Dövlət Statistika Komitəsinin
2019-cu il 9 yanvar tarixli 01/2-1
nömrəli məktubuna qoşma

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
2018-ci ildə görülmüş işlərlə bağlı hesabat
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2018-ci ildə də Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi statistika
məlumatlarının müasir tələblərə uyğun hazırlanmasını, ölkədə statistika sisteminin
təkmilləşdirilməsi və inkişafı məsələlərini diqqət mərkəzində saxlamış və öz fəaliyyətini
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş 2018-ci il üçün
statistik işlər proqramı, metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı, iqtisadi təhlil üzrə
rüblük iş planları ilə qarşıya qoyulmuş, Azərbaycanın Milli Statistika Sisteminin Qlobal
Qiymətləndirilməsinin yekunlarından, "2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin
siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7
sentyabr tarixli 1040 nömrəli Fərmanından, “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 14
fevral tarixli 3672 nömrəli Sərəncamından, "2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli 517 nömrəli
Qərarından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində qurmuşdur.
Sözügedən Dövlət Proqramı üzrə 2018-ci ildə 4 tədbirin icrası tam başa çatdırılaraq
ümumilikdə 29 iş yerinə yetirilmiş, Komitənin digər dövlət proqramları üzrə icraçı kimi çıxış
etdiyi tədbirlərin icrası təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli, 1138 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində
qarşıya qoyulmuş məqsəd və hədəflərə nailolma vəziyyətinin monitorinqi, müəyyən edilmiş
sosial-iqtisadi siyasət kursuna uyğun çevik idarəetmənin təmin edilməsi üçün dəqiq və dolğun
statistik məlumatlara, davamlı informasiya dəstəyinə olan tələbat rəsmi statistikanın yeni
çağırışlar əsasında təkmilləşdirilməsini şərtləndirir. Bu məqsədlə, strateji yol xəritələrində
Dövlət Statistika Komitəsinin əsas icraçısı olduğu tədbirlərin, o cümlədən “Azərbaycan
Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nin 4.2.2-ci “Statistika
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi”, “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 1.1.4-cü “Əhalinin müxtəlif
təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsi və buna təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi
məqsədilə monitorinq sisteminin qurulması”, 8.2.4-cü “İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan
kənd təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakı ilə bağlı statistik hesabatların
hazırlanması”, 8.2.5-ci “Həyətyanı sahələrdə yetişdirilən məhsullarla bağlı müayinələrin
aparılması və statistik hesabatların hazırlanması” və 8.2.6-cı “Meyvə bağları üzrə məlumatların
ənənəvi, intensiv və superintensiv bağlar olmaqla qruplaşdırılması” yarımbəndləri üzrə işlərin
yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə Komitənin 2017-ci il 30 iyun tarixli, 96/t nömrəli
əmri ilə aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinin də cəlb edildiyi işçi qrupları hesabat
ilində öz fəaliyyətlərini davam etdirmiş, nəzərdə tutulmuş işlərin icra vəziyyəti haqqında
məlumat müvafiq əlaqələndirici qurumlara təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının
fəaliyyəti 2018-ci il üçün təsdiq olunmuş iş planı əsasında təşkil edilmişdir. İl ərzində Statistika
Şurasının 2 iclası keçirilmiş və ümumilikdə 4 məsələ (Milli “Məhsul Növləri Təsnifatı”nın

2

(AZT030-2009) Avropa İttifaqının “Statistical Classification of Products by Activity, Version
2.1” əsasında yenilənmiş versiyası, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının Avropa
Statistikləri Konfransının 2016-cı il 29 aprel tarixli plenar iclasında qəbul edilmiş “Rəsmi
statistika haqqında” model Qanun əsasında “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişikliklərlə bağlı təkliflər, “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” üzrə icrası 2019-cu ildə
nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı iş planı, 2018-ci ilin 1-10 oktyabr tarixlərində Qəbələ
rayonunda keçirilmiş əhalinin sınaq siyahıyaalınmasının yekunları müzakirə edilmişdir.
2018-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
metodoloji bazanın möhkəmləndirilməsi olmuş, BMT, Avrostat, BVF, İƏİT, BƏT və digər
beynəlxalq təşkilatların metodologiyalarına uyğunlaşdırılmaqla 50 metodoloji material
hazırlanmışdır. Statistika məlumatlarının keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması
məqsədilə statistik hesabat formalarının təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmişdir. Dövlət
Statistika Komitəsinin elmi-metodoloji şurasının 2018-ci ildə keçirilmiş 10 iclasında 49 məsələ
müzakirə olunmuşdur. Aidiyyəti dövlət qurumlarının rəyi nəzərə alınmaqla, il ərzində 1 yeni
rəsmi statistika hesabatı forması təsdiq edilmiş və 35 hesabat formasına yenidən baxılaraq
aktuallığını itirmiş göstəricilər hesabat formalarından çıxarılmış, tələbata uyğun yeniləri əlavə
edilmişdir. Rəsmi statistika hesabatı formalarının sayı 2019-cu il 1 yanvar vəziyyətinə 267
olmaqla, onlardakı göstəricilərin sayı 127198, o cümlədən statistika orqanları tərəfindən
icmallaşdırılan formaların sayı 152 və onlardakı göstəricilərin sayı 39297 olmuşdur. Beləliklə,
hazırlanmış 50 metodoloji materialdan 35-i rəsmi statistika hesabatı formalarının tərtib
olunmasına, 15-i isə statistik müayinələrin keçirilməsinə, keyfiyyətin idarə edilməsinə, statistik
göstəricilər sisteminə, mənzil bazarlarında qiymətlərin müşahidəsi və qiymət indekslərinin
hesablanmasına aid olmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsi “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Qanununun icrasını təmin etmək məqsədilə təsdiq edilmiş texniki normativ
hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktlarının Dövlət Reyestrində qeydiyyata
alınması üzrə işləri davam etdirmiş və hesabat ilində 5 statistika hesabatı və müşahidəsi
forması reyestrə daxil edilmişdir.
Son illərdə dövlət statistika sistemində aparılan irihəcmli işlərdən biri də kənd təsərrüfatı
statistikasının təşkili üçün mühüm informasiya mənbəyi olan və kənd yaşayış məntəqələri üzrə
hər bir təsərrüfat haqqında geniş məlumat almaq imkanı verən təsərrüfatbaşına uçot
sənədlərinin təkmilləşdirilməsi olmuşdur. İcra nümayəndəlikləri tərəfindən təsərrüfatbaşına
kitablara daxil edilən məlumatların kənd yerləri üzrə ümumiləşdirilməsi və tələb olunan
əlamətlər üzrə qruplaşdırılmış məlumatların əldə edilməsi məqsədilə təsərrüfatbaşına uçot
sənədlərinin elektronlaşdırılmasına başlanılmış və Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən
bununla bağlı zəruri işlər həyata keçirilərək müvafiq proqram təminatı hazırlanmışdır.
Nümayəndəliklər tərəfindən 1.1 milyondan çox təsərrüfata (kənd yerləri üzrə bütün
təsərrüfatların 99,4%-i) dair 2018-ci il yanvarın 1-nə olan məlumatlar Komitənin elektron
məlumat bazasına daxil edilmişdir. Bu proses tam başa çatdıqdan sonra seçmə müşahidə
üsulundan istifadə etməklə formalaşan cari uçot məlumatlarının başdan-başa uçotun analoji
məlumatları ilə müqayisəsi mümkün olacaqdır.
Milli statistik təsnifatlar sisteminin inkişafı sahəsində işlər davam etdirilmiş, “Milli məhsul
növləri təsnifatı” (IV variant), “Cinayətkarlığın statistik təsnifatı”, “Yüksək texnologiyalar
məhsullarının təsnifatı” (Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi və
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə birgə) hazırlanmışdır.
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Sahibkarların statistika orqanları ilə münasibətlərində qarşılaşdıqları problemlərin
öyrənilməsi və həlli məqsədilə Komitənin internet səhifəsində “Sahibkar üçün 7 sual” rəy
sorğusu keçirilmiş, cavablar ümumiləşdirilmiş və sahibkarların rəy və təklifləri təhlil edilmişdir.
Bununla yanaşı, sahibkarlarla işlərin müasir informasiya texnologiyaları vasitəsilə
tənzimlənməsi təmin edilmiş, onlar tərəfindən təqdim edilməli olan rəsmi statistika hesabatı
formalarının siyahısı, onların doldurulmasına dair göstərişlər Komitənin internet səhifəsində
yerləşdirilmişdir.
2018-ci ildə Komitənin fəaliyyəti hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən müxtəlif dövlət
qurumlarına təqdim edilən məlumatlar üzrə təkrarçılığın aradan qaldırılmasına, inzibati
vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dövlət qurumları tərəfindən toplanan məlumatların
rəsmi statistikada istifadəsinin genişləndirilməsinə, həmin məlumatların Dövlət Statistika
Komitəsinin statistik məlumat bazalarına inteqrasiyası ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsinə
də yönəldilmişdir. Bu məqsədlə yaradılmış və tərkibinə 27 dövlət qurumunun nümayəndələri
daxil edilmiş işçi qrupları tərəfindən “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi
statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.3.2-ci yarımbəndinin icrası olaraq dövlət
qurumlarının məlumat bazalarının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına
“Elektron hökumət” şlüzü vasitəsilə inteqrasiyasını təmin etmək üçün müvafiq razılaşmaların
layihələri hazırlanmışdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil və Ədliyyə nazirliklərinə,
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə və Dövlət
İmtahan Mərkəzinə göndərilmiş razılaşma layihələrinə verilmiş rəy və təkliflər nəzərə
alınmaqla onların yekun versiyaları hazırlanmışdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və
Ədliyyə nazirlikləri və Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə imzalanacaq razılaşma layihələri baxılması
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə göndərilmişdir.
Statistika məlumatlarının toplanmasında, emalında və yayılmasında istifadə olunan
informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi, statistik informasiya
sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra işlər görülmüş, respondentlərin yerli statistika
orqanlarına gəlmədən hesabat məlumatlarını elektron formada təqdim etmələri üçün zəruri
tədbirlər həyata keçirilmiş və nəticədə rəsmi statistika hesabatlarının onlayn rejimdə elektron
formada qəbulu 95.0 faizi ötmüş, statistik hesabatları elektron formada internet vasitəsilə
təqdim etmək üçün il ərzində 3,1 milyon müraciət daxil olmuş, bununla da vətəndaş-məmur
təmaslarının səviyyəsi minimuma endirilmiş, eyni zamanda statistik məlumatların işlənməsi və
təhlili imkanları yüksəlmişdir. Bununla yanaşı, statistik biznes proseslərin ümumi modeli
(GSBPM) əsasında statistik proseslərin və statistik təsnifatlara dair metaməlumatların elektron
strukturunun yaradılması üçün yeni proqram təminatları hazırlanmış, sınaqdan keçirilmiş və
istismara qəbul edilmişdir.
Vergilər Nazirliyindən daxil olmuş məlumatlar əsasında statistik vahidlərin Dövlət
reyestrinin aktuallaşdırılması və onun aktual vəziyyətdə saxlanması təmin edilmişdir. “İri, orta
və kiçik sahibkar meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli, 215 nömrəli Qərarına uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi və Vergilər nazirliklərindən müvafiq qaydada alınan məlumatların meyarlar
üzrə qruplaşdırılaraq “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri”nə
ötürülməsi təmin edilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən il ərzində “Əhalinin iqtisadi fəallığı” (işçi qüvvəsinə
dair), “Şəxs əleyhinə zorakılıq”, “Meşə fondu və sair torpaqlarda meşə məhsullarının
tədarükü”, “Arıçılıq məhsullarının istehsalı”, “İstehsalçıların müqaviləyə əsaslanan kənd
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təsərrüfatı istehsalında və fermer birliklərində iştirakı”, “Həyətyanı sahələrdə yetişdirilən
məhsullar”, “Daxili turizm”, “Xarici (getmə) turizm”, “Gəlmə turizm” və “Ev təsərrüfatlarında
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə”yə dair statistik müayinələr keçirilmiş,
zəruri məlumatlar əldə edilmiş, istifadəçilərə göndərilmişdir. Həmçinin “2-17 yaşda olan
uşaqların funksional qabiliyyətlərinin və sağlamlıqlarının məhdudluğunun statistik
qiymətləndirilməsi” üzrə ev təsərrüfatlarında sorğu keçirilmişdir.
Azərbaycanın Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsinin yekunları üzrə
verilmiş tövsiyələrə uyğun olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin müraciəti əsasında Avrostatın
cəlb etdiyi beynəlxalq ekspertlər tərəfindən işçi qüvvəsi statistikasının sektoral
qiymətləndirilməsi həyata keçirilmiş, “Əhalinin iqtisadi fəallığına dair” müayinənin mövcud
sorğu anketinin, seçmə də daxil olmaqla metodologiyasının təkmilləşdirilməsinə kömək
göstərilməsi üçün Beynəlxalq Əmək Təşkilatına müraciət olunmuşdur. Bununla yanaşı,
2019-cu ilin aprel ayında əmək haqqı statistikasının da sektoral qiymətləndirilməsinin
keçirilməsi Avrostatla razılaşdırılmışdır.
"2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi
haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 7 sentyabr tarixli 1040 nömrəli
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə "2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 dekabr tarixli 517 nömrəli qərarına
uyğun olaraq Dövlət Statistika Komitəsinin üzərinə düşən vəzifələrin icrası təmin edilmişdir.
Siyahıyaalma ilə bağlı təşkilati işləri, siyahıyaalma materiallarının hazırlanması və çapı, kadr
təminatı, kütləvi izahat işlərinin təşkili, texniki təminat məsələləri, siyahıyaalmanın keçirilməsi
və sənədlərin qəbulu, siyahıyaalma məlumatlarının işlənilməsi, yekunlarının dərc edilməsi və
yayılması, siyahıyaalma materiallarının arxivləşdirilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətləri
ilə bağlı görüləcək işləri özündə əks etdirən “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin siyahıyaalınmasının hazırlanıb keçirilməsi üzrə təqvim planı” Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən hazırlanmış və təsdiq edilmişdir.
BMT-nin “2020-ci il mərhələsində əhali və mənzil fondunun siyahıyaalınmalarının
keçirilməsinə dair Avropa statistikləri konfransının tövsiyələri”, “Dünyamızın transformasiyası:
2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli gələn öhdəliklər, Azərbaycan
Respublikasında müəyyən edilmiş sosial-iqtisadi siyasət kursuna uyğun qərarların qəbulu
üçün statistik məlumatlara olan tələbat nəzərə alınmaqla hazırlanmış siyahıyaalma və sorğu
vərəqələrinin layihəsi Dövlət Statistika Komitəsinin yanında fəaliyyət göstərən Statistika
Şurasının iclasında müzakirə edilərək bəyənilmiş, Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə
Mərkəzi Komissiyada təmsil olunan 19 dövlət qurumu, həmçinin Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyası ilə razılaşdırılmış və Dövlət Statistika Komitəsinin 2018-ci il 16 aprel
tarixli, 03/SQs nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq mərhələsinin ən vacib tədbirlərindən biri olan və
siyahıyaalma zamanı əhalinin tam əhatə olunması üçün dolğun uçotun təşkil edilməsi,
siyahıyaalmanın rayonlaşdırılması, şəhər, qəsəbə və kəndlərin ərazilərinin siyahıyaalma,
təlimatçı və sayıcı məntəqələrinə düzgün bolüşdürülməsinin təmin edilməsi üçün xüsusi
əhəmiyyət daşıyan şəhər, rayon və şəhər rayonları üzrə təşkilati planların tərtib olunması
məqsədilə 1-şəhər, 2-kənd, 2-kənd nömrəli formaya əlavə və onların doldurulmasına dair
göstərişlər təsdiq edilərək şəhər, qəsəbə və kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklər
tərəfindən təsərrüfatbaşına uçot sənədləri əsasında tərtib edilərək yerli statistika orqanlarına
təhvil verilməsi üçün məktubla yerli icra hakimiyyətlərinə göndərilmiş, 1-t (və ona əlavə), 2-t,
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3-t, 4-t, 5-t, 6-t, 7-t, 8-t, 9-t nömrəli formalar, habelə “Əhalinin siyahıyaalınması ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi vahidləri üzrə təşkilati planların tərtib edilməsinə
dair göstərişlər” təsdiq edilmişdir. Hazırlanmış 50-yə yaxın metodoloji və köməkçi sənədlər
2018-ci ilin 1-10 oktyabr tarixlərində Qəbələ rayonunda aparılmış əhalinin sınaq
siyahıyaalınması zamanı uğurla sınaqdan keçirilmişdir.
Yerli statistika orqanları statistik müayinələrin keçirilməsini təşkil etmiş, onlar seçməyə
düşmüş respondentlərin siyahısı, müayinə formaları, təlimat və göstərişlərlə təmin edilmiş,
keçirilmiş müayinələr nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar icmallaşdırılmış və nəşr edilmişdir.
İl ərzində “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın
inkişafına dair Dövlət Proqramı”, “2019-cu il üçün statistik işlər proqramı”, “2019-cu ildə yerli
statistika orqanları üçün statistik işlər proqramı”, “2019-cu il üçün metodoloji və məlumat
istifadəçiləri ilə iş planı” hazırlanmış, həmçinin onların elektron versiyaları Komitənin internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Avro-SDMX Metaməlumatlar (ESMS 2.0) strukturuna uyğun formatda Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədələrinin 61 göstəricisinin metaməlumatı hazırlanmış, “Təhlükəsiz qaydada təmizlənən
çirkab suların xüsusi çəkisi”, “Mühafizə olunan və biomüxtəliflik baxımından mühüm quru və
şirin su sahələrinin xüsusi çəkisi, ekosistemlərin növləri bölgüsündə” və “Ərzaq bazarında
qiymət anomaliyaları” adlı DİM göstəriciləri üzrə məlumatların ilk dəfə olaraq hazırlanması
təmin edilmişdir. “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin monitorinqi məqsədilə keyfiyyətli
məlumatların hazırlanması istiqamətində hökumətin imkanlarının gücləndirilməsi” layihəsi
çərçivəsində FAO-nun ekspertləri tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsində aidiyyəti
təşkilatların nümayəndələrinin də iştirakı ilə həyat keyfiyyəti, qiymət, kənd təsərrüfatı və ətraf
mühit statistikasına aid olan DİM göstəriciləri üzrə məlumatların toplanması, eləcə də onların
keyfiyyət baxımından rəsmi statistikaya uyğunluğunun, habelə beynəlxalq müqayisəliliyinin
təmin edilməsinin metodoloji əsaslarına həsr olunmuş tematik seminarlar keçirilmişdir.
Aparatın şöbələrində və 20 yerli statistika orqanında daxili audit, eləcə də yoxlama və
nəzarət auditləri aparılmış, müəyyən edilmiş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün
tədbirlər görülmüş, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-cu il üzrə
Keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin icra qrafiki” hazırlanmış, aparatın struktur bölmələrində
görülmüş işlərə sərf edilmiş vaxta əsasən statistik proseslər üzrə iş yükü hesablanmışdır.
“Keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin daxili auditlərinin aparılması üzrə yaddaş kitabçası” nəşr
edilmişdir. Audit sahəsində dünyada böyük nüfuza malik SGS şirkətinin yerli qurumu olan
“Sosiete Generale de Surveillance Azeri LTD” MMC tərəfindən seçmə qaydada Komitənin
struktur bölmələri və yerli statistika orqanları üzrə nəzarət auditləri keçirilmişdir.
2018-ci il ərzində informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində Dövlət Statistika
Komitəsi tərəfindən bir sıra işlər və layihələr həyata keçirilmiş, elektron xidmətlərin təşkili
sahəsində təkmilləşdirmə işləri davam etdirilmişdir. “Rəsmi statistik hesabatların təqdim
edilməsi” elektron xidməti üzrə rəsmi statistik hesabatların Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim
olunması vəziyyətinin onlayn rejimdə qrafiklər əsasında izlənilməsi funksiyası yaradılaraq
elektron informasiya sistemlərinə inteqrasiyası təmin edilmiş, eyni zamanda fəaliyyətini
müvəqqəti dayandırmış hüquqi və fiziki şəxslərdən onlayn qaydada müvafiq arayışları qəbul
etmək üçün proqram təminatı hazırlanmışdır. “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi”
elektron xidmətinə inteqrasiya olunmaqla arayışların onlayn rejimində məlumat bazasına daxil
edilməsi üçün tətbiq olunan bu funksiya ilə fəaliyyəti olmayan statistik vahidlərə yerli statistika
orqanına gəlmədən fəaliyyətinin olmaması barədə məlumatı elektron sənəd formasında
təqdim etməsi imkanı yaradılmışdır. Həmçinin, “Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı”
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elektron xidməti təkmilləşdirilərək yenilənmiş, rəsmi statistika hesabatlarının elektron kataloqu
hazırlanmışdır. Elektron kataloq hesabat formalarının vahid platformada sistemləşdirilməsinə
imkan verməklə yanaşı, onlarda olan göstəricilərin unifikasiyası üçün seçim, axtarış,
qruplaşdırma və s. funksiyalara malikdir.
Müasir dövrdə statistik istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi, məlumatların keyfiyyətinin
yüksəldilməsi və beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin edilməsi informasiya texnologiyalarının
verdiyi imkanlardan daha geniş istifadəni şərtləndirir. İnnovativ texnologiyalar əsasında
statistik potensialın gücləndirilməsi üçün həyata keçirilməsi tələb olunan belə fəaliyyətlərdən
biri də rəsmi statistika sistemində vahid platforma üzərində metaməlumatlarla müşayiət olunan
məlumat bazalarının yaradılması, onların müasir yayım standartlarına uyğun istifadəçilərə
təqdim olunmasıdır ki, bu məqsədlə də Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən zəruri addımlar
atılır, bir çox beynəlxalq təşkilatlar və inkişaf etmiş ölkələrin aidiyyəti qurumları ilə fəal
əməkdaşlıq edilir, qabaqcıl ölkələrdə tətbiq edilən innovativ yanaşmalar və ən yeni standartlar
öyrənilərək onların milli statistika sisteminə inteqrasiyası həyata keçirilir. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və Koreya Statistika Komitəsi tərəfindən
“Azərbaycan Respublikasında Statistik Potensialın Gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində
hazırlanmış “Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti – ASİS” statistik məlumatların yayım
sistemi hazırlanmış və istismara qəbul edilmişdir. ASİS-in əsas üstünlüyü onun sadə
strukturda, məlumatların yayımı sahəsində beynəlxalq səviyyədə tətbiq olunan standartlara
uyğun üslubda hazırlanması və istifadəçi yönümlü olmasıdır ki, hər bir istifadəçi bu imkandan
yararlanmaqla məlumat bazasında yerləşdirilmiş rəsmi statistika məlumatları əsasında öz
istəyinə uyğun real vaxt rejimində cədvəllər, dinamika sıraları tərtib edə, məlumatları qrafiklər
vasitəsilə vizuallaşdıra, çap edə və ya öz kompüterinə yükləyə bilər.
Statistik məlumatların toplanmasında, emalında və yayılmasında istifadə olunan
informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə mövcud
proqram təminatlarına ediləcək dəyişikliklərlə bağlı yeni məsələ qoyuluşları hazırlanmış,
proqram təminatlarının hazırlanması işlərinin satınalınması məqsədilə zəruri tender
prosedurları keçirilmiş, bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq bir sıra rəsmi statistika hesabatı
formaları və digər statistik məsələlər üzrə proqram təminatları satın alınaraq tətbiqinə
başlanmışdır. Bununla yanaşı, istehlak qiymətlərinə dair ilkin məlumatların toplanmasında
insan amilindən qaynaqlanan xətaların minimuma endirilməsi, müşahidəyə cəlb olunan
məhsul çeşidlərinin sayının artırılması və nəticədə istehlak qiymətlərinə dair daha keyfiyyətli
yekun statistik məlumatların alınması məqsədilə pərakəndə qiymətlərin müşahidəsinin daha
mütərəqqi və səmərəli metodlarından biri olan ticarət şəbəkələrində elektron formada olan
qiymət məlumatlarından istifadə olunması üçün “İnternet resurslarından istifadə və skan
olunmuş məlumatların istehlak qiymətləri indeksinə inteqrasiyasına dair metodoloji tövsiyə”
hazırlanmış və təsdiq edilmiş, texniki məsələlərin həlli üçün müvafiq işlər görülmüş, bazarda
böyük paya malik 8 ticarət şəbəkəsinin rəhbər heyəti ilə Dövlət Statistika Komitəsinin
rəhbərliyi arasında 2017-ci ilin dekabr ayında imzanmış Razılaşmaya əsasən məlumatların
Komitəyə təqdim olunmasına başlanılmışdır. Ticarət şəbəkələrində elektron formada olan
qiymət məlumatları 2018-ci ilin fevral ayından etibarən ongünlük intervalla əldə olunmağa
başlanmış və bu məlumatların məlumat bazasına inteqrasiya olunması məqsədilə proqram
təminatı hazırlanmışdır.
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri göstəricilərindən ibarət kataloq (göstəricilər sistemi),
məlumat istehsalçılarının siyahısı, göstəricilər üzrə məlumatların bazaya daxil edilməsi və
çıxış cədvəllərinin alınması üçün məsələ qoyuluşu, eyni zamanda müvafiq internet portalının
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dizaynı və strukturu hazırlanmış və DİM-ə nailolma vəziyyətinin monitorinqi və ictimaiyyətin
məlumatlandırılması üçün hazırlanmış statistik məlumat bazasına məlumatlar daxil edilmişdir.
Nəzərdə tutulan funksionallığın işlək vəziyyətdə olmasının, proqram təminatlarının texniki
təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermə səviyyəsinin yoxlanılması üçün internet portalı sınaq
dövrünə Dövlət Statistika Komitəsinin serverində lokal ünvana (sdg.azstat.org)
yerləşdirilmişdir. Bundan başqa, ilk dəfə olaraq “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal”
adlı rəsmi nəşr hazırlanmış, nəşrdə qlobal məqsəd və hədəflərin mahiyyəti izah edilmiş,
müasir çağırışlar oxucuların diqqətinə çatdırılmış, son səkkiz (2010-2017) ildə milli kontekstdə
dayanıqlı inkişafla bağlı tendensiyalar təhlil edilərək müxtəlif qrafik və cədvəllərlə təsvir
edilmişdir.
Digər sahələrlə yanaşı, statistika orqanlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də
hakimiyyət orqanlarının və digər statistik məlumat istifadəçilərinin cari tələbatlarının
ödənilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə 2018-ci ildə 34 statistik məcmuə (“Azərbaycanın statistik
göstəriciləri”, “Azərbaycan rəqəmlərdə”, “Azərbaycanın regionları”, “Azərbaycanın əhalisi”,
“Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri”, “Azərbaycanda uşaqlar”, “Azərbaycanda qadınlar və
kişilər”, “Azərbaycan gəncləri”, “Azərbaycanın milli hesabları”, “Dövlət qulluqçuları”, “Əmək
bazarı”, “Yeni iş yerləri”, “Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar”, “Azərbaycanda
təhsil, elm və mədəniyyət”, “Azərbaycanda səhiyyə, sosial təminat və mənzil şəraiti”,
“Azərbaycanda qiymətlər”, “Azərbaycanda ətraf mühit”, “Azərbaycanın energetikası”,
“Azərbaycanda turizm”, “Azərbaycanda nəqliyyat”, “Azərbaycanda telekommunikasiya və
poçt”, “Azərbaycanda ödənişli xidmətlər”, “Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti”,
“Azərbaycanın sənayesi”, “Azərbaycanda tikinti”, “Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq
rəqəmlərdə”, “Azərbaycanın kənd təsərrüfatı”, “Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi
sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri”, “Azərbaycanın ərzaq balansları”,
“Azərbaycanda ticarət”, “Azərbaycanın xarici ticarəti”, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı”,
“Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal”, “Qurtuluşdan tərəqqiyə”), “Azərbaycan - faktlar
və rəqəmlər” bukleti, “İnfoqrafika” nəşri, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı haqqında aylıq
məruzələr, “Statistik nəşrlərin kataloqu”, “İqtisadi rayonların sosial, iqtisadi göstəriciləri”
bülletenləri çap edilərək istifadəçilərə çatdırılmışdır. Bunlarla yanaşı, bütün yerli statistika
orqanları tərəfindən rayon və şəhərlər üzrə statistik məcmuələr nəşr edilmişdir. Məcmuə və
bülletenlərin elektron versiyaları Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Ölkə və onun regionları üzrə sosial-iqtisadi vəziyyəti əks etdirən icmal statistik və təhlili
məlumatlarla idarəetmə orqanlarının və digər istifadəçilərin təmin edilməsi məqsədilə aparatın
şöbələri və yerli statistika orqanları il ərzində 2935 təhlili məruzə hazırlamışlar.
Statistik məlumat əldə etmək istəyənlərin müraciətlərinə operativ baxılması məqsədilə
Komitədə “qaynar telefon xətti” fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsinə daxil olmuş müxtəlif strategiyaların, dövlət proqramlarının,
qanunvericilik aktlarının və digər normativ hüquqi aktların layihələri ilə bağlı rəy və təkliflər
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə göndərilmiş, statistik məlumat əldə etmək məqsədilə mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarından, yerli və xarici təşkilatlardan, ölkənin kütləvi informasiya
vasitələrindən, elmi müəssisə və təşkilatlarından, ali məktəb tələbələrindən və digər
istifadəcilərdən, o cümlədən statistik informasiya dəstəyi ilə bağlı 22 qeyri-hökumət
təşkilatından daxil olmuş sorğular cavablandırılmışdır.
Komitənin internet səhifəsi (www.stat.gov.az) istifadəçilərin maraqlarının təmin edilməsi
baxımından müntəzəm olaraq təkmilləşdirilmiş və yenilənmiş, məlumat bazaları əsas sosialiqtisadi göstəricilər üzrə 15 minə yaxın cədvəli, təhlil və metodoloji materialları əhatə etmişdir.
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01.01.2019-cu il vəziyyətinə məlumatlar bazası da daxil olmaqla, səhifənin məlumat həcmi 65
Gb təşkil etmişdir. 2018-ci ildə internet səhifəsindən 93.6 faizi ölkə ərazisindən, 6.4 faizi isə
xarici ölkələrdən olmaqla hər gün orta hesabla 9097 istifadəçi bəhrələnmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış mətbu məlumatların kütləvi informasiya
vasitələrində dərc etdirilməsi davam etmiş, bu məlumatlar, habelə sosial, iqtisadi inkişafa dair
aylıq məruzələr, statistik məcmuələr, Komitədə keçirilən görüşlər haqqında məlumatlar,
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmiş əməkdaşların hesabatları, mətbu məlumatların yayılması
və məcmuələrin buraxılış təqvimləri Komitənin veb səhifəsində yerləşdirilmiş, veb səhifənin və
kütləvi informasiya vasitələrində Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən yayılan məlumatların
monitorinqi mütəmadi olaraq aparılmışdır.
Məlumat istifadəçiləri ilə işin daha keyfiyyətli və mütəşəkkil şəkildə qurulması məqsədilə
statistik məlumatların elektron kütləvi informasiya vasitələri ilə yayımlanmasına, radio və
televiziya kanallarında çıxışlara diqqət yetirilmişdir. Komitənin rəhbərliyi və əməkdaşları
müxtəlif televiziya kanallarında və mətbu orqanlarda ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, statistika
sistemində aparılan islahatlarla bağlı vaxtaşırı müsahibələr vermiş və iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinə dair çıxışlar etmişlər. 2018-ci ildə statistika orqanları tərəfindən qəzet və jurnallarda
ümumilikdə 561 məqalə və mətbu-məlumat dərc etdirilmişdir.
“2018-ci il üçün metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı”na uyğun olaraq,
metodoloji, təhlil və digər məsələlərlə bağlı statistik məlumat istifadəçilərinin (müxtəlif nazirlik,
komitə, digər təşkilat, informasiya agentlikləri və KİV nümayəndələrinin) iştirakı ilə Komitədə
əhali, gender, əmək, energetika və ətraf mühit, əhalinin həyat səviyyəsi, milli hesablar,
sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, ticarət, turizm statistikası, istehlak qiymətləri indeksinin
hesablanması və s. mövzulara həsr olunmuş seminar-görüşlər keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət
Heyətinin qərarı ilə qeydiyyata alınmış “Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnalının rüblük
dövriliklə, 950 nüsxə tirajla nəşri davam etdirilmiş, abunəçilərə və AAK tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş ünvanlara çatdırılmışdır. Jurnalda kənar tədqiqatçılarla yanaşı, Dövlət
Statistika Komitəsi aparatının və Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzinin
əməkdaşlarının, o cümlədən gənc mütəxəssislərin ümumilikdə 38 məqaləsi dərc olunmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsinin kitabxana fondundan il ərzində geniş oxucu kütləsi istifadə
etmiş, yeni əlavə edilmiş kitab və məcmuələrin elektron variantı Komitənin internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Ayrı-ayrı vətəndaşların Komitəyə ünvanladıqları sorğular cavablandırılmış, həmin
cavablardan onların məmnun olub-olmadıqlarını öyrənmək üçün xüsusi sorğu keçirilmiş və
məmnunluq indeksi hesablanmışdır. İstifadəçilər tərəfindən “Statistik məlumatın hansı
xüsusiyyətləri Sizin üçün daha vacibdir” sualı 5 ballıq qiymətləndirilmə şkalası üzrə
dəqiqlik/etibarlılıq xüsusiyyəti üzrə - 4.8, aydınlıq üzrə - 4.9, vaxtlı-vaxtında olma üzrə - 4.7,
aktuallıq üzrə - 4.5 və müqayisəlilik/uyğunluq xüsusiyyəti üzrə - 4.2 orta balla
qiymətləndirilmişdir.
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin “Elektron hökumət”
portalı vasitəsilə təqdimatına dair vətəndaşlar arasında ictimai maarifləndirmə tədbirlərinin
həyata keçirilməsi məqsədi ilə Komitənin internet səhifəsinin “E-xidmətlər” bölməsində bu
xidmətlər haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilmiş, “Facebook” sosial şəbəkəsində Dövlət
Statistika Komitəsinin səhifəsinin aktiv fəaliyyəti, eyni zamanda “Tvitter” sosial şəbəkəsində və
“Youtube”da müvafiq səhifələr yaradılaraq onların Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi internet
saytına inteqrasiyası təmin edilmişdir. Həmçinin Komitənin internet səhifəsinin mobil
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versiyasının mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi və statistik məlumatların vaxtlı-vaxtında
yenilənməsi davam etdirilmiş, məlumatların yerləşdirilmə saatının göstərilməsi təmin
edilmişdir.
Regionlar üzrə statistik məlumat bazasına 2017-ci ilin məlumatları əlavə edilmiş və
2015-2017-ci illər üzrə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən 124 göstərici üzrə
məlumatlar elektron xəritə vasitəsilə yayımlanmışdır.
İl ərzində istifadəçilərdən Komitəyə daxil olan sorğular mütəmadi olaraq təhlil edilmiş,
onların daha çox müraciət etdikləri statistika sahələrinin göstəriciləri müəyyənləşdirilmiş və
hazırlanmış mətbu-məlumatların istifadəçilərin sorğularına uyğunluğu təmin edilmişdir.
Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, yerli statistika orqanları işçilərinin iş
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində də müəyyən işlər görülmüş, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin inzibati binasının açılışı
olmuş, “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair
Dövlət Proqramı”nın 5.6.1-5.6.4-cü yarımbəndlərinin icrası olaraq Salyan, İmişli, və Şəmkir
rayon statistika idarələrinin inzibati binalarının yenidən qurulması və əsaslı təmiri işləri həyata
keçirilmiş, Zərdab və Göygöl rayon statistika idarələrinin inzibati binalarının tikintisinə, Dövlət
Statistika Komitəsinin inzibati binasının yenidən qurulması və əsaslı təmirinə başlanılmış,
kompüter texnikası, serverlərin təhlükəsiz və davamlı işini təmin edən avadanlıqlar alınaraq
quraşdırılmışdır.
Dövlət Statistika Komitəsi ilə “Kapital Bank” ASC arasında imzalanmış əməkdaşlıq
müqaviləsinə əsasən 2018-ci ilin yanvar ayından etibarən dövlət statistika orqanları tərəfindən
seçmə müşahidəyə cəlb olunan ev təsərrüfatlarına öz gəlir və xərclərinin uçotunu
apardıqlarına görə ödənilən aylıq pul vəsaitlərinin əvvəllər olduğu kimi poçt vasitəsi ilə deyil,
plastik kartlarla ödənilməsi təmin edilmiş, bu məqsədlə 10200 ədəd ödəniş kartı alınaraq ev
təsərrüfatlarına çatdırılmışdır.
2018-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq təşkil etmişdir. BMT və onun regional təşkilatları, Avropa
İttifaqı, BVF, BƏT, YUNİSEF, YUNESKO, Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İƏİT, İƏT,
Avrostat, MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlarla,
həmçinin dünya ölkələrinin milli statistika xidmətləri ilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsi davam
etdirilmiş, onlardan daxil olan sorğular cavablandırılmışdır. Milli metodologiyaların beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması, təcrübə mübadiləsinin aparılması, inkişaf etmiş ölkələrin
qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi, beynəlxalq məlumat portallarında Azərbaycan
Respublikasına aid statistik məlumatların yoxlanılması, aşkar edilmiş uyğunsuzluqların
aradan qaldırılması istiqamətində beynəlxalq təşkilatlarla və onların Azərbaycandakı
nümayəndəlikləri ilə işlərin təşkili əsas vəzifələrdən biri olmuşdur.
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Birləşmiş Ərəb Əmirliyində keçirilmiş “Dünyamızın
transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəliyin” icra olunması
prosesində statistika məlumatlarının emalı prosesinin təkmilləşdirilməsi, statistik
innovasiyaların tətbiqi, məlumat və statistika cəmiyyətlərinin nümayəndələri, qərar qəbul
edənlər və siyasi xadimlər arasında dialoq və müzakirələrin aparılması üçün mühüm
platforma rolunu oynayan BMT-nin ikinci Ümumdünya Məlumat Forumunda iştirak etmişdir.
Bununla yanaşı, Komitənin sədri BMT-nin Baş katibinin müavini, BMT-nin Avropa
İqtisadi Komissiyasının İcraçı katibi, BMT-nin Əhali Fondunun Şərqi Avropa və Orta Asiya
üzrə regional direktoru, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin
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rəhbəri, Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə ölkə direktoru, Dünya Bankının Cənubi
Qafqaz üzrə regional direktoru ilə görüşmüşdür.
Statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi, milli statistika potensialının gücləndirilməsi,
qabaqcıl təcrübələrin ölkə qanunvericiliyinə uyğun olaraq tətbiq edilməsi məqsədilə Dövlət
Statistika Komitəsi bir çox beynəlxalq təşkilatlar və inkişaf etmiş ölkələrin aidiyyəti qurumları
ilə əməkdaşlığı davam etdirilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsi ilə YUNİSEF arasında
“Azərbaycan Hökuməti ilə BMT-nin Uşaq Fondu arasında 2016-2020-ci illər üçün Əməkdaşlıq
Proqramı çərçivəsində 2018-2019-cu illəri əhatə edən dövr üçün birgə İş Planı”
imzalanmışdır. İş planına əsasən, YUNİSEF tərəfindən məlumatların vizuallaşdırılması və
infoqrafiklərin hazırlanmasına dair Komitənin 20 əməkdaşının iştirakı ilə təlimlər keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Koreya Statistika Komitəsi
arasında “Azərbaycan Respublikasında Statistik Potensialın Gücləndirilməsi” qrant layihəsi
çərçivəsində Koreya Statistika Komitəsinin mütəxəssisləri Dövlət Statistika Komitəsinə səfər
etmiş, Komitənin mövcud İT strukturu təhlil edilmiş və təkmilləşdirilməsi zəruri olan müvafiq
sahələr müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda, layihə çərçivəsində Dövlət Statistika
Komitəsinin əməkdaşları Cənubi Koreyada “Statistik məlumat bazasının və xidmət sisteminin
yaradılması” ilə bağlı KOSIS, NARA-PC, Java/SQL, MDIS, SGIS, WebSquare5, Linux,
WebTob, JEUS7 mövzularına dair təşkil olunmuş təlim kursunda olmuşlar.
Dövlət Statistika Komitəsinin bir qrup əməkdaşı “Azərbaycan Respublikası: 2018-2022-ci
illər üzrə müfəssəl institusional, kadr və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
potensialının artırılması planları daxil olmaqla, 2018-2030-cu illər üzrə statistikanın inkişafı
üzrə Milli Strategiya Layihəsi” çərçivəsində statistikada institusional islahatların aparılması,
statistik istehsal prosesinin standartlaşdırılması, inzibati məlumat mənbələrindən və “İrihəcmli
məlumatlar”dan istifadənin təkmilləşdirilməsi sahəsində kadr potensialının gücləndirilməsi,
statistik məlumatların hazırlanmasında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqi ilə bağlı Malayziyada, müəssisələr statistikasının təşkili ilə bağlı Polşada, inzibati
məlumatlar sahəsində təcrübənin öyrənilməsi ilə bağlı Qazaxıstanda, keyfiyyəti idarəetmə
sahəsində metaməlumatların, keyfiyyət məruzələrinin yazılması, statistik proseslərin
elektronlaşdırılması, daxili auditlərin aparılması və inzibati mənbələrdən toplanan
məlumatların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə Litvada təlim səfərində olmuşlar.
Eyni zamanda, qabaqcıl təcrübələrdən faydalanmaqla milli statistika potensialının
gücləndirilməsi, işçi heyətinin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə Komitənin gənc
əməkdaşları Bolqarıstan Respublikası Milli Statistika İnstitutunun “Slivek” Təlim İxtisasartırma
Mərkəzində və Ukrayna Dövlət Statistika Xidmətinin Statistika, Uçot və Audit Milli
Akademiyasında ixtisasartırma kurslarında iştirak etmişlər.
“Avropa standartlarına çatmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika
Komitəsinə Avropa İttifaqının dəstəyi” Texniki yardım layihəsi çərçivəsində Avropa
mütəxəssislərinin Dövlət Statistika Komitəsinə ekspert missiyaları təşkil edilmiş, İran İslam
Respublikasının Statistika Mərkəzinin Enerji statistikası üzrə qrupun rəhbəri “Enerji
statistikası”na və Türkiyə Statistika İnstitutunun əməkdaşı “Ətraf mühit statistikası”na dair,
Malayziya Statistika Departamentinin İşçi qüvvəsi və sosial statistika şöbəsinin direktor
müavini isə statistik potensialın artırılması proqramı çərçivəsində “Dayanıqlı inkişaf
statistikası” ilə bağlı Komitənin əməkdaşlarına təlim keçmişlər. Dövlət Statistika Komitəsinin
əməkdaşları tərəfindən isə Tacikistan Respublikasının Prezidenti yanında Statistika Agentliyi
nümayəndələrinə Dövlət Statistika Komitəsində “Beynəlxalq ticarət və tədiyə balansı”
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mövzusunda və Qazaxıstan Milli İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Statistika Komitəsinin
nümayəndələrinə “Məhkəmə və cinayətkarlığın statistikası” mövzusunda təlimlər keçirilmişdir.
Yekun olaraq qeyd edilməlidir ki, Dövlət Statistika Komitəsi ölkə rəhbərliyi tərəfindən
statistika orqanları qarşısında qoyulmuş vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə
əsasən nail olmuş və 2019-cu ildə də bu istiqamətdə öz səylərini əsirgəməyəcəkdir.

