
  
 
Dövlət Statistika Komitəsində geniş kollegiya iclası keçirilmişdir.  
 
 

2016-cı il yanvar ayının 29-
da Dövlət Statistika Komitəsinin 
inzibati binasında 2015-ci ildə 
ölkədə statistika orqanlarının 
fəaliyyəti və 2016 cı ildə qarşıda 
duran vəzifələrlə bağlı geniş 
kollegiya iclası keçirilmişdir. 
Kollegiya iclasında Aparatın, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Dövlət Statistika Komitəsinin, Bakı 
şəhər statistika idarəsinin,  rayon 
statistika idarələrinin rəhbərləri 
iştirak etmişlər.  

Tədbiri giriş sözü ilə açan Dövlət Statistika Komitəsinin sədri cənab Tahir 
Budaqov kollegiya iştirakçılarına ölkədə baş verən proseslər, 2015-ci ildə 
reallaşdırılmış layihələr, Dünya Bankı ilə əməktaşlığın təşkili, müasir dövrdə 
statistikanın və statistik göstəricilərin 
ölkə iqtisadiyyatındakı rolu, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
statistika orqanları qarşısında 
qoyduğu vəzifələr və onun rəhbərliyi 
altında həyata keçirilən sosial-iqtisadi 
siyasət nəticəsində ölkə 
iqtisadiyyatının bütün sahələrində 
dinamik inkişafa nail olunması barədə 
məlumat vermişdir. Eyni ilə cənab 
T.Budaqov Dövlət Statistika 
Komitəsinin Aparatının yeni strukturu, 
yaradılmış yeni şöbələrin fəaliyyəti 
barədə məlumat vermişdir. 
 Daha sonra Statistika işlərinin 
əlaqələndirilməsi və strateji 
planlaşdırılması şöbəsinin müdiri 
cənab Qasım Əliyev komitənin 
fəaliyyəti haqqında geniş hesabat 
məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Qeyd 
edilmişdir ki, Dövlət Statistika Komitəsi 
ölkədə rəsmi statistika siyasətini 
həyata keçirən mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanı kimi, statistika orqanları tərəfindən istehsal edilən statistik 
məlumatların müasir dövrün tələblərinə və şəraitə uyğun hazırlanmasını, ölkədə 
statistika sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı məsələlərini 2015-ci ildə də diqqət 
mərkəzində saxlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti ilə 
razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş “2015-ci il üçün statistik işlər proqramı”, “2015-ci il üçün 
metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı” və “İqtisadi təhlil” üzrə iş planları, ölkə 
Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 



 
 

Konsepsiyası və “Açıq Hökumətin 
təşviqinə və Korrupsiyaya qarşı 
mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”ndan irəli 
gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə 
nail olunmuşdur. 

Dövlət Statistika Komitəsinin 
qarşısında duran əsas vəzifələrdən 
biri “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında rəsmi statistikanın 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın və icraçı 
kimi çıxış etdiyi digər dövlət 

proqramlarının, “2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan 
edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın yerinə yetirilməsi olmuşdur. 2015-ci ildə icrası 
planlaşdırılmış 46 tədbir (o cümlədən digər dövlət proqramları üzrə 29 tədbir) həyata 
keçirilmiş, ümumilikdə, il ərzində dövlət proqramları ilə bağlı 79 iş yerinə yetirilmişdir. 
“2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət 
Proqramı”nda icrası 2015-ci ildə nəzərdə tutulan 12 tədbirin icrası tam başa 
çatdırılmışdır.  

Komitənin “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli 
gələn vəzifələr haqqında” 27.02.2013-cü il tarixli kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş 
tədbirlər planında nəzərdə tutulmuş işlər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 05.09.2012-ci il tarixli, 2421 nömrəli Sərəncamından irəli 
gələn vəzifələr müəyyən olunmuş vaxtda yerinə yetirilmişdir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri də 
metodoloji materialların hazırlanmasından ibarət olmuşdur. 2015-ci ildə BMT, 
Avrostat, BVF, İƏİT, BƏT, FAO, YUNESKO və digər beynəlxalq təşkilatların 
hazırladıqları metodoloji materiallar əsasında yeni metodologiyalar hazırlanmış və 
tətbiq edilmişdir. Bu dövrdə statistikanın bütün sahələri üzrə müvafiq tədbirlərin 
həyata keçirilməsini, dövlət proqramlarında nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə 
yetirilməsini və ölkə iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən 30 metodoloji 
material hazırlanmışdır.  
 Dövlət Statistika Komitəsinin hesabat dövrü ərzində əsas fəaliyyətinin nəticəsi 
statistik məlumatların göstəricilərinin nəşr edilməsindən ibarət olmuşdur. Nəşrlərin 
müasir standartlara və tələblərə uyğunlaşdırılması, həmçinin istifadəçilərin tələbatının 
təmin edilməsi məqsədilə 2015-ci ildə 31 statistik məcmuə, “Azərbaycan - faktlar və 
rəqəmlər” bukleti, “Statistik nəşrlərin kataloqu”, rüblük “Təhlil məruzələri” toplusu, 
“Statistik icmal” və “İqtisadi rayonların sosial, iqtisadi göstəriciləri” bülletenləri 
hazırlanmışdır. Bununla yanaşı, 61 rayon və şəhər üzrə statistik məcmuələr nəşr 
edilmişdir. Ölkənin və regionların sosial-iqtisadi inkişafını əks etdirən statistik 
məlumatların təhlili, müqayisələrin aparılması, istifadəçilər arasında yayılması 
məqsədilə Komitənin aparatı və yerli statistika orqanları tərəfindən 2387 təhlili 
məruzə, 88 adda ekspres-məlumat və 76 adda mətbu-məlumat hazırlanmışdır.  

Azərbaycan statistikasının tarixi, bu günü və inkişaf perspektivləri, sosial-iqtisadi 
siyasətin formalaşdırılmasında rolu ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə dolğun şəkildə 
çatdırılmasında peşəkar jurnalist yaradıcılığını stimullaşdırmaq üçün Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu ilə birgə 21 sentyabr 2015-
ci il tarixində “Daha təkmil statistika - daha yaxşı həyat” mövzusunda fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqəsi elan edilmişdir. Müsabiqədə 23 kütləvi informasiya vasitəsindən 

 



 
 
35 jurnalist iştirak etmişdir. 19 
oktyabr 2015-ci il tarixində Dövlət 
Statistika Komitəsində 39 sayda 
KİV nümayəndə-lərinin iştirakı ilə 
keçirilmiş mətbuat konfransında 
müsa-biqənin nəticələri açıqlanmış 
və qaliblər pul mükafatı və 
diplomlarla təltif edilmişlər. 

Dövlət Statistika Komitəsinin 
müvafiq şöbələri və əməkdaşları 
tərəfindən “Xalq qəzeti” və 
“Respublika” qəzetlərində “2014-cü 
ildə ölkənin sosial, iqtisadi inkişafı”, 
“Azərbaycan” qəzetində“Azərbaycanda beynəlxalq tələblərə cavab verən mükəmməl 
statistika sistemi yaradılmışdır”, “Kənd təsərrüfatının siyahıyaalınması aqrar sahədəki 
nailiyyətləri əks etdirdi”, “Azərbaycanda gender bərabərliyi sosial-iqtisadi həyatın 
bütün sahələrində özünü göstərir”, “Azərbaycanın inkişafı dinamik xarakter daşıyır” 
və “İKT sektoru önə keçir”, “Respublika” qəzetində “Beynəlxalq keyfiyyət 
standartlarının Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində tətbiqi və əldə 
olunan nəticələr”, “Milli Hesablar Sistemi və onun Azərbaycanda tətbiqi”, “Azərbaycan 
statistika xidmətinə Heydər Əliyev qayğısı” və “Azərbaycanda uşaqlar”, “Xalq 
qəzeti”ndə “Azərbaycanda turizmin inkişafı bu sahə ilə bağlı statistikanın 
təkmilləşdirilməsini tələb edir” sərlövhəli məqalələr dərc etdirilmişdir.  

Komitənin internet səhifəsinin il 
ərzində müasir standartlara uyğunlaş-
dırılması davam etdirilmişdir. 2015-ci 
ildə internet səhifəsindən hər gün orta 
hesabla 2034 istifadəçi bəhrələnmişdir. 
Veb səhifəyə il ərzində 742535 nəfər 
daxil olmuşdur ki, onlardan da 705590 
nəfəri Azərbaycan, qalan hissəsi isə 
xarici istifadəçi olmuşdur. İl ərzində 
statistik hesabatların elektron təqdimatı 
üçün internet vasitəsilə 2034075 
müraciət daxil olmuşdur.  
 Sonra Naxşıvan Muxtar Respub-
likası Dövlət Statistika Komitəsinin sədri 
Kamal Cəfərov, Nərimanov rayon 
statistika şöbəsinin rəisi Hüsaməddin 
İsgəndərov, Masallı rayon statistika 
idarəsinin rəisi Sübhan Hüseynov,  
Gədəbəy rayon statistika idarəsinin rəisi 
Namiq Rüstəmov və Elmi-Tədqiqat və 
Statistik İnnovasiyalar Mərkəzinin 
direktoru Saleh Mövlamov  2015-ci ildə 
görülən işlər barədə ətraflı çıxış etmişlər. 

 



 
 

Sonda iclasa yekun vuran 
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri 
cənab Tahir Budaqov qeyd etmişdir ki, 
2016-ci ildə Dövlət Statistika 
Komitəsinin əsas vəzifələri “2013-
2017-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında rəsmi statistikanın 
inkişafı Dövlət Proqramı”ndan, 
Komitənin iştirak etdiyi digər dövlət 
proqramlarından, 2016-cı il üçün 
statistik işlər proqramından, metodoloji 
və məlumat istifadəçiləri ilə iş və 

iqtisadi təhlil üzrə iş planlarından irəli gələn tapşırıqların yerinə yetirilməsindən, qiymət 
qeydiyyatının və ev təsərrüfatlarında aparılan statistik müayinələrin 
təkmilləşdirilməsindən, hesabat intizamnın yaxşılaşdırılması sahəsində hüquqi və 
fiziki şəxslərlə aparılacaq işlərdən, statistik müayinələrin aparılmasının 
təkmilləşdirilməsindən ibarət olacaqdır. 
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