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24/07s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin
Keyfiyyət sahəsində siyasəti
Beynəlxalq keyfiyyət standartlarının tətbiq edilməsinin vacibliyini və prioritetliyini, o cümlədən dövlətin və cəmiyyətin
tələbatına uyğun olaraq, rəsmi statistikanın davamlı təkmilləşdirilməsinin zəruriliyini nəzərə alaraq, Dövlət Statistika
Komitəsi (Dövlətstatkom) keyfiyyət sahəsində bu siyasətlə müəyyənləşdirilmiş prinsip və istiqamətlərə əsaslanır.
Dövlətstatkomun Keyfiyyət sahəsində siyasəti onun rolunu və əsas dəyərlərini əks etdirən inkişaf strategiyasının bir
hissəsidir. Bununla əlaqədar Dövlətstatkomun bütün struktur bölmələri rəsmi statistika məlumatlarının istehsalı və
yayılmasında keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tələblərini öz fəaliyyətində nəzərə alır.
Dövlət Statistika Komitəsinin Keyfiyyət sahəsində siyasəti aşağıdakılardan ibarətdir:

 Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin İSO 9001:2015 beynəlxalq standartının tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi;
 İstifadəçilərin (dövlət orqanlarının, əhalinin, işgüzar dairələrin, elm və təhsil müəssisələrinin, KİV-in, vətəndaş
cəmiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların və s.) statistik məlumatlara olan tələbatlarının maksimum təmin edilməsi;

 İstifadəçilərin məmnunluğuna nail olmaq məqsədilə daim onların statistikaya olan tələbatının öyrənilməsi;
 Sistemin təkmilləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə rəhbərlik tərəfindən mütəmadi təhlillərin aparılması;
 Qarşıda duran strateji vəzifə və hədəflərə nail olmaq məqsədi ilə qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən bəhrələnməklə
statistik potensialın inkişafının təmin edilməsi;

 Qabaqcıl texnologiyaların və idarəetmə üsullarının, elmi nailiyyətlər əsasında yaradılan innovasiyaların
Dövlətstatkomun gündəlik işində tətbiqi;

 Dövlətstatkomun fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi, əməkdaşların peşəkarlıq
səviyyəsinin artırılması, onların müasir bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsi;

 Yerli statistika orqanlarının fəaliyyətinin keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi.
Keyfiyyət sahəsində Dövlətstatkomun siyasətinin reallaşdırılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

 elmi əsaslandırılmış və beynəlxalq standartlar və tələblərlə uyğunlaşdırılmış metodologiyanın tətbiqi;
 Dövlətstatkomun məqsəd və məramlarına təsir göstərən daxili (dəyər, mədəniyyət, bilik və s.) və xarici (texnoloji,
hüquqi, sosial və s.) amillərin diqqətdə saxlanılması;

 hər bir prosesin planlaşdırılması zamanı risklərin müəyyənləşdirilməsi və müvafiq qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi;
 statistik məhsulların keyfiyyətinin beynəlxalq statistika sisteminin keyfiyyət meyarlarına uyğunluğunun müntəzəm
olaraq yoxlanması;

 statistik məhsulların keyfiyyətinə zəmanət verilməsi üçün statistika sisteminin vahid standartlar və mütərəqqi
metodlar əsasında davamlı olaraq təkmilləşdirilməsi;

 istifadəçilərin statistik məlumatlara olan tələbatının təmin edilməsinin Dövlətstatkomun struktur bölmələri






arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi və bütün mümkün üsul və vasitələrlə (yayım formasının, nəşrlərin
sayının artırılması və s.) yüksəldilməsi;
respondentlərə düşən məlumat yükünün statistik alətlərin təkmilləşdirilməsi yolu ilə azaldılması;
ilkin statistik məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsi;
cəmiyyətin dəqiq və dolğun rəsmi statistika məlumatlarına olan tələbatının təmin edilməsi üçün hüquqi əsasların
təkmilləşdirilməsi;
statistik proseslərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
hər bir prosesin planlaşdırılmış nəticələrinin səmərəli alınması üçün fəaliyyətin və resursların idarə edilməsində
mərhələli yanaşmadan istifadə edilməsi.
Dövlətstatkomun rəhbərliyi həmişə çalışır ki, bütün işçi heyəti:

 “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər normativ hüquqi aktlarla bağlı
məlumatlı olsun;
bilik və bacarıqların artırılması məqsədilə mütəmadi olaraq təlimatlandırılsın;
cari dövr üçün keyfiyyət sahəsində siyasəti və məqsədləri bilsin;
zəruri peşəkar hazırlığa yiyələnə bilsin;
keyfiyyətli metodoloji və təlimatlandırıcı sənədlərə malik olsun;
işlərin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün müvafiq proqram vasitələri, kompüter texnikası və digər zəruri vasitələrlə
təmin edilsin;
 qarşılıqlı əlaqələri səmimilik, etibarlılıq və problemlərin birgə həll edilməsi prinsipi əsasında qursun;
 rəhbərlik tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bütün tapşırıqları vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirsin;
 keyfiyyət sahəsində mövcud biliyi yeniləsin və inkişaf etdirsin.







Dövlətstatkomun rəhbərliyi qeyd edilmiş prinsiplərə şərtsiz əməl edir və keyfiyyətin idarə edilməsi
sisteminin təhlil edilməsi və səmərəliliyinin daim artırılması üçün məsuliyyət daşıyır.

