
Bildiriş 
Statistik vahidlərin nəzərinə! 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq qərarları ilə aşağıdakı 
rəsmi statistika hesabatı formaları yenidən təsdiq edilmişdir: 
 
1. “Dəniz nəqliyyatının işi haqqında” 4-dəniz №-li rüblük; 
2. “Dəniz limanlarının işi haqqında” 12-liman №-li aylıq; 
3. “Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında” 4-aviasiya №-li rüblük; 
4. “Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında” 4-dəmir yolu №-li rüblük; 
5. “Bələdiyyə büdcəsinin icrası haqqında” 4-BB №-li illik; 
6. “Büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun 
Beynəlxalq Standartları əsasında tərtib edən publik hüquqi şəxslərin maliyyə vəziyyəti, gəlirləri 
və xərcləri haqqında” 1-BT №-li illik; 
7. “Malların satışı, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında” 1-ticarət №-li illik. 
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq qərarları ilə aşağıdakı 
rəsmi statistika hesabatı formalarından aktuallığını itirmiş göstəricilər çıxarılmış və 
tələbata uyğun yeni göstəricilər əlavə edilmişdir: 
 
1. “Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar 
haqqında” 12-investisiya №-li aylıq, ona əlavə “İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış 
evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə 
bölgüsü” rüblük;  
2. “Maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəriciləri haqqında” 2-
bank №-li rüblük; 
3. “Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin işi haqqında” 1-məktəbəqədər təhsil müəssisəsi №-li 
illik;  
4. “Kinoteatrların fəaliyyəti haqqında” 1-kinoteatr №-li illik; 
5. “Klub tipli mədəniyyət müəssisələri haqqında” 1-klub №-li illik; 
6. “Muzey və muzey tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında” 1-muzey №-li illik; 
7. “Konsert təşkilatlarının, müstəqil kollektivlərin fəaliyyəti haqqında” 1-konsert №-li illik; 
8. “Teatrın fəaliyyəti haqqında” 1-teatr №-li illik;  
9. “Таrix, mədəniyyət, mеmarlıq, bədii və еtnoqrafiya qoruqlarının fəaliyyəti haqqında” 2-qoruq 
№-li illik;  
10. “Kütləvi kitabxanalar haqqında” 1-kitabxana №-li illik; 
11. “Uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq və muğam məktəbləri haqqında” 1-MİRM №-li illik; 
12. “Sirkin fəaliyyəti haqqında” 1-sirk №-li illik; 
13. “Mətbuatın fəaliyyəti haqqında” 1-mətbuat №-li illik; 
14. “Mədəniyyət və istirahət parkları haqqında” 1-park №-li illik; 
15. “Filmlərin istehsalı haqqında” 1-film №-li illik; 
16. “İnternat evləri, ahıllara və əlilliyi olan şəxslərə xidmət göstərən digər müəssisələr 
haqqında” 1-sosial təminat №-li illik; 
17. “Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında” 1-vətəndaşlara xidmət №-li rüblük; 
18. “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” 1-idman №-li illik; 
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19. “Qeyri-kommersiya təşkilatlarının maliyyə nəticələri və maliyyə vəziyyəti haqqında” 1-QKT 
№-li (illik); 
20. “Müəssisənin (təşkilatın) maliyyə vəziyyəti, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və digər iqtisadi 
göstəriciləri haqqında” 1-müəssisə №-li illik;  
21. “Fərdi sahibkarların ticarət fəaliyyəti haqqında” 4-ticarət №-li rüblük; 
22. “Fərdi sahibkarların sənaye fəaliyyəti haqqında” 4-sənaye №-li rüblük; 
23. “Əhalinin məşğulluğu haqqında” 12-məşğulluq №-li aylıq; 
24. “Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında” 1-səhiyyə 
№-li illik; 
25. “Rabitə xidmətləri haqqında” 65 №-li (rabitə) rüblük;  
26. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” 4-ÜDSY №-li rüblük; 
27. “Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair” 1-kt (lizinq) №-li (yarımillik, illik) 
28. “Mehmanxanaların (hotellərin) və mehmanxana tipli obyektlərin fəaliyyəti haqqında” 12-
mehmanxana №-li aylıq; 
29. “Səyahət agentlikləri, turoperatorlar və turizm sahəsində əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri 
göstərən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında” 4-turizm №-li rüblük;  
30. “Əhalinin məşğulluğu haqqında” 4-məşğulluq №-li rüblük;  
31. “Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında” 
1 №-li forma (Miqrasiya) (rüblük, illik); 
32. “Əyani ümumi təhsil müəssisələrinin işi haqqında” 1-ümumi təhsil müəssisələri (toplu) №-
li illik; 
33. “Ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilərin sayı və tərkibi haqqında” 1-müəllim №-li 
illik; 
34. “Ümumi təhsil müəssisələrinin və təhsilalanların tədris və ana dili üzrə bölgüsü haqqında” 
1-tədris dili №-li illik; 
35. “Ümumi təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi haqqında” 1-xarici dil №-li illik; 
36. “Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında” 2 №-li (DYP) rüblük; 
37. “Əmək üzrə” 1-əmək №-li illik; 
38. “Ümumi təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazası haqqında” 1-maddi baza №-li illik; 
39. “Reklam xidmətləri haqqında” 1-reklam №-li illik; 
40. “Peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında” 1-peşə təhsili №-li illik. 
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Rəsmi statistika hesabatı formalarında və Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən 
“Təqdim ediləcək hesabatlar haqqında məlumat” elektron xidməti informasiya sistemində (link 
http://www.azstat.org/statLogin/ ) baş vermiş dəyişikliklər öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı, 
həmin linkdə aidiyyəti sahə üzrə statistik vahidin kod və parolunu daxil etməklə hesabatlara 
dair məlumatı əldə etmək mümkündür. 
 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, rəsmi statistika hesabatlarının müəyyən olunmuş vaxtda 
təqdim edilməsi Sizdən xahiş olunur. 
 

Əlaqə üçün aidiyyəti telefon nömrələrini müvafiq informasiya sistemindən əldə edə bilərsiniz. 

http://www.azstat.org/statLogin/

