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1.1 İnteqrasiya olunmuş 

statistik hesabat 

sisteminin hesabat 

formalarının 

hazırlanması 

 

2009- 

2010-cu 

 illər 

DSK “Kiçik  sahibkarlıq subyektlərinin gəlir və xərcləri” (1-

KM), “Müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin əsas 

göstəriciləri” (1-maliyyə rüblük və illik),  “Maliyyə 

qoyuluşları” (2-maliyyə), “Müəssisənin (təşkilatın) 

istehsal fəaliyyəti” (1-İF illik) və “Əsas fondların 

(vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin 

mövcudluğu və hərəkəti” haqqında 11 nömrəli rəsmi 

statistika hesabatları birləşdirilərək “Müəssisənin 

(təşkilatın) istehsal fəaliyyəti və maliyyə nəticələri 

haqqında” 1-müəssisə rüblük və illik rəsmi statistika 

hesabatı formaları və onların tərtibinə dair metodoloji 

izahlar hazırlanmış və Dövlətstatkomun 12.06.2010-cu 

il tarixli, 34/8 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Yeni hesabatların tətbiqinə 2011-ci ildən başlanmışdır. 

Müəssisələrin sahə mənsubiyyəti, göstəricilərin 

oxşarlığı, dövriliyi nəzərə alınaraq, aidiyyatı hesabat 

formaları üzrə zərurət yarandıqca inteqrasiya prosesi 

həyata keçirilir. İnteqrasiya prosesinin həyata 

keçirilməsi nəticəsində statistik hesabatların sayı 2009-

2013-cü illər ərzində 317-dən 275-dək azaldılmışdır.  

Tam icra olunub 
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1.2 Respondentlərin 

natamam ilkin 

məlumatlarını şərti 

hesablama metod-

ları əsasında 

tamamlamaq üçün 

elmi, metodoloji 

konsepsiyanın 

hazırlanması 

2009- 

2010-cu  

illər 

DSK “Respondentlərin natamam ilkin məlumatlarını şərti 

hesablama metodları əsasında tamamlamaq üçün elmi-

metodoloji konsepsiya” hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 27.10.2010-cu il tarixli, 62/14 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.3 İstehsalatda istehlak 

statistikasının 

yaradılması 

 

2010-cu il DSK “Məhsulun (xidmətlərin) istehsalına çəkilən xərclərin 

tərkibi haqqında” 1-İMT  nömrəli statistik müayinə 

blankı, onun tərtibinə dair metodoloji izahat və 

müayinənin əhatə etdiyi məhsul və xidmətlərin siyahısı 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 28.10.2010-cu il 

tarixli,  63/8 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Müayinə 2010-cu ilin noyabr ayında keçirilmiş, yekun 

materiallar “Məhsul və xidmətlərin istehsalı üçün 

istifadə edilən əsas mal və xidmətlərin nomenklatu-

rası” adı ilə nəşr edilmiş və  nəticələr əsasında mal və 

xidmətlərin istehlakının strukturu haqqında 

məlumatlar əldə edilmişdir. Bu məlumatlardan cari 

işlərdə daim istifadə olunur. 

Tam icra olunub 

1.4 İqtisadi fəaliyyət 

növlərinin təsnifatı, 

fəaliyyət növləri 

üzrə məhsul 

təsnifatı və sənaye 

məhsullarının 

statistik təsnifatının 

yeni versiyalarının 

tətbiqi ilə əlaqədar 

2009- 

2010-cu  

illər 

DSK, İİN, 

SEN 

Aparatın  bütün sahə şöbələrində iqtisadi fəaliyyət növ-

ləri, fəaliyyət növləri üzrə məhsul və sənaye məhsulla-

rının statistik təsnifatlarının yeni milli versiyalarının 

tətbiqinə başlanmışdır. İstehsal və xidmət  şöbələri 

tərəfindən kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, ticarət və 

xidmət sahələrində BVF-in konsepsiyaları əsasında 

mövcud aylıq indekslərə yenidən baxılmış, silsiləvi və 

əsas indekslərin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin olunması 

üçün bütün aylıq indekslərə düzəlişlər edilmişdir. 

Tam icra olunub 
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istehsal və xidmət 

statistikasının 

təkmilləşdirilməsi 

 

Eyni zamanda, statistik müayinə anketlərində və 

təlimatlarda İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatının yeni 

versiyasından istifadə edilir. Dinamika sıralarının 

məlumatları (10-15 il üzrə) yeni təsnifatın strukturunda 

yenidən hesablanaraq müqayisəlilik təmin edilmiş, 

istehsal və xidmət statistikası təkmilləşdirilmişdir. 

1.5 Müəssisələr statisti-

kasına daxil olan 

statistika sahələrinin 

metodologiyasının 

beynəlxalq prakti-

kada qəbul olunmuş 

konsepsiya, metod 

və təsnifatlardan 

istifadə etməklə, 

Beynəlxalq Valyuta 

Fondunа (BVF) 

Məlumatların 

Yayılmasının Xüsu-

si Standartının 

(MYXS) tələblərinə 

tam uyğunlaşdırıl-

masının başa 

çatdırılması 

2009- 

2010-cu 

 illər 

DSK BVF-nin tələbləri nəzərə alınaraq sənaye, nəqliyyat, 

rabitə, ticarət və tikinti sahələri üzrə kumulyativ (artan 

yekunla) göstəricilər aylıq indekslər əsasında hesablan-

maqla Komitənin “Sosial, iqtisadi inkişaf” aylıq məru-

zəsində nəşr olunmuş, mövsümilik nəzərə alınmaqla 

istehsal indekslərinin hesablanması davam etdirilmiş, 

hesabatlara dair metodoloji izahlar beynəlxalq standart-

lara uyğun olaraq yenidən işlənmiş hesablamalarda 

istifadə olunan İqtisadi fəaliyyət növləri, Sənaye məh-

sullarının statistik təsnifatlarının, habelə Avropa 

İttifaqının qısamüddətli biznes statistikaya dair tələbləri 

nəzərə alınaraq sənaye, nəqliyyat, rabitə, tikinti, ticarət 

və qiymət statistikası üzrə müvafiq hesabat formaların-

da düzəlişlər edilərək yenidən təsdiq edilmişdir. BVF-

in tələblərinə uyğun olaraq müəssisələr statistikasına 

daxil olan sahələr üzrə kumilyativ indekslərdən diskret 

indekslərə keçid təmin olunmuş, mövsümilik amilləri 

nəzərə alınmış, aylıq indekslərin nəşri təmin edilmişdir.   

Tam icra olunub 

1.6 Ev təsərrüfatlarının 

sənaye fəaliyyətinin  

statistik öyrənilməsi 

2008-ci il DSK, SEN, 

İİN 

“Ev təsərrüfatlarının sənaye fəaliyyətinin öyrənilməsi-

nə dair” 1-sənaye (ev təsərərrüfatları) sorğu anketi, 

onun tərtibinə dair metodoloji izahat və metodoloji 

plan hazırlanmış, Dövlətstatkomun 24.09.2008-ci il 

tarixli, 37/14 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

2008-ci ilin noyabr ayında müayinə aparılmış və nəti-

cələr yekunlaşdırılaraq “Ev təsərrüfatlarının sənaye 

fəalıiyyətinin öyrənilməsinə dair seçmə statistik 

Tam icra olunub 



 4 

1 2 3 4 5 6 

müşahidənin nəticələri” adı ilə nəşr edilmişdir. 

Məlumatlardan cari hesablamalarda istifadə edilir. 

1.7 Müəssisələrin 

struktur statistika-

sının yaradılması 

2009-cu il DSK, SEN, 

İİN 

“Müəssisənin strukturu və fəaliyyəti haqqında” 1-

struktur (müəssisə) rəsmi statistika hesabatı forması və 

onun tərtibinə dair metodoloji izahat hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 29.10.2009-cu il tarixli, 39/14 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Hesabat 2009-

cu ilin  yekunundan başlayaraq statistika təcrübəsində 

tətbiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.8 Müəssisələr statis-

tikası çərçivəsində 

keyfiyyət göstərici-

ləri statistikasının 

yaradılması, mütə-

madi konyunktur 

sorğuların  

keçirilməsi 

 

2008- 

2012-ci  

illər 

ərzində  

hər rüb 

 

DSK  “Müəssisələrin işgüzar fəallığı haqqında” 1-işgüzar 

fəallıq nömrəli rüblük rəsmi statistika hesabatı forması 

və onun tərtib edilməsinə dair metodoloji izahatlar 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 06.02.2008-ci il 

tarixli, 3/12 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 Xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla sənaye, nəqliyyat, 

rabitə, tikinti, ticarət və xidmət sahələrində tətbiq 

olunan bu hesabat vasitəsilə  məlumatlar 2008-ci ildən 

başlayaraq hər rüb, daimi əsasda toplanmış, yekunlaş-

dırılaraq yekun cədvəllər tərtib edilmiş və təhlili 

məruzələr hazırlanmışdır. Bundan başqa, “Müəssisələr  

statistikası üzrə işgüzar fəallığa dair əsas keyfiyyət 

göstəricilərinin siyahısı” hazırlanmış və Dövlətstatko-

mun 10.12.2010-cu il tarixli, 73/14 nömrəli sərəncamı 

ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.9 Sahibkarlara düşən 

informasiya yükü-

nün müəyyənləşdi-

riməsinə dair sta-

tistik müayinənin 

təşkili 

2008-ci il DSK, İİN Sahibkarlara düşən informasiya yükünün müəyyənləş-

dirilməsinə dair” 1-informasiya yükü N-li sorğu anketi 

və onun tərtibinə dair metodoloji izahat hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 08.05.2008-ci il tarixli, 11/14 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 2008-ci ilin iyul-avqust 

aylarında müayinə keçirilmiş, oktyabr ayında 

müayinənin nəticələri “Sahibkarlara düşən informasiya 

Tam icra olunub 
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yükünün müəyyənləşdirilməsinə dair”adı ilə nəşr 

edilmiş və Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir 

(16.10.2008-ci il tarixli, 14/1 nömrəli məktub). 

1.10 Sənaye müəssisə-

lərinin istehsal 

güclərindən istifadə 

olunmasına dair 

statistik tədqiqatla-

rın təşkili və ava-

danlıqların yaş 

strukturunun 

öyrənilməsi 

2010-cu il DSK, SEN Komitənin 02.04.2010-cu il tarixli, 11/14 nömrəli 

sərəncamı ilə “Sənaye müəssisələrinin istehsal güclə-

rindən istifadə və avadanlıqların yaş strukturuna dair” 

1-istehsal gücü (sənaye) nömrəli rəsmi statistika hesa-

batı forması və onun doldurulmasına dair metodologiya 

təsdiq edilmiş, 2010-cu ilin may ayında sənaye müəssi-

sələrinin istehsal güclərindən istifadə olunmasına dair 

statistika müşahidəsi başa çatdırılmış, sənaye müəssisə-

lərinin istehsal güclərindən istifadə və avadanlıqların 

yaş strukturu haqqında məlumatlar yekunlaşdırılaraq 

“Sənaye müəssisələrində istehsal güclərindən istifadə 

və avadanlıqların yaş strukturu haqqında” adlı bülleten 

nəşr edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.11 Energetika statisti-

kasına dair meto-

doloji vəsaitin 

hazırlanması 

2008-ci il DSK, SEN “Energetika statistikasına dair metodoloji vəsait” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 24.06.2008-ci il 

tarixli, 28/7 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və 

vəsaitdən statistika təcrübəsində istifadə edilir. 

Tam icra olunub 

1.12 Milli enerji balan-

sının yeni, müasir 

beynəlxalq tələb-

lərə cavab verən  

strukturda hazır-

lanması və təkmil-

ləşdirilməsi 

2008- 

2010-cu 

illər 

DSK, SEN “Ayrı-ayrı enerji məhsullarının (əmtəələrin) balansla-

rının tərtibinə dair metodoloji tövsiyələr” hazırlanmış 

və Dövlətstatkomun 26.08.2008-ci il tarixli, 36/7 nöm-

rəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bundan başqa, 

enerji balansının beynəlxalq tələblərə uyğun hazırlan-

ması məqsədi ilə “Yanacağın hərəkətinə dair” 4-yana-

caq nömrəli rəsmi statistika hesabatı forması təkmilləş-

dirilmiş və Dövlətstatkomun 09.06.2009-cu il tarixli, 

16/7 nömrəli sərəncamı ilə yenidən təsdiq edilmişdir.  

“Azərbaycanın Enerji Balansı” adlı statistik məcmuə 

hazırlanmış və hər il nəşr edilmişdir. Görülmüş tədbir-

Tam icra olunub 
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lər nəticəsində milli enerji balansı müasir,  beynəlxalq 

tələblərə cavab verən strukturda hazırlanmışdır. Belə 

ki, onun strukturu Beynəlxalq Enerji Agentliyi və 

Avropa Statistika Bürosunun formatlarına tam uyğun-

laşdırılmış, Beynəlxalq Enerji Agentliyi, Avropa 

Statistika Bürosu və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatının birgə hazırladıqları “Energetika statistikası 

üzrə metodoloji rəhbərlik”də olan strukturla tam eyni-

dir. Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndələri BMT 

tərəfindən yaradılmış energetika statistikası üzrə Oslo 

Qrupunun eksperti kimi beynəlxalq tövsiyələrin 

hazırlanmasında iştirak etmiş, işçi qrupun hazırladığı  

“Enerji statistikasının aparılmasına dair vəsait”də bu 

sahədə 5 başlıqda Azərbaycanın üstün təcrübəsinə dair 

məlumatlar verilmişdir.  

http://www.oslogroup.org/index.asp?page=escmchapter

s.html 

1.13 Energetika üzrə 

rəsmi statistik 

hesabatların 

yenidən tərtib 

edilməsi, mövcud 

göstəricilərin 

tərkibinə yenidən 

baxılması, 

metodoloji 

tövsiyələrin 

hazırlanması 

2008-ci il DSK, SEN Enerji statistikası ilə bağlı əsas hesabat formalarına - 

“Yanacağın hərəkəti” haqqında  4-yanacaq, “Xam 

neftin balansı” haqqında 1-balans (neft) nömrəli rəsmi 

statistika hesabatı formalarına yenidən baxılmış, 

yanacaq-enerji daşıyıcıları üzrə məhsulların adları və 

kodları beynəlxalq təsnifata uyğunlaşdırılmışdır. 

Bundan başqa, “Malların istehsalı, yüklənməsi və 

xidmət göstərilməsi haqqında” 11-istehsal (hasilat) və 

23-emal (neftayırma) rəsmi statistika hesabatı formaları 

üzrə natura ifadəsində sənaye məhsullarına dair məlu-

matların formalaşdırılması üçün, habelə yuxarıda qeyd 

olunan hesabat formaları üzrə metodoloji tövsiyələr  

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 26.11.2008-ci il 

tarixli, 45/14 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Nəticədə, BEA və Avrostatın tövsiyələri üzrə nəzərdə 

Tam icra olunub 

http://www.oslogroup.org/index.asp?page=escmchapters.html
http://www.oslogroup.org/index.asp?page=escmchapters.html


 7 

1 2 3 4 5 6 

tutulan göstəricilərin toplanmasına nail olunmuş, 

balansın tərtibi üçün lazım olan məlumatlar əldə 

edilmişdir.   

1.14 Energetika statisti-

kasının əsas göstə-

ricilər sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 

2009-cu il DSK, SEN “Energetika statistikasının əsas göstəricilər sistemi və 

göstəricilərin hesablanmasına dair metodoloji əsaslar” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 20.07.2009-cu il 

tarixli, 26/7 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.15 Alternativ və bərpa 

olunan enerji mən-

bələri statistikasının 

yaradılması və 

təkmilləşdirilməsi 

 

2010- 

2011-ci 

 illər 

DSK, SEN “Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən isti-

fadə haqqında” 1-alternativ enerji nömrəli illik rəsmi 

statistika hesabatı forması hazırlanmış və Dövlətstat-

komun 11.06.2010-cu il tarixli, 32/7 nömrəli sərəncamı 

ilə təsdiq edilmişdir. Bundan başqa, 1-alternativ enerji 

nömrəli illik rəsmi statistika hesabatı forması təkmil-

ləşdirilmiş, Dövlətstatkomun 17.07.2012-ci il tarixli, 

56/14 nömrəli qərarı ilə yenidən təsdiq edilmiş və 

Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.16 “Azərbaycanın 

energetikası” sər-

lövhəli statistik 

məcmuənin 

hazırlanması 

2009-cu il DSK, SEN “Azərbaycanın energetikası” adlı statistik məcmuə 

hazırlanmış və 2009-cu ilin iyul ayında nəşr 

olunmuşdur. 

Tam icra olunub 

1.17 Ailə kəndli təsərrü-

fatlarının fəaliyyə-

tinin statistik 

öyrənilməsi 

 

2009-cu il DSK 2009-cu ilin may ayında ailə kəndli və ev təsərrüfatla-

rının 2%-lik seçmə statistik müayinəsi keçirilmiş, 

yekun məlumatlar oktyabr ayında nəşr edilmişdir. 

Müayinə 17175 ailə kəndli və ev təsərrüfatını əhatə 

etmişdir.  

Tam icra olunub 

1.18 Çoxillik əkmələrin 

müayinə metodolo-

giyasının hazırlan-

ması, müayinənin 

keçirilməsi 

2009- 

2010-cu  

illər 

DSK, KTN Çoxillik əkmələrin müayinəsi üzrə 1 və 2  nömrəli sor-

ğu anketlərinin doldurulmasına dair metodoloji izahat 

hazırlanmış və Dövlət Statistika Komitəsinin  

25.12.2009-cu il tarixli,  50/11 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 2010-cu ilin iyun ayında çoxillik 

Tam icra olunub 
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 əkmələrə dair müayinə keçirilmiş, noyabr ayında isə 

müayinənin yekunları nəşr edilmişdir. 

1.19 Bağçılıq təsərrüfat-

larının fəaliyyətinin 

statistik  

müşahidəsi 

 

2011-ci il DSK “Bağçılıq təsərrüfatlarının fəaliyyətinə dair” sorğu 

anketi və onun doldurulmasına dair metodoloji izahat 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 10.05.2011-ci il 

tarixli, 12/11 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  

2011-ci ilin avqust-sentyabr aylarında seçmə statistik 

müayinə keçirilmiş və müayinənin nəticələrinə dair 

təhlili məruzə hazırlanmışdır. 

Tam icra olunub 

1.20 Cins mal-qara və 

quşların uçotu 

metodologiyasının 

hazırlanması və 

uçotun keçirilməsi 

2012-ci il DSK, KTN “Cins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu anketi” və 

onun doldurulmasına dair göstəriş hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 13.12.2011-ci il tarixli, 38/11 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

2012-ci ilin yanvar ayının 1-i vəziyyətinə ölkə ərazisin-

də cins mal-qara və quşların uçotu üzrə seçmə müayinə 

keçirilmiş və müayinənin nəticələri Komitənin 

28.03.2012-ci il tarixli kollegiyasında müzakirə 

olunmuşdur. 

Tam icra olunub 

1.21 Dekorativ məhsulla-

rın istehsalına dair 

metodologiyanın 

hazırlanması və 

müayinənin 

keçirilməsi 

 

2011-ci il DSK “Dekorativ məhsulların istehsalına dair” sorğu anketi 

və onun doldurulmasına dair metodoloji izahat hazır-

lanmış və Dövlətstatkomun 04.04.2011-ci il tarixli, 

10/11 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  

2011-ci ilin mart-aprel aylarında seçmə statistik 

müayinə keçirilmiş və müayinənin nəticələri barədə 

“Dekorativ məhsulların istehsalına dair müayinənin 

yekunları” adlı bülleten hazırlanaraq istifadəçilərə 

göndərilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.22 Kənd təsərrüfatı 

üzrə iqtisadi göstəri-

cilərin öyrənilmə-

sinə dair proqram 

2009-cu il DSK “Kənd təsərrüfatı üzrə iqtisadi göstəricilərin öyrənilmə-

sinə dair” sorğu anketi və onun tərtibinə dair metodo-

loji izahat hazırlanmış və Dövlətstatkomun 31.03.2009-

cu il tarixli, 4/11 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

Tam icra olunub 
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və metodologiyanın 

hazırlanması və 

müayinənin 

keçirilməsi 

 

edilmişdir.  

2009-cu ilin may ayında kənd təsərrüfatı müəssisələri-

nin hamısında, fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsər-

rüfatı müəssisələrinin isə 2%-də müayinə keçirilmiş, 

müayinənin nəticələri barədə “2008-ci ilin yekunu 

üzrə kənd təsərrüfatının iqtisadi göstəricilərinin 

öyrənilməsinə dair” bülleten nəşr edilmişdir. 

1.23 Tikinti məhsulunun 

uçotu üzrə statistik 

müşahidənin 

metodoloji 

sənədlərinin 

hazırlanması 

2012-ci il DSK, 

DŞAK 

“Malların istehsalı və yüklənməsi (göndərilməsi), 

obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haq-

qında” 1-istehsal (tikinti) aylıq və illik, “Tikinti maşın-

larının mövcudluğu haqqında” 12-tikinti (illik) nömrəli 

rəsmi statistika hesabatı formalarının doldurulmasına 

dair metodoloji izahlar hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

25.07.2011-ci il tarixli, 29/12 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilərək təcrübədə tətbiq edilmişdir. Hazırlanmış 

hesabat formaları Məhsul Növləri Təsnifatına əsaslan-

dığı üçün tikintinin bütün məhsulları və xidmətlərinin 

uçotuna nail olunmuşdur.     

Tam icra olunub 

1.24 Mənzil-kommunal 

təsərrüfatı üzrə 

həyata keçirilən 

islahatların 

monitorinqi üçün 

göstəricilər 

sisteminin 

yaradılması və 

monitorinqin təşkili 

 

2011-  

2012-ci  

illər 

DSK “Mənzil-kommunal təsərrüfatı üzrə həyata keçirilən 

islahatların monitorinqi üçün göstəricilər sistemi” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 25.07.2011-ci il 

tarixli, 28/12 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 2012-ci il iyul-avqust aylarında ölkənin şəhər və rayon 

mərkəzi olan qəsəbələrində seçmə statistik müşahidə 

keçirilmiş, müşahidənin yekunları Komitənin 

26.09.2012-ci il tarixli kollegiyasında müzakirə edilmiş 

və Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Bundan əlavə mənzil-kommunal təsərrüfatının işini 

xarakterizə edən müxtəlif dövrilikli rəsmi statistika 

hesabatı formaları vasitəsilə monitorinq təşkil edilir. 

Tam icra olunub 

1.25 Tullantılar üzrə 2008- DSK, “Tibbi tullantıların əmələ gəlməsi və hərəkətinə dair” Tam icra olunub 
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statistikanın 

təkmilləşdirilməsi 

və göstəricilər 

sisteminin 

yaradılması   

2009-cu 

 illər 

ETSN 1-tibbi tullantılar nömrəli illik rəsmi statistika hesabatı 

forması  və onun tərtibinə dair metodoloji izahların ilk 

variantı hazırlanmış, Dövlətstatkomun 24.11.2008-ci il 

tarixli, 42/5 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş,  

“Təhlükəli və tibbi tullantılar üzrə statistik göstəricilər 

sistemi” hazırlanmış, Dövlətstatkomun 24.11.2009-cu 

il tarixli, 44/5 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və 

nəzərə alınmışdır ki, təhlükəli və tibbi tullantılar üzrə 

təsnifatlar müvafiq olaraq Nazirlər Kabinetinin 

25.01.2008-ci il tarixli 13 nömrəli və 28.12.2007-ci il 

tarixli, 213 nömrəli qərarları ilə  təsdiq edilmişdir. 

“Tullantılar üzrə göstəricilər sistemi” hazırlanmış və 

Dövlət Statistika Komiəsinin 23.11.2009-cu il tarixli, 

42/7 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  

“Tullantıların statistik təsnifatı” hazırlanaraq 

Dövlətstatkomun 28.12.2009-cu il tarixli, 51/7 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və 01.02.2010-cu il 

tarixində SMPDK-da (018 nömrəli əmr) qeydiyyatdan 

keçmişdir.   

1.26 Nəqliyyat 

statistikası sahə-

sində elektron 

informasiya 

bazasının 

yaradılması 

2012-ci il DSK, NN “Nəqliyyat statistikası üçün məlumat bazasına dair 

göstəricilərin siyahısı və metodoloji izahlar” hazırla-

naraq  Dövlətstatkomun 26.04.2012-ci il tarixli, 25/09 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində müvafiq göstəricilər üzrə elektron məlumat 

bazası yaradılmışdır.  

Tam icra olunub 

1.27       Avtomobil 

yollarının siyahı-

yaalınması 

metodologiyasının 

hazırlanması və 

siyahıyaalmanın 

təşkili 

2010- 

2011-ci  

illər 

NN, DSK “Avtomobil yollarının siyahıyaalınması” 1-avtomobil 

yolları nömrəli sorğu anketi, onun tərtibinə dair meto-

doloji izahat, siyahıyaalmanın təşkilinin metodoloji 

planı hazırlanmış və Dövlətstatkomun 28.10.2010-cu il 

tarixli, 64/14 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və bu 

materiallar  əsasında NN-nin “Azəryolservis” ASC 

tərəfindən keçirilmiş avtomobil yollarının 

Tam icra olunub 
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siyahıyaalması başa çatdırılmış və nəticələr Dövlət 

Statistika Komitəsinə təqdim edilmişdir (NN-nin 

09.12.2011-ci il tarixli, A8/01-08/3529 nömrəli 

məktubu). 

1.28 Fərdi sahibkarlar da 

daxil olmaqla yük 

avtomobili nəqliy-

yatı sahəsində sta-

tistik müşahidənin 

aparılması 

2009-cu il DSK, NN “Yük avtomobili nəqliyyatı sahəsində seçmə statistik 

müayinənin keçirilməsi üzrə təşkilati plan”, “Yük 

avtomobilindən istifadə haqqında” 1-nəqliyyat (yük) 

nömrəli sorğu anketi və onun tərtib edilməsinə dair 

metodoloji izahat hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

29.04.2009-cu il tarixli, 7/14 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 2009-cu ilin iyun ayının 1-dən 20-

dək müayinə keçirilmiş və müayinənin nəticələri 

oktyabr ayında nəşr edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.29 Ev təsərrüfatlarında 

informasiya və 

kommunikasiya tex-

nologiyalarından 

istifadəyə dair 

monitorinqin 

aparılması 

 

2008-ci il DSK, 

RİTN 

2008-ci ilin fevral ayında ölkənin bütün regionları 

arasında informasiya və kommunikasiya texnologiya-

larından istifadəyə dair seçmə statistik müayinə seçmə 

qaydada, ev təsərrüfatları arasında keçirilmiş, monito-

rinq nəticəsində alınmış ilkin məlumatlar may ayında 

yekunlaşdırılmış və monitorinqin nəticələrini əks 

etdirən “Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti” adlı 

statistik məcmuə nəşr olunaraq istifadəçilərə təqdim 

edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.30 İnformasiya cəmiy-

yəti statistikası üçün 

statistik məlumat 

bazasının yaradıl-

ması və bu sahə 

üzrə metodoloji 

əsasların 

hazırlanması 

2010-cu il DSK, 

RİTN 

“İnformasiya cəmiyyətləri statistikası üçün statistik 

məlumat bazasına dair göstəricilərin siyahısı və meto-

doloji izahlar” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

14.09.2010-cu il tarixli, 57/14 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. Bu göstəricilər Komitənin elektron 

məlumat bazasına daxil edilmiş və internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.31 Ticarət şəbəkəsində 2012-ci il DSK, İİN 2011-ci ildə “Malların istehsalı və yüklənməsi (göndə- Tam icra olunub 
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elektron-ticarət üzrə 

statistik müşahi-

dənin metodologi-

yasının hazırlan-

ması və onun statis-

tikasının təşkili 

 

rilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında” 1-is-

tehsal (ticarət) aylıq, “Ticarət fəaliyyətinə dair” 1-tica-

rət  illik və “Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında” 

1-ticarət (fiziki şəxs) rüblük rəsmi statistika hesabatı 

formalarına elektron ticarətə dair göstəricilər daxil 

edilmiş, hesabatların təlimatlarında bu göstəricilərə dair 

izahlar verilmiş və Dövlətstatkomun 30.06.2011-ci il 

tarixli, 20/13 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  

2012-ci ilin yanvar ayından digər ticarət şəbəkələri 

kimi, elektron ticarətlə məşğul olan hüquqi və fiziki 

şəxslər də statistik uçota cəlb olunmuşlar. Artıq bu 

göstəricilərin dinamikası aparılır və onlar press-relizə, 

ekspress-məlumata və aylıq məruzəyə daxil edilir. 

1.32 Ticarət şəbəkəsində 

əhaliyə satılan mal-

ların strukturunda 

idxal mallarının 

xüsusi çəkisinin 

müəyyənləşdirilmə-

si üzrə  metodologi-

yanın hazırlanması 

və müayinənin 

keçirilməsi 

2008-ci il DSK, İİN “Ticarət şəbəkələrində əhaliyə satılan malların struk-

turunda idxal mallarının həcminin müəyyənləşdiril-

məsinə dair 1-ticarət (mənşə) nömrəli müayinə anketi 

və onun tərtibinə dair metodoloji izahlar hazırlanmış 

və Dövlətstatkomun 08.05.2008-ci il tarixli, 10/13 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

2008-ci ilin iyun-iyul aylarında müayinə keçirilmiş, 

sentyabr ayında nəticələr nəşr edilmiş və Komitənin 

rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

 

Tam icra olunub 

1.33 Əmək bazarının 

müayinəsi metodun-

dan istifadə etmək-

lə, sahibkarlıq sub-

yektlərinin və ev 

təsərrüfatlarının 

qeyri-formal fəaliy-

yətinin statistik 

tədqiqi metodolo-

2008- 

2009-cu 

 illər 

DSK, İİN, 

ƏƏSMN, 

AMEA-nın 

İİ 

“Əmək bazarının müayinəsi metodundan istifadə 

etməklə sahibkarlıq subyektlərinin və ev təsərrüfatla-

rının qeyri-formal fəaliyyətinin statistik tədqiqinə dair 

metodoloji tövsiyələr” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

20.06.2008-ci il tarixli 25/8 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir.  2009-cu il oktyabr ayının 19-dan 31-

dək ölkə ərazisində regionlar üzrə seçilmiş ev təsərrü-

fatlarında statistik müayinə keçirilmiş, müayinə məlu-

matları  yekunlaşdırılaraq Komitənin 31.03.2010-cu il 

Tam icra olunub 
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giyasının hazırlan-

ması və müayinələ-

rin aparılması 

tarixli kollegiyasında müzakirə edilmiş və Nazirlər 

Kabinetinə müayinənin nəticələri haqqında arayış 

təqdim edilmişdir (05.04.2010-cu il tarixli, 6/24 

nömrəli məktub). 

1.34 İqtisadiyyat, iqtisadi 

fəaliyyət növləri və 

müəssisələr üzrə 

“əmək məhsuldar-

lığı” göstəricilərinin 

hesablanması me-

todologiyasının 

hazırlanması 

2008-ci il DSK, 

İİN,ƏƏSM

N, 

AMEA-nın 

İİ 

“İqtisadiyyat, iqtisadi fəaliyyət növləri və müəssisələr 

üzrə əmək məhsuldarlığı göstəricilərinin hesablanma-

sına dair metodologiya” hazırlanmış və Dövlətstatko-

mun 27.09.2008-ci il tarixli, 40/6 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.35 Turist obyektləri 

müştərilərinin 

uçotu üzrə metodo-

logiyanın təkmil-

ləşdirilməsi və 

müayinənin 

aparılması 

 

2010-cu il DSK, 

MdTN 

 

Mehmanxanaların fəaliyyətinə dair 1-mehmanxana 

rəsmi statistika hesabatı formasına “Mehmanxana və 

mehmanxana tipli müəssisələrdə yerləşdirilmiş vətən-

daşların sayı haqqında”  1 nömrəli əlavə hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 23.08.2010-cu il tarixli, 54/13 nöm-

rəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Müayinə forma-

sında ölkə vətəndaşları ilə yanaşı, xarici ölkədən gələn 

turistlər də nəzərə alınmışdır.  

Müayinə 2010-cu ilin oktyabr ayında turizm və digər 

obyektlərdə aparılmış və müayinənin yekunları  nəşr 

olunmuşdur. 

Tam icra olunub 

1.36 Dövlət sərhədini 

keçərkən turistlərin 

statistik müayinəsi 

metodologiyasının 

hazırlanması və 

müayinənin 

aparılması 

 

2009-cu il DSK “Ölkə sərhədlərini keçən Azərbaycan və xarici ölkə 

vətəndaşlarına dair” seçmə statistik müayinənin təşki-

linin metodoloji planı, sorğu anketi və onun  tərtibinə 

dair metodoloji izahat hazırlanmış, Dövlətstatkomun 

06.05.2009-cu il tarixli, 11/13 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

 2009-cu ilin iyun ayında müayinə keçirilmiş və 

müayinənin nəticələri avqust ayında  nəşr edilmişdir. 

Tam icra olunub 
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1.37 Turizmin inkişafını 

kompleks xarakte-

rizə edən statistik 

göstəricilər sistemi-

nin yaradılması 

2009-cu il DSK, 

MdTN 

 

“Turizm, mehmanxana və mehmanxana tipli müəssi-

sələrin, mədəniyyət və sanatoriya, istirahət ocaqlarının 

statistik göstəricilər sistemi” hazırlanmış və Dövlət-

statkomun 06.05.2009-cu il tarixli, 11/13 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Hazırlanmış sənəddə 

turizm statistikasını kompleks xarakterizə edən bütün 

statistik göstəricilər öz əksini tapmışdır.   

Tam icra olunub 

1.38 Reklam xidmətləri-

nin statistikası üzrə 

əsas göstəricilər sis-

teminin və metodo-

logiyanın 

hazırlanması 

2009-cu il DSK “Reklam xidməti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin 

statistik göstəricilər sistemi” və “Reklam xidmətinin 

göstəricilərini xarakterizə edən  statistik göstəricilər 

sisteminə dair metodoloji şərhlər” hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 06.05.2009-cu il tarixli, 11/13 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.39 İş vaxtının 

indikatorlarının 

Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatının 

meyarlarına tam 

uyğunlaşdırılması 

 

2010-cu il DSK, 

ƏƏSMN 

“İş vaxtı indikatorlarının Beynəlxalq Əmək Təşkilatı-

nın bu sahədə meyarlarına uyğunluğunun öyrənilmə-

sinə dair” seçmə statistik müayinə anketi və onun 

tərtibinə dair metodoloji izahlar hazırlanmış və Döv-

lətstatkomun 19.07.2010-cu il tarixli, 50/6 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

2010-cu ilin 21-31 iyul tarixində seçmə statistik 

müşahidə aparılmış və dekabr ayında müşahidənin 

yekunları nəşr edilmişdir. BƏT-in meyarlarına uyğun 

olaraq, tam iş vaxtı, qısaldılmış iş vaxtı, normadan 

artıq iş, işlənmiş saatlar və s. haqqında yeni 

məlumatlar əldə edilmişdir.  

Tam icra olunub 

1.40 Sağlamlıq imkanları 

məhdud olan 

şəxslərin iqtisadi 

əmək fəaliyyətinə 

cəlb olunması 

şərtləri barədə 

2011-ci il DSK, 

ƏƏSMN, 

SN 

“Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin iqtisadi 

əmək fəaliyyətinə cəlb olunması şərtləri barədə” seçmə 

statistik müayinənin metodologiyası,  müşahidənin 

seçmə planı, proqram təminatı, sorğu anketi hazırlan-

mış və Dövlətstatkomun 07.10.2011-ci il tarixli, 33/6 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 
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statistik müşahidə-

nin proqram və 

metodologiyasının 

hazırlanması və 

keçirilməsi 

2011-ci ilin oktyabr ayında müayinə keçirilmiş və 

müayinənin nəticələrinə dair təhlili məruzə hazırlana-

raq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

göndərilmişdir  (Komitənin 02.04.20102-ci il tarixli, 

6/54 nömrəli məktubu) 

1.41 Məşğul əhalinin iş 

vaxtına dair statistik 

müayinənin meto-

dologiyasının hazır-

lanması və müayi-

nənin keçirilməsi 

2009-cu il DSK, 

ƏƏSMN 

“Məşğul əhalinin iş vaxtına dair metodologiya”, “İş 

vaxtına dair” statistik müayinənin sorğu anketi və 

onun tərtibinə dair metodoloji izahat hazırlanmış, 

Dövlətstatkomun 19.05.2009-cu il tarixli, 12/6 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 2009-cu ilin may 

ayında müayinə keçirilmiş və müayinənin nəticələri 

sentyabr ayında nəşr edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.42 Müəssisələrin 

maliyyə statistikası 

hesablarının 

yenidən qurulması 

2012-ci il DSK, MN, 

SEN, İİN 

Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə-iqtisadi fəaliyyə-

tini xarakterizə edən statistik hesabatların təkmilləşdi-

rilməsi məqsədilə 2011-2012-ci illər ərzində müəssisə 

və təşkilatlarda tətbiq edilən mühasibat uçotunun 

növünə dair məlumatlar əldə edilmiş, bu vahidlər tərə-

findən təqdim edilən “Müəssisənin (təşkilatın) istehsal 

fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında” 1-

müəssisə (rüblük və illik), “Sığortaçının fəaliyyəti 

haqqında” 1-sığorta və “Maliyyə-kredit təşkilatlarının 

maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haq-

qında” 2-bank nömrəli  rüblük rəsmi statistika hesabatı 

formalarında mühasibat uçotunun Milli və Beynəlxalq 

standartlarının tələbləri nəzərə alınmaqla müvafiq 

dəyişikliklər edilmişdir. Baş kredit sərəncamları olan 

büdcə təşkilatlarından yeni mühasibat uçotu standart-

larına uyğun məlumatların əldə edilməsi üçün “Büdcə 

təşkilatının maliyyə vəziyyəti, gəlirləri (daxilolmalar) 

və xərcləri haqqında” 2-büdcə nömrəli illik rəsmi sta-

tistika hesabatı forması hazırlanmışdır. Bu  hesabatlar 

və onların doldurulmasına dair metodoloji göstərişlər 

Tam icra olunub 
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Dövlətstatkomun 20.12.2012-ci il tarixli, 102/08 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və illik hesabatlar 

2012-ci ilin yekunundan, cari hesabatlar isə 2013-cü 

ildən tətbiq edilir. 

1.43 Milli hesablar siste-

minin (MHS-93) 

prinsiplərinə uyğun 

olaraq, əsas kapita-

lın istehlakının 

qiymətləndirilmə-

sinin metodoloji 

əsaslarının 

hazırlanması 

2011-ci il DSK,  

AMEA-nın 

İİ 

 

“Əsas kapitalın istehlakının MHS-nə əsasən hesablan-

masına dair” metodoloji tövsiyələr hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 31.10.2011-ci il tarixli, 36/8 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir və əməli işdə tətbiq edilir. 

Tam icra olunub 

1.44 Milli hesablar siste-

minin maliyyə 

hesabının qurulması 

2008- 

2009-cu 

 illər 

DSK, MB, 

MN, 

QKDK 

2008-ci ilin sentyabr ayında Dövlət Statistika Komitəsi 

tərəfindən qeyri-maliyyə korporasiyaları sektoruna aid 

edilən müəssisə və təşkilatların maliyyə aktivlərinin 

birdəfəlik müayinəsi keçirilmiş, müayinə nəticəsində 

iqtisadiyyatın qeyri-maliyyə sektorunda fəaliyyət 

göstərən müəssisə və təşkilatların maliyyə aktivlərinin 

müxtəlif növləri üzrə  iqtisadiyyatın digər sektorları ilə 

münasibətdə yaranmış maliyyə tələbləri (aktivləri) və 

öhdəliklərinə dair məlumatlar əldə edilmiş və 2007-ci il 

üzrə Maliyyə hesabının qurulmasında istifadə edilmiş-

dir, habelə maliyyə və dövlət sektorları üzrə əldə 

edilmiş yeni məlumatlar əsasında milli hesablar siste-

minin maliyyə hesabı qurulmuş və təkmilləşdirilmişdir.   

Tam icra olunub 

1.45 Maliyyə-sənaye 

qrupları, holdinq, 

transmilli korpora-

siyalar və digər 

birliklərin fəaliy-

2008- 

2009-cu  

illər 

DSK, İİN, 

AMEA-nın 

İİ 

 

Maliyyə-sənaye qrupları, holdinq, transmilli korpora-

siyalar və digər birliklərin statistik uçotunun təşkili 

məqsədilə  “Maliyyə-sənaye qrupları və digər birlik-

lərin statistik uçotunun təşkilinə dair metodoloji əsas-

ları” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 26.12.2008-ci il 

Tam icra olunub 
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yətinin müşahidəsi 

üzrə metodoloji 

əsasların hazır-

lanması və statistik 

uçotunun təşkili 

tarixli, 48/8  nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 “Maliyyə-sənaye qrupları və digər müəssisə birliklə-

rinin iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında” 

1-MSQ nömrəli illik rəsmi statistika hesabatı forması 

və onun tərtibinə dair metodoloji izahat hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 28.10.2009-cu il tarixli, 38/8 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Maliyyə-sənaye qrup-

ları, holdinq, transmilli korporasiyalar və digər birlik-

lərin fəaliyyətinin   statistik uçotu 2009-cu ilin yekun-

larından etibarən daimi əsasda təşkil edilir.   

1.46 Qiymətli kağızların 

hərəkəti və onların 

iqtisadiyyatın sek-

torları üzrə bölüş-

dürülməsi üzərində 

statistik müşahidə-

nin təşkilinə dair 

metodoloji tövsiyə-

lərin hazırlanması 

2010-cu il DSK, 

QKDK 

Qiymətli kağızların hərəkəti də daxil olmaqla, “Qiy-

mətli kağızların və onlar üzrə gəlirlərin iqtisadiyyatın 

sektorları üzrə bölüşdürülməsi üzərində statistik 

müşahidənin təşkilinə dair metodoloji tövsiyə” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 08.11.2010-cu il 

tarixli, 66/8 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.47 İstehlak qiymətləri 

indeksinin hesab-

lanması üçün qiy-

mətlərin qeydiyyatı 

prosedurunun tək-

milləşdirilməsi, 

ticarət təşkilatları-

nın seçmə məcmu-

sunun formalaşdı-

rılması üzrə meto-

doloji tövsiyələrin 

hazırlanması 

2008- 

2009-cu  

illər 

DSK, İİN Qiymətlərin qeydiyyatı prosedurunun təkmilləşdiril-

məsi məqsədilə qeydiyyatın aparılmasının  əhatə dairə-

si genişləndirilərək 24 şəhər və rayondan, 54 şəhər və 

rayona çatdırılmış, qeydiyyat  obyektlərinin sayı isə 

2500-dən 9000 qədər artırılmışdır ki, bu da istehlak 

qiymətləri indeksinin daha dəqiq hesablanmasına 

imkan vermişdir. “Ticarət təşkilatlarının seçmə məc-

musunun formalaşdırılmasına dair metodoloji tövsi-

yələr” hazırlanmış, Dövlətstatkomun 26.12.2008-ci il 

tarixli, 49/4 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və  

2009-cu ilin yanvar ayında təcrübədə tətbiq olunması 

üçün rayon (şəhər) statistika idarələrinə göndərilmişdir.  

Tam icra olunub 
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1.48 İstehsalçı qiymətlə-

rinin statistik müşa-

hidəsinə dair meto-

dologiyanın təkmil-

ləşdirilməsi        

 

2008- 

2009-cu 

 illər 

DSK, İİN “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri-

nin  müşahidəsi və qiymət indekslərinin hesablanma-

sına dair metodologiya” hazırlanmış və Dövlətstatko-

mun 26.11.2008-ci il tarixli, 44/4 nömrəli sərəncamı 

ilə təsdiq edilmişdir. “Sənaye müəssisələri tərəfindən 

məhsul istehsalı məqsədi ilə əldə edilən xammal və 

materialların qiymətlərinin müşahidəsi və qiymət 

indekslərinin hesablanmasına dair metodologiya” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 16.12.2009-cu il 

tarixli, 48/4 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.49 Tənzimlənən qiy-

mət və tariflərin 

statistik metodolo-

giyasının 

yaradılması 

2012-ci il DSK, İİN “Dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymət və tariflərin 

hesablanmasına dair metodoloji tövsiyələr” hazırlan-

mış və Dövlətstatkomun 10.10.2012-ci il tarixli, 76/4 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

1.50 Ticarət məntəqələ-

rində qiymət artı-

mına təsir göstərən 

amillərin müəyyən 

edilməsinə dair 

müayinənin 

aparılması 

 

2008-ci il DSK, İİN İstehlak mallarının qiymətləri və əhaliyə göstərilən 

pullu xidmətlərin tarifləri üzərində seçmə statistik 

müayinənin 1-qiymət (iaşə), 1-qiymət (xidmət), 1-qiy-

mət (istehsalçı), 1-qiymət (topdan və pərakəndə satış 

ticarət) nömrəli sorğu anketləri  və onların tərtibatına 

dair metodoloji izahlar hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

26.05.2008-ci il tarixli, 16/4 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2008-ci ilin iyul-avqust aylarında müayinə keçirilmiş 

və oktyabr ayında müayinənin nəticələri nəşr edilmiş, 

təkliflər hazırlanmış və Nazirlər Kabinetinə təqdim 

edilmişdir (12.11.2008-ci il tarixli, 04-287 nömrəli 

məktub). Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş 

məlumatda qiymət artımına təsir edən amillər öz 

əksini tapmışdır.   

Tam icra olunub 

1.51 Regionların sosial- 2009-cu il DSK, İİN Regionların sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən Tam icra olunub 
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iqtisadi inkişafını 

xarakterizə edən 

göstəricilər sistemi-

nin hazırlanması, 

əsas göstəricilərin 

elektron məlumat 

bazasının regional 

bölgüdə yaradılması 

və Dövlətstatkomun 

internet saytında 

yerləşdirilməsi 

göstəricilər seçilərək İİN ilə razılaşdırılmış, məlumat-

ların strukturu və məlumat bazasının aparılması üçün 

proqram təminatı hazırlanmış, 1995-2008-ci illəri əhatə 

edən müvafiq göstəricilərin məlumat bazası yaradılmış 

və Komitənin rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. http://www.stat.gov.az/map/  

1.52 Əmtəə və xidmətlər 

bazarında rəqabətin 

vəziyyətinin, təmər-

küzləşmə səviyyəsi-

nin, qiymətin for-

malaşmasında inhi-

sarçılığın təsirinin 

statistik tədqiqi 

2009-cu il DSK, İİN-

nin ADX 

“Əmtəə və xidmətlər bazarında rəqabətin vəziyyətinin 

təmərküzləşmə səviyyəsinin, qiymətin formalaşmasına 

inhisarçılığın təsirinin öyrənilməsi məqsədilə aparıl-

mış iqtisadi-statistik təhlilin nəticələri” hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 01.12.2009-cu il tarixli, 46/14 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

2.1 Fiziki şəxslər tərə-

findən gömrük yük 

bəyannaməsinin 

tərtib edilməsi tələb 

olunmayan idxal və 

ixrac edilən malla-

rın həcminin (dəyə-

rinin) müəyyənləş-

dirilməsi metodolo-

giyasının təkmilləş-

dirilməsi və bu 

sahədə müayinənin 

aparılması 

2009-cu il DSK, 

DGK, 

MB 

“Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük yük bəyannaməsinin  

tərtib edilməsi tələb olunmayan idxal-ixrac edilən 

malların həcminin müəyyən edilməsinə dair” seçmə 

statistik müayinənin sorğu anketi, tərtibinə dair 

metodoloji izahat və təşkilinin metodoloji planı 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 06.05.2009-cu il 

tarixli, 11/13 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  

2009-cu ilin iyul ayında müayinə keçirilmiş və 

müayinənin nəticələri sentyabr ayında  nəşr edilmişdir. 

Tam icra olunub 

http://www.stat.gov.az/map/
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2.2 Mallar, mal qrup-

ları, ölkələr üzrə 

illik idxal-ixrac 

göstəriciləri 

əsasında xarici 

ticarət statistikası 

üzrə elektron 

məlumat bazasının 

yaradılması 

2008- 

2009-cu  

illər 

DSK, 

DGK, 

İİN, SEN 

2008-ci ildə son beş il üçün ölkələr, mallar və mal 

qrup-ları üzrə illik idxal-ixrac göstəriciləri əsasında 

xarici ticarət statistikasının elektron məlumat bazası 

yaradılmışdır.  

 2009-cu ildə ölkələr, mallar və mal qrupları üzrə illik 

idxal-ixrac göstəriciləri əsasında xarici ticarət statisti-

kasının elektron məlumat bazası genişləndirilmişdir. 

http://www.azstat.org/MESearch/search?departament=

9&lang=az 

Tam icra olunub 

2.3 Alternativ mənbə-

lərin məlumatların-

dan istifadə etmək-

lə, xarici investisi-

yalar üzrə göstərici-

lər sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 

və tətbiqi 

2009-cu il DSK, MB, 

MN, İİN 

“Alternativ mənbələrin məlumatları əsasında xarici 

investisiyalar üzrə göstəricilərin təkmilləşdirilməsinə 

dair” metodoloji izahatlar hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 28.10.2009-cu il tarixli, 37/8 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir və iş təcrübəsində 

tətbiq edilir. 

Tam icra olunub 

2.4 Azad Ticarət saziş-

ləri çərçivəsində 

həyata keçirilən 

idxal-ixrac əməliy-

yatlarının ölkələr və 

mal qrupları üzrə 

bölgüsünün əldə 

edilməsinə dair 

proqram təminatı-

nın hazırlanması 

2008-ci il DSK, 

DGK, İİN 

2008-ci ilin aprel ayında proqram təminatı hazırlanmış, 

proqram əsasında DGK-nın təqdim etdiyi məlumat 

bazasından istifadə olunaraq,  Azad Ticarət sazişləri 

çərçivəsində həyata keçirilən idxal-ixrac əməliyyat-

larının ölkələr və mal qrupları üzrə bölgüsünə dair 143 

səhifəlik məlumat əldə olunmuş və istifadəçilər 

məlumatlarla təmin edilmişdir. 

Tam icra olunub 

2.5 İdxal-ixrac əməliy-

yatlarının saziş 

növləri üzrə bölgü-

sünə, o cümlədən 

2008-ci il DSK, 

DGK, İİN 

2008-ci ilin iyun ayında yeni proqram təminatı hazır-

lanmış, DGK-nın təqdim etdiyi məlumat bazasından 

istifadə olunaraq, idxal-ixrac əməliyyatlarının saziş 

növləri üzrə bölgüsünə, o cümlədən Sərbəst Dönərli 

Tam icra olunub 

http://www.azstat.org/MESearch/search?departament=9&lang=az
http://www.azstat.org/MESearch/search?departament=9&lang=az


 21 

1 2 3 4 5 6 

Sərbəst Dönərli 

Valyuta ilə hesab-

laşmalarının struk-

turuna dair məlu-

matların əldə olun-

ması üçün proqram 

təminatının 

hazırlanması 

Valyuta ilə hesablaşmaların strukturuna dair nəticələr 

əldə edilmiş və nəşr edilmişdir.  

2.6 İdxal-ixrac əməliy-

yatlarının saziş 

növləri üzrə bölgü-

sünün ölkələr və 

mal qrupları üzrə 

strukturunun əldə 

edilməsinə dair 

proqram təminatı-

nın hazırlanması 

2008-ci il DSK, 

DGK, İİN 

2008-ci ilin iyun ayında yeni proqram təminatı 

hazırlanmış,  DGK-nın təqdim etdiyi məlumat 

bazasından istifadə olunaraq idxal-ixrac 

əməliyyatlarının saziş növlərinin ölkələr və mal qrup-

ları üzrə bölgüsünə dair nəticələr əldə edilmiş və nəşr 

edilmişdir. 

Tam icra olunub 

2.7 Qeyri-dövlət xarici 

borcların uçotunun 

aparılması üzrə sta-

tistik göstəricilər 

sisteminin 

yaradılması və 

tətbiqi 

 

2008- 

2012-ci 

 illər 

DSK, MB, 

MN 

MB və MN ilə birlikdə xarici borc və beynəlxalq inves-

tisiyalar statistikasının təşkili, ümumiləşdirilməsi və 

yayılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 

təkliflər, xarici borc və beynəlxalq investisiyalar sta-

tistikası üzrə göstəricilər sistemi, həmçinin “Xarici borc 

haqqında” 1-xarici borc  və “Xarici borcun yaranması 

və ona xidmət edilməsinə dair” 2-xarici borc nömrəli 

rəsmi statistika hesabatı formalarının layihələri, ölkə-

nin icmal xarici borcu və beynəlxalq investisiyalar 

statistikasının formalaşdırılması, təhlili və yayılması 

üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında vəzifə 

bölgüsü və məlumatların təşkilatlararası mübadiləsi 

qrafiki hazırlanmış, təsdiq üçün 29.10.2008-ci il tarixli, 

08-34 nömrəli məktubla Azərbaycan  Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir. 

Qismən icra olunub, 

DSK tərəfindən 

hazırlanan materiallara 

MN cavab verilmədiyi 

üçün  
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 Maliyyə sektoru üzrə qeyri-dövlət xarici borc üzrə 

statistik göstəricilər sistemi və bu sistem  əsasında 3-

xarici borc üzrə nömrəli rəsmi statistika hesabatı 

forması hazırlanmış, Dövlətstatkomun 19.12.2007-ci il 

tarixli, 54/8 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Bu 

hesabat forması üzrə Maliyyə sektoru müəssisələrin-

dən məlumatların əldə edilməsi təşkil olunmuşdur.  

Müəssisə və təşkilatlar üzrə qeyri-dövlət xarici 

borcların uçotunun təşkilini, həmçinin  ölkənin icmal 

xarici borcu və beynəlxalq investisiyalar statistikasının 

formalaşdırılması, təhlili və yayılması məsələlərini 

tənzimləyən Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabi-

netinin qərar layihəsi hazırlanaraq “Normativ hüquqi 

aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasının ƏN, MN, VN, İİN, 

QKDK, DGK, MB və DNF ilə razılaşdırılmış, onlardan 

alınmış cavablar əsasında qərarın son variantı hazırla-

naraq viza alınması prosesinə  başlanmış,  ƏN istisna 

olmaqla yuxarıda adları göstərilən dövlət orqanları 

tərəfindən imzalandıqdan sonra 2011-ci ilin sentyabr 

ayında viza almaq üçün Maliyyə Nazirliyinə təqdim 

edilmişdir.  

Çoxsaylı şifahi müraciətlərə və Dövlətstatkomun 

12.12.2012-ci il tarixli, 08/1-36 nömrəli məktubla 

rəsmi müraciətinə baxmayaraq, heç bir səbəb göstəril-

mədən hazırkı günə qədər sözü gedən layihə vizalan-

mamışdır. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat şöbəsi məlumatlıdır. 

Hazırda qərar layihəsi Maliyyə Nazirliyindədir.       

3.1 Qızların erkən 

nikaha daxil olması 

və rəsmi nikahdan 

2010-cu il DSK, 

AQUPDK 

 

“Azərbaycanda qızların erkən nikaha daxil olması və 

rəsmi nikahdan kənar doğum hallarının öyrənilməsinə 

dair” seçmə statistik müayinənin sorğu anketi və onun 

Tam icra olunub 
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kənar doğum halla-

rının öyrənilməsi-

nə dair müayinənin 

keçirilməsi 

 

tərtibinə dair metodoloji izahat hazırlanmış və Döv-

lətstatkomun 29.06.2010-cu il tarixli, 41/5 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

2010-cu ilin 11-29 oktyabrında statistik müayinə 

keçirilmiş və yekun materiallar nəşr edilmişdir. 

3.2 Məktəb yaşında 

olan uşaqların mək-

təbdən yayınma 

səbəblərinin 

öyrənilməsinə dair 

müayinənin 

keçirilməsi 

 

2011-ci il DSK, TN “Məktəbə davamiyyət səviyyəsi haqqında” seçmə 

statistik müayinənin sorğu anketi, onun doldurulmasına 

dair metodoloji izahat və müayinənin təqvim planı 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 02.02.2011-ci il 

tarixli, 2/5 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.  

2011-ci il aprelin 20-29-u ölkə ərazisində seçmə statis-

tik müayinə keçirilmiş, sentyabr ayında müayinənin 

nəticələrinə dair yekun hesabat hazırlanaraq müvafiq 

dövlət qurumlarına göndərilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Tam icra olunub 

3.3 Ölkənin sərhəd-

buraxılış 

məntəqələrində 

“Miqrasiya 

proseslərinin 

öyrənilməsinə dair” 

statistik 

müşahidənin 

metodologiyasının 

hazırlanması və 

müayinənin 

aparılması 

2009-cu il DSK, 

DGK,  

NN, DMX 

“Miqrasiya proseslərinin öyrənilməsinə dair” müayinə 

anketi və metodologiya hazırlanmış və Dövlətstatko-

mun 29.04.2009-cu il tarixli, 7/2  nömrəli kollegiya 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Müayinə 2009-cu ilin iyul, sentyabr və noyabr ayların-

da üç mərhələdə Bakı, Naxçıvan və Gəncə  şəhərlərinin 

hava limanlarında, Azərbaycan Dəmir yolunda, eləcə 

də Astara, Balakən, Biləsuvar, Culfa, Samur, Sədərək, 

Sınıxkörpü və Şahtaxtı sərhəd-buraxılış məntəqələrində 

keçirilmiş və müayinənin yekunları nəşr edilmişdir. 

Ölkənin bir neçə sərhəd buraxılış məntəqələrində 

məlumat servis xidmətlərinin fəaliyyət göstərməsi 

təmin olunmuş və bu sahədə qanunvericilik aktlarının 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası-

nın Prezidentinə 01.06.2009-cu il tarixli müvafiq 

məktub göndərilmişdir (DMX-nin 03.12.2009-cu il 

tarixli məktubu). 

Tam icra olunub 
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3.4 Səhiyyə müəssisə-

lərində göstərilən 

tibbi xidmətin key-

fiyyəti, onların 

dərman və avadan-

lıqlarla təminatına 

dair statistik 

müayinənin 

keçirilməsi 

 

2008-ci il DSK, SN “Tibb müəssisələrində göstərilən xidmətlərin keyfiy-

yəti, onların dərman və avadanlıqlarla  təminatı haq-

qında” statistik müayinənin sorğu anketi və onun 

tərtib edilməsinə dair metodoloji izah hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 24.09.2008-ci il tarixli, 38/5 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

2008-ci ilin oktyabr-noyabr aylarında statistik müayi-

nə keçirilmiş, müayinənin yekunları haqqında məruzə 

hazırlanaraq ölkənin rəhbər orqanlarına təqdim 

edilmiş və müayinənin nəticələri nəşr edilmişdir. 

Tam icra olunub 

3.5 Səhiyyə statistikası 

üzrə məlumatların 

toplanmasının 

elektron şəbəkəsi-

nin yaradılması 

2010-cu il SN, DSK 2010-cu ilin avqust ayında Səhiyyə Nazirliyinin 

müvafiq qurumları ilə müqavilə bağlanmış və sentyabr 

ayının yekunlarından başlayaraq səhiyyə statistikası 

üzrə  rəsmi statistika hesabatları Dövlət Statistika 

Komitəsinə elektron formada təqdim olunur. 

Tam icra olunub 

3.6 Pensiya təminatı, 

sosial müavinətlər 

və dövlət sosial yar-

dımı statistikası 

üzrə kompleks 

göstəricilər sistemi-

nin yaradılması və 

tətbiqi 

2009-cu il DSK, İİN, 

ƏƏSMN, 

DSMF 

“Pensiya təminatı, sosial müavinətlər və dövlət sosial 

yardımı statistikası üzrə kompleks göstəricilər sistemi” 

hazırlanmış, Dövlətstatkomun 09.06.2009-cu il tarixli, 

18/5 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş və aidiyyəti 

təşkilatlara göndərilmişdir. Hazırda  iş təcrübəsində 

tətbiq edilir. 

Tam icra olunub 

3.7 “Şəxsiyyət əleyhinə 

zorakılığa dair” 

statistik müayinənin 

metodologiyasının 

hazırlanması və 

müayinənin 

keçirilməsi 

2008-ci il DSK,DİN, 

AQUPDK 

“Şəxsiyyət əleyhinə zorakılıq haqqında” seçmə statistik 

müayinənin sorğu anketi və onun tərtibinə dair meto-

doloji izah hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

24.09.2008-ci il tarixli, 39/5 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2008-ci  ilin noyabr ayında  “Şəxsiyyət əleyhinə 

zorakılığa dair” statistika müayinəsi keçirilmiş, yekun 

nəticələr haqqında müvafiq hesabat hazırlanmış və 

Tam icra olunub 
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nəticələr nəşr edilmişdir. 

3.8 “Azərbaycanda 

boşanma hallarının 

səbəblərinin öyrə-

nilməsinə dair” seç-

mə statistik müayi-

nənin metodologi-

yasının hazırlan-

ması və müayinə-

nin keçirilməsi 

2011-ci il AQUPDK, 

DSK 

“Boşanma hallarının səbəblərinin öyrənilməsinə dair” 

statistik müayinənin sorğu anketi və onun 

doldurulmasına dair metodoloji izahat hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 25.07.2011-ci il tarixli, 27/5 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

2011-ci il sentyabrın 19-29-u ölkə üzrə seçmə statistik 

müayinə keçirilmiş və müayinənin nəticələri üzrə 

yekun cədvəllər alınmış, nəticələr təhlil edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Tam icra olunub 

3.9 Azərbaycan Res-

publikasında təhsi-

lin inkişafını əks 

etdirən kompleks 

statistik göstərici-

lər sisteminin hazır-

lanması və tətbiqi, 

təhsilə çəkilən 

xərclərin qiymət-

ləndirilməsinin elmi 

əsaslandırılmış 

metodikasının 

hazırlanması 

2009-cu il DSK, TN “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafını əks 

etdirən kompleks statistik göstəricilər sistemi və təhsilə 

çəkilən xərclərin qiymətləndirilməsinin metodikası” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 24.11.2009-cu il 

tarixli, 45/5 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

3.10 Gündüz ümumi 

təhsil müəssisələri-

nin qış mövsümünə 

hazırlığı, onların 

maddi-texniki 

bazası və pedaqoji 

kadrlarla təminatına 

aid statistik 

2008- 

2012-ci 

illərdə 

DSK, TN 2008-2012-ci illər ərzində hər ilin  sentyabr ayında 

ölkədə fəaliyyət göstərən bütün dövlət gündüz 

ümumtəhsil məktəbləri əhatə olunmaqla “Dövlət 

gündüz ümumtəhsil məktəblərinin qış mövsümünə 

hazırlığı, onların maddi-texniki bazası və pedoqoji 

kadrlarla təminatına dair” müayinə keçirilmiş, 

müayinənin yekunlarına dair təhlili məruzə və bülleten 

hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə və digər aidiyyəti 

Tam icra olunub 
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müayinənin  

keçirilməsi 

təşkilatlara göndərilmişdir. 

3.11 Mədəniyyətin 

müxtəlif sahə-

lərində statistik 

müşahidələrin 

aparılmasının 

təkmilləşdirilməsi 

üzrə metodoloji 

tövsiyələrin 

hazırlanması, 

mədəniyyət 

sahəsinin əsas 

göstəricilərinə dair 

elektron məlumat 

bazasının 

yaradılması 

2012-ci il DSK,  

MdTN 

“Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətlən-

dirilməsi və bu sahədə statistik müşahidələrin 

aparılmasının təkmilləşdirilməsinə dair metodoloji 

tövsiyələr” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

24.12.2012-ci il tarixli, 104/09  nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir.  

Mədəniyyət sahəsinin əsas göstəricilərinə dair elektron 

məlumat bazası yaradılmış və Komitənin rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. Hər ilin yekunu üzrə 

məlumat bazası yenilənir. 

Tam icra olunub 

3.12 Əhalinin fasiləsiz 

təhsildə iştirakına 

dair statistik müşa-

hidənin 

metodologiyasının 

hazırlanması və 

müayinənin 

keçirilməsi 

 

2009-cu il DSK “Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair” statistik 

müayinə anketi və onun tərtib edilməsinə dair 

qaydalar hazırlanmış, 2009-cu ilin iyul ayında seçmə 

statistik  müayinə keçirilmiş, müayinənin yekunlarına 

dair təhlili məruzə və bülleten hazırlanaraq sentyabr 

ayında Nazirlər Kabinetinə və digər aidiyyəti 

təşkilatlara göndərilmişdir.  

Tam icra olunub 

3.13 Elmi təşkilatların 

fəaliyyətinin 

kompleks statistik 

qiymətləndirilmə-

sinə dair meto-

2009-cu il DSK, 

AMEA-nın 

İİ 

“Elmi təşkilatların fəaliyyətinin kompleks statistik 

qiymətləndirilməsi metodologiyası” hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 09.06.2009-cu il tarixli, 17/5 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 
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dologiyanın 

hazırlanması 

3.14 Avropa Birliyi 

ölkələrindəki 

müşahidə 

təcrübəsinə uyğun 

olaraq, innovasiya 

fəaliyyəti üzərində 

statistik müşahidə-

nin proqram və 

alətlərinin 

yeniləşdirilməsi, 

kiçik müəssisələrin 

innovasiya potensi-

alının statistik 

öyrənilməsinə dair 

müayinənin təşkili 

 

2011-ci il DSK, 

AMEA-nın 

İİ 

Elmi və texnoloji siyasət üzrə və Statistika üzrə 

Komitələri və Avrostatin elm, texnologiyalar və 

innovasiya statistikası üzrə  işçi qrupu tərəfindən 2005-

ci ildə hazırlanmış və innovasiya sahəsində əsas sənəd 

olan “İnnovasiya üzrə məlumatların yığılması və təhlili 

üzrə tövsiyə” – “Oslo Tövsiyəsi” nəzərə alınmaqla, 

“Müəssisənin texnoloji innovasiyaları haqqında” 3-

innovasiya nömrəli birdəfəlik rəsmi statistika hesabatı 

forması və onun doldurulmasına dair metodloji izahat 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 04.04.2011-ci il 

tarixli, 9/14 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

2011-ci ilin may ayında sənaye, tikinti, nəqliyyat, 

rabitə, ticarət və bazar xidmətləri göstərən kiçik 

sahibkarlıq subyektlərini əhatə edən müşahidə 

aparılmış, müşahidənin nəticələrinə dair  “Kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinin innovasiya fəaliyyəti” adlı 

bülleten hazırlanaraq istifadəçilərə göndərilmişdir.  

 

Tam icra olunub 

3.15 Meşə resurslarının 

qorunması, təkrar 

istehsalı və onlardan 

istifadəyə dair 

statistik göstəricilər 

sisteminin və 

onların 

formalaşdırılması 

metodologiyasının 

təkmilləşdirilməsi 

 

2012-ci il ETSN, 

DSK 

“Meşə resurslarının qorunması, təkrar istehsalı və 

onlardan istifadəyə dair kompleks statistik göstəricilər 

sistemi” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 31.07.2012-ci 

il tarixli, 62/11 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. ,  

Meşə statistikasına dair rəsmi statistika hesabatı (7-mt 

və 3-mt nömrəli) formaları və  onların doldurulmasına 

dair metodologiya təkmilləşdirilmiş və 

Dövlətstatkomun 16.11.2012-ci il tarixli, 79/11 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 
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3.16 Ev təsərrüfatlarında 

yaranan tullantılar 

haqqında statistik 

göstəricilər 

sisteminin 

hazırlanması 

2010-cu il DSK, 

ETSN, 

SEN, 

DŞAK, bə-

lədiyyələr 

“Ev təsərrüfatlarında yaranan tullantılar haqqında 

göstəricilər sistemi” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

30.11.2010-cu il tarixli, 71/7 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

3.17 Ətraf mühitin 

mühafizəsinə və 

təbii ehtiyatlardan 

səmərəli istifadəyə 

investisiya qoyu-

luşlarının 

öyrənilməsinə dair 

statistik müayinənin 

keçirilməsi 

 

2011-ci il DSK, SEN, 

ETSN 

Ətraf mühitin mühafizəsinə çəkilən investisiya 

xərclərini əhatə etməklə “Ətraf mühitin mühafizəsinə 

çəkilən xərclər haqında” birdəfəlik seçmə statistik 

müayinənin sorğu anketi və onun doldurulmasına dair 

metodoloji izahat hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

30.06.2011-ci il tarixli, 19/5 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2011-ci ilin avqust ayında müayinə keçirilmiş, 

müayinənin nəticələri haqqında Nazirlər Kabinetinə 

arayış təqdim edilmiş və noyabr ayında  nəşr 

edilmişdir. 

Tam icra olunub 

3.18 Təbii ehtiyatlardan 

səmərəli istifadə və 

ətraf mühitin 

qorunması 

statistikasının 

göstəricilər 

sisteminin 

hazırlanması 

2011-ci il DSK, SEN, 

ETSN 

“Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ətraf mühitin 

qorunması üzrə kompleks statistik göstəricilər sistemi” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 03.10.2011-ci il 

tarixli, 32/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

3.19 Ölkədə bədən 

tərbiyəsi və 

idmanın inkişafını 

əks etdirən statistik 

göstəricilər 

sisteminin 

2010-cu il GİN, DSK “Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və 

idmanın inkişafını əks etdirən göstəricilər sistemi” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 30.06.2010-cu il 

tarixli, 43/5 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 
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yaradılması 

4.1 Avropa Birliyinin 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri (İFN), 

Məhsul və Sənaye 

Məhsulları 

Təsnifatlarının 

(STM) 2007-ci il 

versiyasına uyğun 

olaraq, İqtisadi 

fəaliyyət növləri, 

Məhsul və Sənaye 

məhsullarının 

statistik 

təsnifatlarının milli 

versiyalarının 

yenidən 

hazırlanması 

2008- 

2009-cu  

illər 

DSK, İİN, 

SEN 

1.AB-in İqtisadi fəaliyyət növləri (İFN) təsnifatının 

2007-ci il versiyası əsasında İFNT-nin milli versiyası 

hazırlanaraq Dövlətstatkomun 14.11.2008-ci il tarixli 

kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş və SMPDK-nın 

22.12.2008-ci il tarixli, 155 nömrəli əmri ilə dövlət 

standartı kimi qeydiyyata alınmışdır. 

2.Məhsul növləri təsnifatının  III versiyası hazırlanaraq 

Dövlətstatkomun    15.07.2009-cu il tarixli 13/3 

nömrəli kollegiya qərarları ilə təsdiq edilmiş və 

SMPDK-nın 31.07.2008-ci il tarixli, 094 nömrəli əmri 

ilə dövlət standartı kimi qeydiyyata alınmışdır.   

3. Sənaye məhsulları təsnifatının  III versiyası 

hazırlanaraq Dövlətstatkomun  25.11.2009-cu il 

tarixli, 22/3 nömrəli kollegiya qərarları ilə təsdiq 

edilmiş və SMPDK-nın 17.12.2009-cu il tarixli, 153 

nömrəli əmri ilə dövlət standartı kimi qeydiyyata 

alınmışdır.   

Tam icra olunub 

4.2 İqtisadi fəaliyyət 

növləri, Məhsul və 

Sənaye Məhsulları 

Təsnifatlarının 

2008-ci ilədək 

qüvvədə olan və 

yeni versiyaları 

arasında keçid 

“açarlarının” 

(kodlaşdırma 

sistemi, xüsusi 

proqram təminatı 

və s.) hazırlanması 

və tətbiqi 

2008- 

2009-cu 

 illər 

DSK, İİN, 

SEN 

1.İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatının III və II 

versiyası arasında keçid “açarı” hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 14.11.2008-ci il tarixli kollegiya 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 

 2. Məhsul növləri təsnifatının II və III versiyaları 

arasında keçid “açarı” hazırlanmış və Dövlət Statistika 

Komitəsinin 15.07.2009-cu il tarixli, 13/3 nömrəli 

kollegiya qərarları ilə təsdiq edilmişdir.  

3. Sənaye məhsulları təsnifatlarının II və III 

versiyaları arasında keçid “açarı” hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun  25.11.2009-cu il tarixli, 22/3 

nömrəli kollegiya qərarları ilə təsdiq edilmişdir. 

 Bu keçid açarlarının proqram təminatı işlənib 

hazırlanmış və Komitənin saytında yerləşdirilmişdir. 

Tam icra olunub 
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Hazırda  praktiki işlərdə tətbiq edilir. 

4.3 BMT-nin geniş 

iqtisadi kate-

qoriyalar təsnifatı 

əsasında investisiya, 

aralıq və istehlak 

mallarının milli 

təsnifatının işlənib 

hazırlanması 

 

2010-cu il DSK, İİN, 

SEN 

BMT standartlarına uyğun olaraq, “Sənaye 

məhsullarının son təyinatına görə təsnifatı (siyahısı)” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 26.05.2010-cu il 

tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş və SMPDK-

nın  30.07.2010-cu il tarixli, 113 nömrəli əmri ilə 

dövlət standartı kimi qeydiyyata alındıqdan sonra nəşr 

edilərək istifadəçilərə göndərilmişdir. Həmin təsnifatda 

BMT-nin digər bütün təsnifatlarının tələbləri nəzərə 

alınmışdır.  

Tam icra olunub 

4.4 Ətraf mühitin 

mühafizəsinə 

çəkilən xərclər 

təsnifatının 

yaradılması və 

tətbiqi 

 

2011-ci il DSK, 

ETSN 

“Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət növləri və 

çəkilən xərclərin təsnifatı” hazırlanaraq 

Dövlətstatkomun 03.10.2011-ci il tarixli, 32/5 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş və SMPDK-nın 02.11.2011-ci 

il tarixli, 167 nömrəli əmri ilə dövlət standartı kimi 

qeydiyyata alındıqdan sonra nəşr edilərək istifadəçilərə 

göndərilmişdir. 

Tam icra olunub 

4.5 Faydalı qazıntılar 

və yeraltı suların 

milli təsnifatının 

hazırlanması 

2009-cu il ETSN, 

SEN, 

DSK 

“Faydalı qazıntıların və yeraltı suların milli təsnifatı” 

hazırlanmış və Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin 28.10.2009-cu il tarixli, 601/ü nömrəli 

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

4.6 Avropa Birliyinin 

məşğulluq 

təsnifatının 2007-ci 

il versiyasına uyğun 

olaraq, məşğulluq 

təsnifatının yeni 

milli versiyasının 

hazırlanması 

 

2010-cu il DSK, 

ƏƏSMN 

“Məşğulluq Təsnifatı”nın ikinci variantı hazırlanaraq 

Dövlətstatkomun 24.11.2010-cu il tarixli, 29/2 nömrəli 

kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş və SMPDK-nın 

20.12.2010-cu il tarixli, 180 nömrəli əmri ilə dövlət 

standartı kimi qeydiyyata alındıqdan sonra nəşr 

edilərək istifadəçilərə göndərilmişdir. Hazırlanmış 

təsnifat BMT, Aİ və BƏT-in standartları ilə tam 

uyğunluq təşkil etmişdir.   

Tam icra olunub 

4.7 Bələdiyyələrin 2009-cu il DSK, “Bələdiyyələrin statistik ərazi təsnifatı” hazırlanmış  Tam icra olunub 
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statistik ərazi 

təsnifatının 

hazırlanması 

DŞAK, 

yerli icra 

hakimiy-

yəti 

orqanları 

Dövlətstatkomun 14.10.2009-cu il tarixli, 19/3 nömrəli 

kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş və SMPDK-nın 

29.10.2009-cu il tarixli, 129 nömrəli əmri ilə dövlət 

standartı kimi qeydiyyata alınmışdır. 

4.8 Makroiqtisadi 

hadisə və 

proseslərin 

monitorinqinin 

təşkili və 

keçirilməsi 

2012-ci il İİN, DSK “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 oktyabr tarixli, 

809 nömrəli Fərmanının və Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 26 yanvar tarixli, 17s 

nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar proqnoz 

göstəricilərinin hazırlanması məqsədilə təqdim edilən 

daha dolğun məlumatlar əsasında makroiqtisadi proq-

nozlaşdırma modelinə daxil olan məlumatlar 

genişləndirilmiş, real sektor üzrə məlumat bazası 

yenilənmiş, göstəricilərarası təsirlər yenidən 

qiymətləndirilmiş və proqnozlaşdırma modelinə qeyri-

neft sənayesi üzrə əlavə alt modellər daxil edilmişdir. 

Bundan əlavə, iqtisadiyyatın real sektoru barədə 

rüblük, ölkə sənayesinin, o cümlədən kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin fəaliyyəti istisna olmaqla sənaye və 

qeyri-neft sənayesi üzrə mütəmadi təhlillər 

aparılmışdır.  Eləcə də neft, qaz və kömür bazarlarında, 

o cümlədən dünya bazarında ərzaq qiymətlərinin 

indeksinə dair mövcud tendensiyalar mütəmadi olaraq 

izlənilmiş və bu sahələrdə təhlillər aparılmışdır. 

Bundan əlavə, dünya birjalarında əsas əmtəə növlərinin 

fyuçers qiymətləri və fond birjalarında dəyişmələr 

təhlil edilmişdir (İİN-nin 25.12.2012-ci il tarixli, İİN-

X/O-10416/2012  nömrəli məktubu). 

Tam icra olunub 

4.9 İKT məhsulları və 

xidmətləri üzrə milli 

2010- 

2011-ci  

DSK, 

RİTN 

1. RİTN tərəfindən “İnformasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları xidmətlərinin statistik təsnifatı” 

Tam icra olunub 
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təsnifatların 

hazırlanması 

 

illər hazırlanaraq nazirliyin 16.04. 2011-ci il tarixli 04 

nömrəli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş, SMPDK-nın 

16 iyun 2011-ci il tarixli, 093 nömrəli əmri ilə qüvvəyə 

minmiş və qeydiyyata alınmışdır. 

2. Dövlət Statistika Komitəsi RİTN-lə birlikdə 

 “İKT məhsullarının təsnifatı” hazırlamış, SMPDK-nın 

19.07.2012-ci il tarixli, 076 nömrəli əmri ilə dövlət 

standartı kimi qeydiyyata alınmışdır. 

5.1 Statistik 

müşahidələrin keçi-

rilməsi 

metodologiyasının 

yeni tələblərinə 

(müəssisələr 

qruplarının uçotu, 

maliyyə 

əlaqələrinin əks 

olunması və s.) 

uyğun olaraq, 

statistik registrin 

aparılması və for-

malaşdırılması üzrə 

metod və 

təlimatların 

hazırlanması və 

təkmilləşdirilməsi 

2008- 

2012-ci  

illər 

DSK 1.“Statistika müşahidələrinin keçirilməsi 

metodologiyasının yeni tələblərinə uyğun olaraq 

müəssisə qruplarının təşkilinə dair metodologiya” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 24.11.2008-ci il 

tarixli, 41/1 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 2.“Statistik müşahidələrin keçirilməsi 

metodologiyasının yeni tələblərinə uyğun olaraq 

statistik registrin aparılması və formalaşdırılması üzrə 

metodoloji göstərişlər” hazırlanmış və 

Dövlətstatkomun 04.11.2009-cu il tarixli, 40/1 nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 3.“Statistik müşahidələrin keçirilməsi 

metodologiyasının (təlimatın) tələblərinə (müəssisələr 

qruplarının uçotu, maliyyə əlaqələrinin əks olunması və 

s.) uyğun olaraq statistik registrin aparılması, 

formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsinə dair 

metodoloji izahatlar” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

06.10.2010-cu il tarixli, 60/1 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

2011-2012-ci illərdə bu metodologiyaya əsasən 

hazırlanmış statistik registr məlumatlarından istifadə 

etməklə müəssisələr seçilmiş,  fəaliyyət növləri üzrə 

siyahılar tərtib edilmiş və istifadə üçün Aparatın 

şöbələrinə  təqdim edilmişdir. Bundan başqa, statistik 

Tam icra olunub 
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müşahidələrin keçirilməsi metodologiyasının yeni 

tələblərinə uyğun olaraq müşahidə vahidləri (ev 

təsərrüfatları) seçilərək rayonlar üzrə siyahılar tərtib 

edilmiş və Xidmət statistikası şöbəsinə təqdim 

edilmişdir. 

5.2 Dövlətstatkomun 

statistik vahidlərin 

dövlət registri 

əsasında 

istifadəçilər üçün 

elektron 

informasiya siste-

minin yaradılması, 

onun aparılması və 

tətbiqinə dair 

metodoloji 

tövsiyələrin işlənib 

hazırlanması 

2009-cu il DSK “Statistik vahidlərin dövlət registri əsasında 

istifadəçilər üçün elektron informasiya sisteminin 

yaradılması, aparılması və tətbiqinə dair metodoloji 

tövsiyələr” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

23.11.2009-cu il tarixli, 43/1 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

 

Tam icra olunub 

5.3 Sosial statistika 

sahəsində müasir 

seçmə metodlarının 

tətbiqinə 

əsaslanmaqla, 

müəssisə və əhali 

müayinələrində 

seçmə məcmunun 

əlaqələndirilməsi və 

rotasiya metodolo-

giyasının işlənib 

hazırlanması və 

tətbiqi 

2009-cu il DSK “Sosial statistika sahəsində müasir seçmə metodlarına 

əsaslanmaqla, müəssisə və əhali müayinələrində seçmə 

məcmunun əlaqələndirilməsi və rotasiya metodlarına 

dair” metodologiya hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

16.09.2009-cu il tarixli, 32/5 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. Hazırda  rotasiya üsulu praktiki 

işlərdə tətbiq edilir. 

Tam icra olunub 
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5.4 Kənd təsərrüfatı 

statistikası da daxil 

olmaqla, 

müəssisələr 

statistikası üzrə 

seçmə statistik 

müşahidələrin 

aparılmasının yeni 

qaydalarının 

hazırlanması 

2008-ci il DSK, 

ADİU 

“Kənd təsərrüfatı statistikası da daxil olmaqla, 

müəssisələr statistikası üzrə seçmə statistik 

müşahidələrin aparılmasının yeni qaydaları” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 04.08.2008-ci il 

tarixli, 35/1 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

5.5 Rəsmi statistik 

müşahidələr 

çərçivəsində 

statistik məlu-

matların 

yığılmasının 

keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi və 

informasiya 

axınlarının 

optimallaşdırılması 

sisteminin işlənib 

hazırlanması 

2010-cu il DSK “Statistik məlumatların keyfiyyətinə nəzarət və 

keyfiyyətin idarə olunması, informasiya axınlarının 

optimallaşdırılması, respondentlərə düşən statistik 

yükün tənzimlənməsi sistemlərinin yaradılmasına dair 

metodoloji izahatlar” hazırlanmış və Dövlətstatkomun 

06.10.2010-cu il tarixli, 60/1 nömrəli sərəncamı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

Tam icra olunub 

5.6 Təşkilatlar 

tərəfindən hesa-

batların elektron 

formada təqdim 

olunması 

proqramlarının və 

digər əyani vasitə-

lərin hazırlanması 

və Dövlətstatko-

2009- 

2012-ci  

illər 

DSK, 

RİTN 

Hesabatların elektron formada təqdim edilməsi üçün 

lazım olan sənədlərin nümunəvi forması 

hazırlanmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, “Rəsmi 

statistika haqqında” Qanunda müvafiq dəyişikliklər 

edilmişdir. Statistikanın bütün sahələri üzrə 

hesabatların elektron vasitələrlə təqdim olunması üçün 

proqram vasitələri hazırlanaraq Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 2010-cu ildə 107,  2011-

ci ildə 220 və 2012-ci ildə isə artıq bütün rəsmi 

Tam icra olunub 
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mun WEB 

səhifəsində 

yerləşdirilməsi 

 

statistika hesabatı formalarının elektron təqdimatı üçün 

proqramlaşdırılaraq Komitənin WEB səhifəsinin 

“Hesabatların e-təqdimatı” bölməsində statistikanın 

sahələri üzrə yerləşdirilmişdir.  

5.7 Statistika 

orqanlarına müəs-

sisə və 

təşkilatlardan (kiçik 

sahibkarlıq 

subyektləri istisna 

olmaqla) kağız 

formada daxil olan 

hesabatların 

elektron formaya 

keçirilməsi   

2008- 

2012-ci  

illər 

DSK 5 il ərzində ilkin məlumatların elektron formada 

yığılması ilə əlaqədar sınaq işləri aparılmış, veb 

texnologiyanın tətbiqi üsulları öyrənilmiş, 

 Komitənin internet səhifəsində rəsmi statistika 

hesabatı formaları bölməsi yaradılmış, bu bölmədə 

statistikanın bütün sahələri üzrə hesabat formaları və 

onların tərtibinə dair təlimatlar, həmçinin proqramın 

istismarına dair təlimat da nəzərə alınmışdır. 

Hesabatların birbaşa müəssisələrdən elektron 

vasitələrlə təqdim olunması üçün Komitənin internet 

səhifəsinin proqram vasitələrinin yüklənməsi 

bölməsində “Müəssisələr üçün” adlı yeni altbölmə 

yaradılmış və müvafiq proqram vasitələri burada 

yerləşdirilmişdir. Statistikanın bütün sahələri üzrə 

rəsmi statistika hesabatlarının elektron vasitələrlə 

təqdim olunması üçün proqram vasitələri hazırlanaraq 

Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş və 

statistika orqanlarına müəssisə və təşkilatlardan (kiçik 

sahibkarlıq subyektləri istisna olmaqla) kağız formada 

daxil olan cari hesabatların elektron formaya 

keçirilməsi başa çatdırılmışdır. 

Tam icra olunub 

6.1 Vahid idarələrarası 

statistik-informasi-

ya sisteminin 

informasiya 

hesablama 

strukturunun 

yaradılması 

2009-cu il DSK, 

RİTN 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi 

sistemində məlumat texnologiyalarının inkişafı 

konsepsiyası” hazırlanmış, burada dövlət idarəetmə 

orqanları ilə yanaşı, statistik məlumatların bütün 

istifadəçilərinin məlumatlarla təmin olunması və 

məlumat mübadiləsi öz əksini tapmışdır. 

Konsepsiyaya uyğun olaraq, iş yerlərinin 80%-i 

Tam icra olunub 
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internet resursları olan kompüterlərlə təmin 

edilməsinə, müvafiq proqram təminatlarının 

hazırlanmasına, yerli statistika, dövlət idarəetmə 

orqanları ilə, o cümlədən VN ilə fiber optik xətt 

vasitəsi ilə daimi qarşılıqlı məlumat mübadiləsinə,  

İnternet resursları vasitəsilə bütün istifadəçilər ilə 

çevik əlaqələrin qurulmasına, hesablama strukturunun 

yaradılmasına tam nail olunmuşdur. 

6.2 Vahid idarələrarası 

informasiya-

statistika sisteminin 

yaradılması və 

tətbiqi 

2010- 

2011-ci  

illər 

DSK, 

RİTN 

İcra olunan işlərin və məlumat mübadiləsinin 

səmərəliliyinin artırılması və informasiyanın 

ötürülməsi ilə bağlı icra intizamına nəzarətin  həyata 

keçməsinə imkan verən “Sənəd dövriyyəsi sistemi” 

DövlətstatkomunAparatında tam tətbiq olunmuş və 

struktur vahidlərinin bu sistemə qoşulması başa 

çatdırılmışdır. Komitənin internet səhifəsində “E-sənəd 

dövriyyəsi” bölməsi yaradılmış və istifadəçilərin 

ödənişsiz bu sistemə qoşula bilməsi imkanları vardır. 

Bu sistemin bütün növ məlumat mübadiləsinin 

çevikliyini, etibarlılığını və səmərəliliyini təmin 

etdiyini nəzərə alaraq Dövlət Statistika Komitəsi ilə 

məlumat mübadiləsində iştirak edən  dövlət idarəetmə 

orqanları ilə bu sistem vasitəsilə əlaqələrin qurulmasına 

başlanmışdır.  

Dövlətstatkomun strukturuna uyğun olaraq məlumat 

texnologiyaları tətbiq edilmiş və statistika sistemində 

məlumat mübadiləsinin və proqram vasitələrinin 

qarşılıqlı istifadəsi üçün şərait yaradan məlumat 

şəbəkələri qurulmuşdur. Artıq ən aşağı səviyyədən, 

yəni istənilən yerli statistika idarəsinin mütəxəssisi 

tərəfindən statistik hesabatlar üzrə təqdim olunan 

məlumatlar sistemin hər nöqtəsindən, onun icazə 

səlahiyyətlərinə uyğun olaraq baxıla və istifadə edilə 

Tam icra olunub 



 37 

1 2 3 4 5 6 

bilər. 

Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsi və statistika 

orqanları da daxil olmaqla Dövlətstatkomun ölkə üzrə 

vahid informasiya sistemi yaradılmışdır və fəaliyyət 

göstərir. 

7.1 Məlumat 

texnologiyası 

tələblərinin dövlət 

statistika orqanları 

sistemində həyata 

keçirilməsi 

2012-ci il DSK Bütün rayon (şəhər) statistika idarələrində müasir 

məlumat texnologiyalarının tətbiqi əsasında yeni 

məlumat şəbəkələri qurularaq istifadəyə verilmiş, 

Komitənin yeni WEB səhifəsi hazırlanaraq istismara 

verilmişdir. Bütün rəsmi statistika hesabatlarının offline 

rejimdən daha mütərəqqi və internet texnologiyaya 

əsaslanan online rejimində təqdimatı üzrə proqram 

vasitələrinin hazırlanması yekunlaşdırılmışdır.Çıxış 

məlumatlarının geniş istifadəsinə nail olmaq məqsədi 

ilə çıxış məlumatlarının müxtəlif formalarda əldə 

edilmə və məlumat bazasında olan məlumatların 

statistikanın istənilən sahəsi üzrə dövriliyə uyğun 

seçmə aparılaraq cədvəllərin əldə edilməsinə əlavə 

imkanlar yaradılmışdır. 

Tam icra olunub 

7.2 Müasir hesablama 

infrastrukturunun 

fəaliyyətinin 

səmərəliliyini 

yüksəltmək 

məqsədi ilə standart 

proqram təminatı 

paketlərinin və 

texniki vəsaitlərin 

alınması 

 

2008- 

2012-ci  

illər 

DSK 2009-cu ildə - serverlər və daxili şəbəkə üçün Server 

Fujitsu PY və 2 ədəd LCD 17" Acer AL1717F LCD 

monitor, 6 ədəd Switch Cisco Catalyst 2960 24 10/100 

LAN alınmışdır. Proq-ram vasitələri isə Adobe Acrobat 

Professional 9 (son versiya) - 2 ədəd, Red Hat 

Enterprise Linux 5 Server Advanced Platform X86 

üçün - 1 ədəd, Red Hat Enterprise Linux 5 Workstation  

X86 üçün platform 2 ədəd, SPSS üzrə isə Sample 

Power, SPSS Missing Value™ (SPSS Missing Value 

Analysis), Data Entry Builder, SPSS 

Regression™,SPSS Advanced Statistics™ (SPSS 

Advanced Models), SPSS Forecasting™ (SPSS 

Trends) proqram modulları 15 dəst, SPSS Complex 

Tam icra olunub 

http://www.spss.ru/products/samplepower/index.htm
http://www.spss.ru/products/samplepower/index.htm
http://www.spss.ru/products/samplepower/index.htm
http://www.spss.ru/products/missing_value/index.htm
http://www.spss.ru/products/missing_value/index.htm
http://www.spss.ru/products/missing_value/index.htm
http://www.spss.ru/products/dew/debuilder.htm
http://www.spss.ru/products/advanced_models/index.htm
http://www.spss.ru/products/advanced_models/index.htm
http://www.spss.ru/products/advanced_models/index.htm
http://www.spss.ru/products/trends/index.htm
http://www.spss.ru/products/trends/index.htm
http://www.spss.ru/products/trends/index.htm
http://www.spss.ru/products/complex_samples/index.htm
http://www.spss.ru/products/complex_samples/index.htm
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Samples™, Data Entry Station, Data Entry Builder, 

SPSS Custom Tables™ (SPSS Tables) proqram 

modulları isə 105 dəst əldə edilərək statistika 

sistemində istifadəyə verilmişdir. 

 2010-cu ildə - müasir hesablama infrastrukturunun 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə 

aşağıdakı proqram təminatları və texniki vasitələri 

alınaraq mərhələli tətbiq edilməyə başlanmışdır:  

DataEntryBuilder, DataEntryStation, SPSS Custom 

Tables TM (SPSS Tables), SPSS Statistics Base, 

SamplePower, SPSS Missing Value TM (SPSS Missing 

Value Analysis), SPSS Complex Samples TM ,  SPSS 

Regression TM , SPSS Advanced Statistics TM (SPSS 

Advanced Models), SPSS Forecasting TM (SPSS Trends). 

Bundan başqa, statistika sistemində mütəxəssislərin iş 

vaxtının elektron uçotu üzrə Rosslare AS-215 Level 1, 

təhlil və iqtisadi modelləşdirmə üçün isə SAS Analytics 

Pro (Base SAS, SAS/STAT and SAS/GRAPH) 

modulları alınmışdır. 

2011-ci ildə - bütün struktur vahidləri üçün 2-ci 

lisenziya ilə təmin edilmiş “Elektron sənəd 

dövriyyəsi” proqram paketi instalyasiya olunaraq 

istifadəyə verilmişdir. SPSS proqram paketi Əhalinin 

həyat səviyyəsi və ev təsərrüfatlarının tədqiqatı 

statistikası şöbəsində, Statistik məlumatların ETLTM-

də daha geniş istifadə olunmaqla yanaşı, digər 

sahələrdə də bu proqram paketinin tətbiqinə 

başlanmışdır. 

2011-ci ildə 100 ədəd çap qurğusu (surət çıxarma, 

skanlama və çap) və 63 ədəd müasir kompüter və 

məlumat bazasının imkanlarının artırılması üçün 2 

http://www.spss.ru/products/dew/destation.htm
http://www.spss.ru/products/dew/debuilder.htm
http://www.spss.ru/products/tables/index.htm
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ədəd Server alınaraq istifadəyə verilmişdir. 

2012-ci ildə lisenziyaya malik 173 ədəd Windows 7 

proqram paketləri əldə edilərək statistika sisteminin 

kompüterlərində instalyasiya olunmuş, sənəd 

dövriyyəsi vasitələrinin yeni versiyası tətbiq olunaraq 

bütün struktur vahidlərinin kompyuterlərində istifadəyə 

verilmişdir. Təhlil və iqtisadi modelləşdirmə üçün 

lisenziyalı SAS standart proqram paketinin lisenziyaları 

yeniləşdirilmiş, məlumat bazalarının aparılması üçün 

MySql-in yeni versiyası Tomcat və ClassFish kimi 

digər proqram vasitələrinin yeni serverlərdə tətbiqinə 

başlanmış və informasiya bazaları yaradılmışdır 

7.3 Statistik 

məlumatların yığıl-

ması, saxlanması, 

yayılması və təhlili 

üçün yeni informa-

siya və 

telekommunikasiya 

texnologiyalarından 

istifadə edilməsi 

2008- 

2012-ci  

illər 

DSK Daxili məlumat şəbəkəsi inkişaf etdirilmiş, yeni 

serverlər quraşdırılmış, məlumatın təhlükəsizliyinin 

təmin olunması istiqamətində işlər yerinə yetirilmiş, 

rayon, şəhər statistika idarə və şöbələrinin texniki 

imkanlarının artırılması ilə yanaşı, SPSS proqram 

modullarının mənimsənilməsi üçün qısa müddətli 

kurslar keçirilmişdir.  

2010 və 2011-ci illərdə  ilkin məlumatların yığılması 

və saxlanması istiqamətində daha müasir Java 

texnologiyasının tətbiqinə başlanmışdır. Bu ilkin 

məlumatların struktur vahidləri tərəfindən  birbaşa 

mərkəzi serverə yığılmasına imkan yaratmışdır. 

Məlumatların saxlanması isə ayrı-ayrı fayllarda deyil, 

vahid məlumat bazası şəklində həyata keçirilir. Web 

səhifə vasitəsilə statistikanın bütün sahələri üzrə 

məlumat bazası və axtarış sistemi də istifadəçilərin 

ixtiyarına verilmişdir. Məlumatların yayımlanması 

istifadəçilərin istifadə edə biləcəkləri veb, php, pbf, 

excel, dbf, word və digər formalarda təqdim olunur. 

Çıxış məlumatların əldə edilməsi və onun təhlili üçün 

Tam icra olunub 
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SPSS modullarından ibarət standart proqram vasitələri 

əldə edilərək mütəxəssislərin istifadəsinə verilmiş və 

SPSS üzrə “Statistikin stolüstü kitabı” və “Tətbiqi 

statistikaya giriş” adlı tədris kitabçaları hazırlanmışdır. 

2012-ci ildə Java  texnologiyasının tətbiqi ilə ilkin 

məlumatlar struktur vahidləri tərəfindən yığılaraq 

elektron poçt vasitəsi ilə deyil, real vaxt rejimində 

(online) birbaşa mərkəzi serverə yığılması təmin 

edilmişdir.  

7.4 İlkin statistik 

məlumatların 

konfidensiallığının 

təmin edilməsi və 

saxlanmasının 

avtomatlaşdırılmış 

texnologiyasının 

işlənib hazırlanması 

və tətbiqi 

 

2009-cu il DSK Elektron formada müəssisələr və rayon (şəhər) 

statistika idarələri (şöbələri) tərəfindən təqdim olunan 

hesabatların təqdimatı zamanı xüsusi parol sistemi 

hazırlanmış,  hesabat verən müəssisə və yerli statistika 

orqanlarından başqa digər şəxslərə girişi qadağan edən 

sistem formalaşdırılmışdır. Bu məqsədlə hər bir 

hesabata aid olan məlumat üzrə xüsusi struktur 

hazırlanmış, ilkin məlumatların xüsusiyyətlərini 

aydınlaşdırmağı qadağan edən proqram hazırlanmışdır. 

Tətbiq olunan üsullar ilkin məlumatın etibarlılığının 

artırılmasına şərait yaratmışdır. Elektron formada 

işlənən statistik məlumatların surətlərinin avtomatik 

yaradılması və serverdə, habelə digər xüsusi qorunan 

yerlərdə saxlanması təmin olunmuş, müvafiq proqram 

təminatları hazırlanmışdır. 

Tam icra olunub 

7.5 Statistika 

orqanlarına daxil 

olan informasiya 

üzrə (hesabat, 

müayinə, sorğu, 

monitorinq və digər 

məlumatlar) mə-

lumat bazasının 

2010-cu il DSK Respublika üzrə yığılan hesabatlar üzrə, o cümlədən 

müayinə, sorğu və monitorinq kimi müşahidə üsulları 

üzrə hər bir hesabat dövrü üçün ilkin məlumatların 

məlumat bazası yaradılaraq serverdə, yerli statistika 

orqanları üzrə toplanan məlumatların isə müvafiq 

proqramlar əsasında saxlanılması təmin olunmuşdur. 

İllik hesabatlar üzrə yaradılmış məlumat bazası və 

sahələr üzrə emal olunaraq hazırlanmış dinamika 

Tam icra olunub 
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yaradılması və 

inkişaf etdirilməsi 

 

sıraları daha uzun müddətə saxlanılması üçün 

arxivləşdirilmiş, məlumatın qorunmasının  təmin 

edilməsi məqsədi ilə arxivləşdirilmiş məlumat bazaları 

daşıyıcılara köçürülərək saxlanılmış və bazaların bərpa 

üsulları yenilənmişdir. 

7.6 Dövlət orqanlarının 

informasiya 

texnologiyaları 

şəbəkələrinə 

qoşulmanın təşkili  

 

2008- 

2010-cu 

 illər 

DSK, 

RİTN, 

XDMX 

Dövlət Statistika Komitəsi ilə DGK arasında etibarlı və 

sürətli məlumat mübadiləsinə nail olmaq üçün,  

müvafiq proqram təminatı hazırlanaraq istismara 

verilmişdir. VN ilə fiberoptik xətt çəkilərək istifadəyə 

verilmiş və bu xətt vasitəsilə məlumat mübadiləsi 

həyata keçirilir. Bundan başqa, dövlət idarəetmə 

orqanları ilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin 

səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə ƏN, SN və DİN 

məlumat şəbəkələri ilə qarşılıqlı əlaqələr yaradılmışdır. 

Digər nazirlik və təşkilatlar üzrə yerli vahidlərdən 

məlumat toplandığına görə statistika məlumatları 

bilavasitə müəssisələr üzrə təşkil olunmuş və başqa 

nazirliklər üzrə hazırki mərhələdə şəbəkələrə 

qoşulmağa ehtiyac yaranmamışdır.   

Tam icra olunub 

7.7 Məlumat bazasının 

inkişaf etdirilməsi 

və JAVA texnolo-

giyasına əsaslanan 

“imtiyazlı müştəri” 

üsulunun tətbiq 

edilməsi 

2009-cu il DSK Java proqramlaşdırma dilində proqram təminatı 

hazırlanmış, bütün şöbələrin istifadəsinə verilmişdir. 

Bu proqram vasitəsilə nəzərdə tutulmuş bütün 

göstəricilərin məlumat bazasına daxil edilməsi və sorğu 

əsasında bazadakı göstəricilərə baxmaq imkanı həyata 

keçirilmişdir. Məlumat bazasına ilkin məlumatların 

daxil edilməsi və bazada dəyişikliklər aparılması 

səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi isə “incə müştəri” 

texnologiyası ilə digər şəxslərin bazaya müdaxiləsinin 

qarşısının alınması şərtləri ilə həyata keçirilmişdir.  

Statistikanın bütün sahələri üzrə ilkin hesabatlar 

proqram vasitələri ilə struktur quruluşuna və 

Tam icra olunub 
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dövriliyinə görə məlumat faylları müəyyənləş-dirilmiş 

alqoritm üzrə arxivləşdirmək üçün hazırlanmışdır. 

Elektron vasitələrlə istənilən ilkin hesabat üzrə 

arxivlər həm ilkin mərhələdə, həm də icmal 

məlumatların alınması mərhələsində arxivləşdirilir.  

İmtiyazlı müştəri üsulu tam tətbiq edilir və bütün 

hesabatlar müəssisə və təşkilatlar tərəfindən özlərinin 

seçdiyi parol əsasında həyata keçirilir.  

7.8 Bölgələrdə bir çox 

ərazi vahidlərini 

birləşdirən məlu-

mat şəbəkələrinin 

qurulması və digər 

texniki vasitələrlə 

bu mərkəzlərin 

təmin edilməsi 

2011-ci il DSK Dövlətstatkomun bütün struktur vahidləri - Naxçıvan 

MR DSK və onun rayon şöbələri, rayon (şəhər) 

statistika idarələri (şöbələri)  internetə çıxışı olan daxili 

məlumat şəbəkələri və bu şəbəkələrin fəaliyyətini 

təmin edən avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. 

Bölgələrdə qurulmuş bu şəbəkələr tam istismar 

gücündə istifadə olunur.  

Tam icra olunub 

7.9 Məlumatın 

işlənməsində yeni 

texnologiyaların 

tətbiqinə nail olmaq 

üçün statistika 

sisteminin 

avadanlıqlarının 

yeniləşdirilməsi 

 

2008- 

2012-ci 

 illər 

DSK 2008-ci ildə 50 kompüter, 50 çap qurğusu və 3 server 

alınmış, Pentium-1, Pentium-2, Pentium-3 tipli 

kompüterlər yeniləri ilə əvəz edilmişdir. Bundan başqa, 

2009-cu ildə keçiriləcək əhalinin siyahıyaalınması ilə 

əlaqədar  200 kompüter və  

2 server alınaraq quraşdırılmışdır. 

2009-cu ildə 200 ədəd kompüter,  80 ədəd çap qurğusu, 

84 ədəd ADSL, 84 ədəd Switch, 84 ədəd Ups,  1 ədəd   

Scanner fi-5220 , 1 ədəd Skanjet  8270,  5 ədəd 

Notebook Fujitsu Siemens alınmış və fiziki cəhətdən 

köhnəlmiş avadanlıqlar yeniləşdirilmişdir. 

2010-cu il ərzində statistika sisteminin avadanlıqları-

nın yeniləşdirilməsi məqsədilə aşağıdakı vəsaitlər 

alınaraq quraşdırılmış və istifadəyə verilmişdir: hər biri 

1 ədəd Server HP ProLiant DL580 G5, HP 4GB Fully 

Tam icra olunub 
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Buffered DIMM PC2-5300 2х2GB DDR2 Memory 

Kit, HP 512MB w/Battery Smart Array Battery Back 

Write Cache Enabler, Rosslare MD-14 (Конвертер 

RS-232 в RS-485), Power Socket Defender 605, 

Installation and srart-up;  3 ədəd APC Smart UPS 

SURTD3000XLI; hər biri 2 ədəd APC Smart UPS 

SURTD3000XLI, External HDD FreeAgent Desk 3,5”, 

Scanner, HP  1200W 12V Hot Plug AC Power Supply, 

Rostov Don Turnstile T83M, Stainless Steel, upright 

pedestal, status lights, Rosslare AC-215, APC Back-

UPS BR1100CI-RS, Accumulyator 12V 7A, Power 

cable, Compaq 500B MT PC, Com port Adapter & 

Additional SVGA, Stand Alone Digital Recorder 

LE3116D-NH 16 Channel, 4 TB SATA HDD; hər biri 

4 ədəd Rosslare AY-K12, LG Flatron / TV 27” 

M2794D (Full HD), LG Camera LG LS901P-B, LG 

Lens TV550DC, IR-LED Camera Housing for outDoor 

Camera LG LS901P-B (IP67); 5 ədəd  HP LazerJet 

M1120 MFP Printer, Scanner, Copier;  10 ədəd  Split 

Air-Conditioner (Hot/Cold) 30M2;  16 ədəd HP HDD 

146GB 3G SAS 15K SFF (2.5-inch); hər biri 19 ədəd 

CS Mount Cameras LVC-S60HP, LG Lens CS3514D5, 

Bracket GL-202 fo inDoor Camera; 24 ədəd Cisco 

Catalyst WS-C2960-24-S, APC Smart; hər biri 50 ədəd 

Intel Komputer, 18.5-inch LCD Monitor, Electric cable 

2,5mm
2
 x 2, Cable AMP FTP Cat5e+hose; və hər biri 

600 ədəd Rosslare Proxy Card AT-R14, Programming 

1 Proxy Card.   

2011-cu ildə 2 ədəd (HP ProLiant DL320 G6 1U Rack 

Server QuadCore Xeon E5520 2.26GHz/DDR3-1066, 

4GB (2x2GB) PC3-10600E UDIMM, HotPlug, 

SATA/SAS, P212/Zero SAS (RAID 0/1/1+0), 1x500GB 
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SATA HDD (up to 4), DVDRW, NC326i DP Gigabit 

Ethernet, 500W PS, 3 years warranty xarakteristikaya 

malik olan) SERVER mərkəzi aparatın və rayon 

statistika idarələrinin texniki imkanlarının artırılması 

üçün əldə edilmiş 63 ədəd kompüteri, sənəd dövriyyəsi 

sisteminin bütün funksiyalarının tətbiqinə nail olmağa 

imkan verən 100 ədəd (CANON i-SENSYS MF4410 

Laser All-in-One A4, 23 ppm, 1200 dpi, 64 MB, USB, 

Flatbed, 8000 pages, 1 year wararnty, USB cable 

included parametrlərə malik) çap, skan və surətçıxarma 

imkanlarına malik qurğuları alınaraq quraşdırılmış və 

istismara verilmişdir. 

  2012-ci ildə 5 ədəd notebuk, 20 ədəd netbuk, 107 

ədəd fərdi kompüter və 25 ədəd çap qurğusu alınmış və 

istifadəyə verilmişdir. 

7.10 Dövlətstatkomun 

elektron 

kitabxanasının 

yaradılması 

2009- 

2010-cu  

illər 

DSK, 

RİTN 

M.F. Axundov adına Mərkəzi kitabxana və Bakı Döv-

lət Universitetinin kitabxanalarında işin təşkili 

məsələlərinə uyğun olaraq, Komitə tərəfindən 2009-cu 

ildə “Elektron kitabxana sisteminin əsas konsepsiyası” 

hazırlanmışdır. Konsepsiya əsasında kitabların 

kataloqu, axtarış sistemi, çapı və s. üzrə imkanlar 

yaradılmış, habelə Komitənin rəsmi internet 

səhifəsində yerləşdirilməklə “E-kitabxana” istifadəyə 

verilmişdir. 

Tam icra olunub 

8.1 Statistik məlumat 

istifadəçilərinin 

müxtəlif qruplarını 

əhatə etməklə, 

istifadəçilərin 

müayinəsinin 

aparılması 

proqramının 

2010-cu il DSK Statistik məlumatların istifadəçilərinin rəyinin 

öyrənilməsinə dair müayinə proqramı hazırlanmış, 

Dövlətstatkomun 9.11.2009-cu il tarixli, 41/2 nömrəli 

sərəncamı ilə sorğu vərəqi təsdiq edilmişdir. 2009-cu 

ilin noyabr ayında istifadəçilər arasında müayinə 

keçirilmiş  və 2010-cu ilin aprel ayında  müayinənin 

nəticələri əsasında “Statistik məlumatların 

istifadəçilərinin rəyinin öyrənilməsinə dair keçirilmiş 

Tam icra olunub 
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hazırlanması və 

müayinənin 

keçirilməsi 

statistik müayinənin nəticələri” adlı bülleten nəşr 

edilmişdir. 

8.2 Rəsmi statistikaya 

inamın 

yüksəldilməsinə 

yönəldilmiş 

məlumat-izahat 

işləri proqramının 

hazırlanması və 

praktiki fəaliyyətdə 

tətbiqi 

 

2012-ci il DSK “Rəsmi statistikaya inamın yüksəldilməsinə 

yönəldilmiş məlumat-izahat işlərinin proqramı” 

hazırlanmış və Dövlətstatkomun 02.11.2012-ci il 

tarixli, 191/t nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bütün 

sahələr üzrə istifadəçilərlə görüş keçirilmiş, təqdimatlar 

olmuş, tələbələr üçün bukletlər hazırlanmış və 

Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Tam icra olunub 

8.3 Yeni 

texnologiyaların 

tətbiqi əsasında 

Dövlətstatkomun 

WEB-səhifəsinin 

inkişaf etdirilməsi, 

respondentlərlə 

qarşılıqlı əlaqənin 

WEB-səhifə vasitəsi 

ilə həyata 

keçirilməsi 

 

2008- 

2012-ci  

illər 

DSK Statistikanın bütün sahələrini əhatə edən hesabat 

formalarının və məcmuələrin yeni məlumatlarının 

WEB-səhifədə XML formatında yerləşdirilməsi həyata 

keçirilmiş, Dövlətstatkomun WEB-səhifəsi inkişaf 

etdirilmiş,  hazırlanan statistik məlumatlar, hesabat 

formaları, təlimatlar,  metodologiya və s. materiallar bu 

səhifədə yerləşdirilmişdir. Nəticədə tək 2009-cü ildə 

Komitənin rəsmi internet səhifəsinə təqribən 72 min 

istifadəçi 120 min dəfədən çox müraciət etmişdir. 

2010-cu ildə - yeni texnologiyaların tətbiqi əsasında 

Dövlətstatkomun internet səhifəsi inkişaf etdirilərək  

respondentlərlə sorğular təşkil edilmiş, istifadəçilər  

tərəfindən statistikanın sahələrinə olan maraq 

dərəcəsini müəyyənləşdirməyə imkanı verən “TOP 

Statitikanın bölmələri” proqram qrupu yaradılaraq 

səhifədə yerləşdirilmiş, məlumat bazasının axtarış 

sistemi yenidən qurulmuş, axtarış sistemi vasitəsi ilə 

göstəricilər qrupuna eyni zamanda müraciət etmək 

imkanı yaradılmış,səhifədə hesabatların elektron təqdi- 

Tam icra olunub 
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matı və Dövlət idarəetmə orqanları ilə məlumat 

mübadiləsi bölmələri yaradılmış, bu bölmələrdə 

müvafiq təlimat və proqram vasitələri yerləşdi-

rilmişdir. Bundan başqa, mətbu məlumatların yayılma 

təqvimi əsasında səhifə vasitəsilə yayılması təmin 

olunmuş və istifadəçilərə bir çox məlumatları Excel 

formatında istifadə etmək imkanı yaradılmışdır.  

2011-ci ildə - Komitənin WEB-səhifəsində isti-

fadəçilər tərəfindən baxılan bütün məlumatların, habelə 

məcmuələrin Excel, PDF və HTML formatda əldə edilə 

bilmələri imkanı yaradılmış, məlumat bazasının axtarış 

sistemi yenidən qurulmuş, müəssisələrin hesabatları 

elektron vasitələrlə təqdim edə bilmələri üçün 

statistikanın bütün sahələri üzrə müvafiq proqram 

vasitələri bu bölmədə yerləşdirilmiş, dövlət idarəetmə 

orqanlarına təqdim ediləcək məlumatların elektron 

vasitələrlə həyata keçirilə bilməsi üçün “E-sənəd 

dövriyyəsi sistemi” və elektron xidmət bölmələri 

yaradılaraq səhifədə yerləşdirilmişdir. 

2012-ci ildə - Dövlətstatkomun yeni WEB səhifəsi 

hazırlanmış, səhifənin sınaq istismarı təşkil edilmiş və 

istifadəyə verilmişdir.  

Statistik məlumatların istifadəçiləri tərəfindən 

məlumatın onları qane etməsi haqqında sorğu təşkil 

edilmiş, istifadəçilərə təqdim olunan məlumatları 

müxtəlif formalarda (veb, php, pdf, exel, dbf, word) 

əldə etmə mümkünlüyü yaradılmışdır. Elektron 

xidmətlərin Komitənin rəsmi internet  səhifəsi ilə 

yanaşı e-hökumət portalı vasitəsi ilə həyata keçirilməsi 

təşkil edilmiş, səhifə vasitəsilə hesabatların online 

elektron təqdimatı bölməsi yenidən yaradılmış, 

respondentlərin hesabatları elektron vasitələrlə təqdim 
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edə bilmələri üçün statistikanın bütün sahələri üzrə 

müvafiq proqram vasitələri bu bölmədə 

yerləşdirilmişdir. 

9.1 Avropa İttifaqı ilə 

qonşuluq 

proqramına uyğun 

olaraq, statistika 

sahəsində 

beynəlxalq 

əməkdaşlığın 

inkişafı 

 

2008- 

2012-ci 

illərdə 

DSK 07.07.2008-ci il tarixində Azərbaycan Respub-

likasının Dövlət Statistika  Komitəsi ilə Macarıstan 

Respublikasının Statistika İdarəsi arasında statistika 

sahəsində saziş imzalanmış, Almaniya Federal 

Statistika Xidməti ilə “Birgə niyyət bəyannamə”si  

hazırlanaraq, müvafiq qaydada imzaya təqdim 

edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Xarici 

İşlər Nazirliyinə göndərilmişdir (01.02.2008-ci il 

tarixli, 1/2-12 nömrəli məktub). 

Almaniya, Bolqarıstan, Çexiya Respublikası və 

Litvanın Milli Statistika İdarələri arasında yaradılmış 

konsorsium  4 komponentdən ibarət olan Tvinninq 

layihəsi 2009-cu ilin oktyabr ayında üzv dövlətin və 

benefisiar ölkənin layihə rəhbərləri tərəfindən 

imzalanmış, 13.11.2009-cu il tarixində Aİ-nin 

Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən təsdiq edilərək  

imzalanmış və icrasına başlanmışdır. Almaniya Federal 

Statistika İdarəsi ilə əməkdaşlığa dair Saziş bağlanması 

üzrə işlər yekunlaşdırılmış və imzalanmaya təqdim 

edilmişdir.  

Büdcə yardımı proqramı daxilində Dövlət Statistika 

Komitəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 16 dekabr 2009-cu il tarixli 191 nömrəli 

qərarı ilə “Avropa Komissiyasının Azərbaycan 

Respublikasına Energetika Sahəsində İslahatlara 

Dəstək Proqramı”nın icraçıları sırasına daxil 

edilmişdir. 

2010-cu ildə Avropa Qonşuluq Siyasətinin “Tvinninq, 

TAİEX və Siqma Əməliyyatlarının Tətbiqi” layihəsi 

Tam icra olunub 
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çərçivəsində Dövlət Statistika Komitəsində “Milli 

hesablar, müşahidə olunmayan iqtisadiyyat, biznes 

statistikası və istehsalçı qiymətləri indeksi sahələrinin 

Avropa standartlarına çatdırılması sahəsində 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinə 

dəstək göstərilməsi” adlı Tvinninq layihəsi üzrə işlər 

davam etdirilmişdir. Bu layihə çərçivəsində Aİ üzv 

dövlətlərin mütəxəssislərinin Dövlətstatkoma və eləcə 

Dövlətstatkomun mütəxəssislərinin üzv dövlətlərin 

statistika təşkilatlarına təlim səfərləri həyata keçirilmiş, 

büdcəyə dəstək proqramı çərçivəsində “Energetika 

statistikasının təşkili məqsədilə bütün enerji növlərinin 

istehsalı və hərəkəti üzərində kompleks statistika 

müşahidələrinin təşkili”nə dair layihə həyata 

keçirilməsinə başlanmışdır. Avropa İttifaqı – 

Azərbaycan Fəaliyyət planı çərçivəsində statistika 

sahəsində qanunvericilik bazasının Avropa İttifaqının 

Statistika Bürosunun tövsiyələrinə uyğunlaşdırılması 

işi davam etdirilmiş, Avropanın müvafiq standartlarına 

uyğun olaraq Avropa İttifaqının yeni təsnifatları 

əsasında milli Məşğulluq təsnifatı,  İnvestisiya, aralıq 

və istehlak malları və  Xarici iqtisadi fəaliyyətdə 

xidmətlər təsnifatları hazırlanmış, AMHS-95 

standartlarının tam tətbiqi üçün aparılan işlər 

sürətləndirilmiş və bu məqsədlə ölkənin bütün rayon və 

şəhərləri üzrə Regional ümumi daxili məhsulun 

hesablanması işləri davam etdirilmiş, bu göstəricinin 

hesablanması və məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə müəssisə və təşkilatların regionlarda 

yerləşən nümayəndəlik və filialları statistik vahid kimi 

statistik müşahidəyə cəlb edilmişdir. 

2010-cu ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının 
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Dövlət Statistika Komitəsi və Almaniya Federativ 

Respublikasının Federal Statistika İdarəsi arasında 

statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında birgə niyyət 

Bəyannaməsi, Bolqarıstan Milli Statistika İnstitutu və 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

arasında 2010-2012-ci illər üçün birgə tədbirlər planı, 

iyun ayında isə Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Statistika Komitəsi ilə Belarus Respublikasının Milli 

Statistika Komitəsi arasında statistika sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalanmışdır. 

2011-ci ildə “Milli hesablar, müşahidə olunmayan 

iqtisadiyyat, biznes statistikası və istehsalçı qiymətləri 

indeksi sahələrinin Avropa standartlarına çatdırılması 

sahəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika 

Komitəsinə dəstək  göstərilməsi” adlı Tvinninq 

layihəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata 

keçirilmiş, Almaniya, Bolqarıstan, Çexiya və Litva 

statistika təşkilatlarının rəhbərlərinin və 

mütəxəssislərinin, bu ölkələrin Azərbaycandakı 

səfirliklərinin, Aİ, DB, YUNİSEF, UNDP, GİZ 

(Almaniya), FAO-nun Bakı ofisinin və eləcədə 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq nazirlik və 

komitələrinin  nümayəndələrinin iştirakı ilə 2011-ci il 

10-11 noyabrda Bakı şəhərində konfrans keçirilmişdir.  

Şöbənin müdiri A.Mansurov və baş məsləhətçisi 

F.Əliyev 29 iyun 2011-ci il tarixində Bakı şəhərində 

təşkil olunmuş iclasda iştirak etmiş və son 1 ildə Dövlət 

Statistika Komitəsi tərəfindən Aİ-Azərbaycan fəaliyyət 

planı çərçivəsində görülən işlər barədə hesabat 

vermişlər. 

Layihə üçün texniki şərtlərin hazırlanması ilə bağlı 

“Tvinninq, TAİEX və Sigma Əməliyyatlarının Tətbiqi-
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2” layihəsinin mütəxəssisi ilə görüş təşkil edilmiş və 

lazımi materiallar təqdim edilmişdir. Layihənin texniki 

şərtləri hazırlanaraq Avropa Komissiyasına təqdim 

edilmiş, bu şərtlər əsasında keçirilmiş tender 

nəticəsində irəli sürülmüş 4 təklifin qiymətləndirilməsi 

prosesində iştirak edilmişdir. Tvinninq “Fiş”inin 

layihəsinin hazırlanması məqsədilə iyun və oktyabr 

aylarında xarici mütəxəssislər Dövlətstatkomda səfərdə 

olmuş, komponent rəhbərləri ilə müzakirələr aparmış, 

lazım olan materialları toplamış və “Fiş” layihəsinin 

ilkin versiyasını hazırlamışlar. Komponent rəhbərləri, 

İİN-nin, Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin və 

İTTSO-nun (Azərbaycanda Tvinning, TAİEX və 

Sigma  Əməliyyatlarının Tətbiqi) nümayəndələrinin 

iştirakı ilə yekun iclas keçirilmişdir. 

2012-ci il mart ayının 5-9-da Dövlətstatkomda 

“Uyğunlaşdırılmış Avropa Vaxt Büdcəsindən İstifadə 

üzrə sorğunun tətbiqi üçün metodologiya və 

tövsiyələr”ə dair ekspert missiyası təşkil olunmuşdur. 

İyun ayının 4-8-də “Statistikada coğrafi informasiya 

sistemi” mövzusunda ekspert missiyası həyata 

keçirilmişdir. 

“Statistikada metaməlumatların icra olunması və 

əlaqələndirilməsi” mövzusunda ekspert missiyasının 

həyata keçirilməsi üçün müraciət edilmişdir. 

27.09.2012-ci il tarixində İİN tərəfindən təşkil edilmiş 

TAİEX alətinə dair seminarda Dövlətstatkomun 

mütəxəssisi iştirak etmiş və Dövlətstatkomda həyata 

keçirilmiş TAİEX tədbirlərinə dair təqdimat etmişdir. 
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9.2 Bağlanmış 

beynəlxalq müqa-

vilələr çərçivəsində 

əməkdaşlığın həyata 

keçirilməsi, 

beynəlxalq 

seminarlarda, 

konfranslarda 

iştirak edilməsi 

 

2008- 

2012-ci 

illərdə 

DSK 2008-ci il ərzində beynəlxalq təşkilatların statistika 

sahəsində iş təcrübəsinin öyrənilməsi ilə əlaqədar 

beynəlxalq təşkilatların xətti ilə ölkədən kənarda 

müxtəlif mövzular üzrə  keçirilən kurs və seminarlarda 

Dövlətstatkomun 49 nəfər mütəxəssisi iştirak etmişdir. 

Hesabat dövründə BMT, BVF, BƏT, Dünya Bankı, 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının, Avropa 

Statistika Bürosunun və digər beynəlxalq təşkilatların 

dünya iqtisadiyyatının inkişafının və ayrı-ayrı 

regionların və dünya ölkələrinin inkişaf perspek-

tivlərinin əsas meylləri haqqında təhlili, statistik və 

metodoloji materialları öyrənilmiş və bu materiallardan 

iş prosesində geniş istifadə olunmuşdur.  

2009-cu ildə  Komitənin 36 nəfər əməkdaşı beynəlxalq 

seminar və konfranslarda iştirak etmişdir. 

2010-cu ilin iyun ayında BMT-nin AİK, Avrostat və 

Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası tərəfindən milli 

statistika sisteminin qlobal qiymətləndirilməsi həyata 

keçirilmişdir. Dövlətstatkomun mütəxəssisləri 2010-cu 

il ərzində 50-dən çox beynəlxalq seminar və 

konfranslarda, eləcə də beynəlxalq təşkilatların ölkədə 

təşkil etdikləri tədbirlərdə iştirak etmişlər. 

2011-ci il ərzində Dövlətstatkomun 70 nəfər 

mütəxəssisi müxtəlif beynəlxalq seminar və 

konfranslarda iştirak etmişlər. 

Statistika sahəsi üzrə mövcud beynəlxalq müqavilələr 

çərçivəsində  əməkdaşlığın həyata keçirilməsi 

məqsədilə  2012-ci il ərzində Dövlətstatkomun 51nəfər 

mütəxəssisi ölkədə və xaricdə təşkil edilmiş müxtəlif 

beynəlxalq seminar və konfranslarda iştirak etmişlər. 

Tam icra olunub 
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10.1 

 

 

 

 

10.1.1 

 

Statistika 

idarələrinin iş 

şəraitinin 

yaxşılaşdırılması: 

 

Ağdam, Balakən, 

Dəvəçi, Goranboy, 

Qax, Qəbələ, 

Samux və Siyəzən 

rayon statistika 

idarələri 

 

 

 

 

 

2008-ci il 

DSK  

 

 

 

 

Ağdam, Balakən, Dəvəçi, Goranboy, Qax, Qəbələ, 

Samux və Siyəzən rayon statistika idarələri üçün yeni 

inzibati binalar tikilib istifadəyə verilmişdir. 

 

 

 

Tam icra olunub 

10.1.2 Qobustan, 

Hacıqabul, Gədə-

bəy, Gəncə, 

Zaqatala rayon 

(şəhər) statistika 

idarələri 

2009-cu il  Qobustan, Hacıqabul, Gədəbəy, Gəncə, Zaqatala 

rayon (şəhər) statistika idarələri üçün inzibati binalar 

tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Tam icra olunub 

10.1.3 Ağstafa, Qusar, 

Daşkəsən, Göyçay, 

Lerik rayon 

statistika idarələri 

2010-cu il  Ağstafa, Qusar, Daşkəsən, Göyçay, Lerik rayonlarında 

statistika idarələri üçün inzibati binalar tikilib 

istifadəyə verilmişdir. 

Tam icra olunub 

10.1.4 Yardımlı, Xızı, 

Saatlı, Tərtər, Ucar 

rayon statistika 

idarələri 

2011-ci il  Yardımlı, Xızı, Saatlı, Tərtər, Ucar rayon statistika 

idarələri üçün yeni inzibati binalar tikilib istifadəyə 

verilmişdir. 

Tam icra olunub 

10.1.5 Mingəçevir və 

Sumqayıt şəhər 

statistika idarələri 

2012-ci il  Mingəçevir və Sumqayıt şəhər statistika idarələri üçün 

yeni inzibati binalar tikilib istifadəyə verilmişdir. 

Tam icra olunub 
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AKRONİMLƏR 

 

MN 

VN 

İİN 

İİN-nin ADX 

ƏƏSMN 

KTN 

ETSN 

MdTN 

TN 

RİTN 

DİN 

QKDK 

DŞAK 

DSK 

AMEA-nın İİ    

SEN    

DGK   

NN  

SN    

GİN      

MB    

ADİU 

XDMX    

AQUPDK     

DSMF  

DMX 

SMPDK 

DNF 

 

 

- Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi  

- Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antiinhisar Dövlət Xidməti 

- Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi  

- Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu 

- Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 

- Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi 

- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

- Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 

- Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 

- Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti 

- Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu 
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