövzuların adı 
 

2018-ci il 
 

Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi, təsdiqi və icrası prosesi 

I rüb 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkələrə ezamiyyə xərclərinin 
normaları haqqında 

Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda mühasibat uçotunun təşkili və 
aparılması 

II rüb Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına və ixtisas dərəcəsinə görə 
əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi, dövlət qulluqçularının 
mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları 

Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydaları 

III rüb 
Dövlət satınalmalarının metodları və onların təşkili qaydaları 

Dövlətqulluqçularınınicbarisığortası 

IV rüb 
Milli Mühasibat Uçotu Standartları 



Qiymət statistikası şöbəsi 
 

Mövzuların adı 2018-ci il 
 

İxrac və idxal edilən əmtəələrin qiymət indekslərinin hesablanması 
haqqında 

I rüb Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidəsi və qiymət indekslərinin 
hesablanması haqqında 

 

Nəqliyyat, poçt və rabitə xidmətlərinin qiymətlərinin  
statistik müşahidəsinin təşkili və bu sahədə qiymət indekslərinin 
hesablanması haqqında 

II rüb 
Tikinti-quraşdırma işlərində istehsalçı qiymət indekslərinin hesablanması 
haqqında 

 

İstehlak bazarında qiymətlərin müşahidəsinin təşkili və istehlak qiymətləri 
indeksinin hesablanması haqqında 

 
 

III rüb Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətlərinin statistik 
müşahidəsinin təşkili və bu sahədə istehsalçı qiymət indekslərinin 
hesablanması haqqında 

Avropa İttifaqının statistikaya  dair tələblərinin-Kompendiumun aidiyyəti 
müddəaları ilə bağlı mövzular 

IV rüb Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətlərinin statistik müşahidəsinin təşkili 
və sənaye məhsullarının istehsalçı qiymət indekslərinin hesablanması 
haqqında 

 

 
 

Rejim və məxfi kargüzarliq şöbəsi 
 

 

Mövzuların adı 2018-ci il 

Dövlət sirrinin yayılmasının qarşısının alınması 

I rüb Dövlət Statistika Komitəsinin inzibati binasına və ərazisinə buraxılış 

qaydaları 

Vəzifəli şəxslərin və ya vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla 

işləməyə buraxılması qaydası  
II rüb 

Dövlət hakimiyyəti orqanlarında,idarə,təşkilat və müəssisələrdə məxfi 

sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması qaydası 

Məxfi kargüzarlıq üzrə fəaliyyətin təşkili 
III rüb 

Dövlət sirrinin əsas anlayışları 

Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi 

prosesində məlumatların mühafizəsinin təmin edilməsi qaydası 

 
IV rüb 

Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi qaydası 

 



Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi 

 
Mövzuların adı 2018-ci il 

 

Statistik vahidlərin registri haqqında 

I rüb 
Sənaye və tikinti statistikası sahələri üzrə əsas statistik göstəricilərin 
hesablanması  haqqında 

Seçmə statistik müşahidələrin aparılması barədə 

II rüb 

Statistik bülletenlərin və təhlili məruzələrin hazırlanması barədə 

Məlumat bazaları və dinamika sıralarının qurulması haqqında   

III rüb 

Elektron sənəd dövriyyəsi vasitəsilə  kargüzarlığın aparılmasına dair 

Yerli statistika orqanları ilə işin təkmilləşdirilməsinə dair 

IV rüb 

Fiziki həcm indeksinin hesablanması metodologiyası haqqında 

       
        
 

Sosial statistika şöbəsi  
 

Mövzuların adı  2018-ci il 
 

Təhsillə əhatə olunmanın xalis və ümumi qeydiyyat əmsallarının 
hesablanması metodikası 
 
 

I rüb 

Elm statistikasına dair göstəricilər və bu sahədə məlumatların toplanması 
haqqında 

Səhiyyə  statistikasında xəstəliklərin təsnifləşdiril-məsi üçün  istifadə olunan 
“Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı” 
(XBT-10) haqqında 
 
 
 
“Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı” 
(XBT-10) haqqında 
 
 
 
 
təsnifləşdirilməsi üçün  istifadə olunan 
“Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı” 
(XBT-10) haqqında təsnifləşdirilməsi üçün  istifadə olunan 
“Xəstəliklərin və sağlamlıqla bağlı problemlərin beynəlxalq statistik təsnifatı” 
(XBT-10) haqqında 

II rüb 

Məhkəmə statistikasına dair göstəricilər haqqında 
 
 

Təhsil statistikasına dair göstəricilərin əldə edilməsi və təhlili haqqında 
 
 

III rüb 

Mənzil şəraiti statistikasına dair statistik  göstəricilər haqqında  
 

Mədəniyyət statistikası üzrə beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan göstəricilər 
haqqında 
 
 

IV rüb 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar” adlı statistik məcmuəyə 
daxil ediləcək göstəricilər haqqında 



Ticarət statistikası şöbəsi 
 

Mövzuların adı 
 

2018-ci il 

2018-ci ildə statistik işlər proqramı, təhlil üzrə iş planı, metodoloji və məlumat 
istifadəçiləri ilə iş planı üzrə şöbə tərəfindən yerinə yetirləcək işlər haqqında  
 

I rüb BMT-nin “Pərakəndə və topdansatış ticarət statistikasına dair beynəlxalq  
tövsiyələr”ində “Pərakəndə və topdansatış ticarət statistikasının əhatə dairəsi” 
bölməsi haqqında 
 

Ticarət sahəsində statistik seçmə müşahidələrin təşkili və nəticələrin 
hesablanması qaydaları haqqında 
 II rüb Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında 
ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları” haqqında  
 

Ticarət statistikası üzrə istehsal proseslərinin idarə olunması haqqında  
 
 III rüb BMT-nin  “Malların beynəlxalq ticarətinin statistikası: anlayış və təriflər, 2010” 
tövsiyələrində  “Uçotun əhatə dairəsi və vaxtı” bölməsi haqqında 
 

BMT-nin “Pərakəndə və topdansatış ticarət statistikasına dair beynəlxalq 
tövsiyələr”ində “Göstəricilərin keyfiyyəti və metaməlumatlar”  bölməsi 
haqqında 
 
 

IV rüb 
2018-ci ildə şöbənin işçilərinin vəzifə bölgüsü üzrə yerinə yetirdiyi işlərin 
keyfiyyəti və onların xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi haqqında 
 

 
 
                                                           Ümumi şöbə 

Mövzuların adı 2018-ci il 

Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə 
vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması 
Qaydaları I rüb 
“Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

“Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

II rüb 
“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının(səhmlərinin) 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 
kargüzarlığın aparılmasına dair III rüb 
“Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

“Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

IV rüb 
Dövlət Statistika Komitəsində daxili sənədlərin tərtibi və onların aparılmasına 
dair praktiki tövsiyələr 



Xidmət statistikası şöbəsi 
 
 

Mövzuların adı  2018-ci il 

Turizm statistikasına dair inzibati məlumat mənbələri 

I rüb 

İKT-nin inkişaf indeksini xarakterizə edən əsas göstəricilər haqqında  

Daxili, gəlmə və getmə turizmə dair keçirilən statistika müayinələri əsasında 
əldə edilən məlumatlar 

II rüb 

Rabitə statistikasına dair göstəricilər sisteminin beynəlxalq standartlara 
uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi haqqında 

Turizm Köməkçi Hesabları 
 III rüb 
Nəqliyyat statistikası sahəsində məlumatların toplanması və təhlili haqqında 

Turizmin ölkə iqtisadiyyatına təsirinin statistik ölçülməsi, turizm sektorunda 
yaradılan əlavə dəyər, turizm sektorunda məşğulluq 

IV rüb 

Kompendiumda rabitə statistikasının  
göstəricilər sisteminə qoyulan tələblər 

 
İnsan resursları və hüquq şöbəsi 

Mövzuların adı 2018-ci il 

Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi 
Qaydaları 

I rüb 
“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 
kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” 
 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması 
Qaydaları 

II rüb 
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanunu 

Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları 

III rüb 
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 

İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydaları 
 

IV rüb 
“Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında 
Əsasnamə” 



 


