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Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Milli hesablar statistikası 

1. Ümumi daxili məhsulun 

istehsalına dair aylıq 

(artan yekunla) göstəri-

cilərin, o cümlədən 

əlavə dəyərin artım 

templərinin və 

deflyatorlarının  

hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, neft-qaz 

və qeyri neft-qaz 

sektorları üzrə 

 

 

 

dövlət və qeyri-

dövlət,  o cümlə-

dən neft-qaz və 

qeyri neft-qaz 

sektorları üzrə 

aylıq 

 

 

 

 

 

 

rüblük 

hesabat dövründən 

sonra 10-cu gün 

 

 

 

 

 

hesabat dövründən 

sonra 90-cı gün 

 

Ölkədə fəaliyyət göstərən 

müəssisə, təşkilat və fərdi 

sahibkarlar tərəfindən təqdim 

edilən statistik məlumatlar, eyni 

zamanda Maliyyə Nazirliyi, 

Mərkəzi Bank və digər inzibati 

mənbələrdən daxil olan  

məlumatlar əsasında iqtisadi 

fəaliyyət növləri, habelə neft və 

qeyri neft-qaz sektorları üzrə 

ümumi daxili məhsulun 

istehsalına dair  (artan yekunla) 

göstəricilər, o cümlədən əlavə 

dəyərin artım templəri və 

deflyatorları  vaxtında 

hesablanmış, istifadəçilərə 

çatdırılmış və “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmişdir. 

2. 2018-ci il üzrə ümumi 

daxili məhsul istehsalı-

nın cari qiymətlərlə 

dəqiqləşdirilmiş 

göstəricilərinin  

hazırlanması 

Milli hesablar  

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi  

 

 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, dövlət və 

qeyri-dövlət,  

o cümlədən neft-

qaz və qeyri neft-

qaz  sektorları 

üzrə 

illik 15 yanvar Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Maliyyə Nazirliyi, 

Dövlət Vergi Xidməti,  Mərkəzi 

Bank, Dövlət Neft Fondu və 

digər inzibati mənbələrdən daxil 

olan illik məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş illik göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. 2018-ci il üzrə ümumi 

daxili məhsul istehsalı-

nın müqayisəli qiymət-

lərlə dəqiqləşdirilmiş 

göstəricilərinin  

hazırlanması 

Milli hesablar  

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi  

 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, neft-qaz 

və qeyri neft-qaz  

sektorları üzrə 

illik 15 yanvar Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Maliyyə Nazirliyi, 

Dövlət Vergi Xidməti, Mərkəzi 

Bank,  Dövlət Neft Fondu və 

digər inzibati mənbələrdən 

daxil olan illik məlumatlar 

əsasında illik dəqiqləşdirilmiş 

göstəricilər vaxtında 

hesablanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları” 

statistik məcmuəsində nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. 2019-cu ildə istehsal 

olunmuş ümumi daxili 

məhsul və onun fiziki 

həcm indeksinə dair ilkin 

məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar  

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, neft-qaz 

və qeyri neft-qaz 

sektorları üzrə 

illik 15 yanvar 

  

Aparatın sahə şöbələrinin, 

Maliyyə Nazirliyinin və Dövlət 

Vergi Xidmətinin  məlumatları 

əsasında ilkin göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında  

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. 2019-cu ildə dövlət və 

qeyri-dövlət 

sektorlarında yaradılmış 

əlavə dəyər haqqında 

ilkin məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar  

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə  

illik 30 mart Aparatın sahə şöbələrinin, 

Maliyyə Nazirliyinin və Dövlət 

Vergi Xidmətinin  məlumatları 

əsasında ilkin göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında  onlardan 

istifadə olunmuş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. Neft-qaz və qeyri neft-

qaz sektorlarında  

əmək məhsuldarlığına  

dair məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar  

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə  

illik 

 

20 may Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış və İqtisadiyyat 

Nazirliyinə təqdim edilmişdir. 

7. Ekololoji-İqtisadi Uçot 

Sistemi çərçivəsində 

bərpa olunan enerji 

mənbələri üzrə 

yaradılmış əlavə dəyərin 

hesablanması 

 

Milli hesablar  

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi Sənaye 

və tikinti, 

Energetika və 

ətraf mühit 

statistikası 

şöbələri ilə 

birlikdə 

Ölkə üzrə illik 25 sentyar Ekololoji-İqtisadi Uçot Sistemi 

çərçivəsində bərpa olunan 

enerji mənbələri üzrə 

yaradılmış əlavə dəyər 

hesablanmışdır. 

 

8. 2018-ci il üzrə ümumi 

daxili məhsulun istifadə-

sinə dair dəqiqləşdiril-

miş göstəricilərin (cari 

və müqayisəli qiymət-

lərlə) hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

 

Son istifadə 

komponentləri 

üzrə  

illik 

 

 

 

31 mart  

  

Ev təsərrüfatlarının büdcələri, 

aparatın sahə şöbələrinin, 

tədiyə balansının, dövlət 

büdcəsinin icrasına dair 

Maliyyə Nazirliyinin 

hesabatının məlumatlarından, 
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habelə əsas kapitala 

investisiyalar, maddi-dövriyyə 

vəsaitləri və onların  ehtiyatları 

haqqında məlumatlardan 

istifadə etməklə 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

   9. 2019-cu il üzrə ümumi 

daxili məhsulun istifa-

dəsinə dair ilkin məlu-

matların hazırlanması  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

Son istifadə 

komponentləri 

üzrə  

illik 

 

 

 

31 mart  

  

Ev təsərrüfatlarının büdcələri, 

aparatın sahə şöbələrinin, 

tədiyə balansının,  dövlət 

büdcəsinin icrasına dair 

Maliyyə Nazirliyinin 

hesabatının məlumatlarından, 

habelə əsas kapitala 

investisiyalar haqqında 

məlumatlardan istifadə etməklə 

ilkin göstəricilər vaxtında 

hazırlanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Rüblük ümumi daxili 

məhsul göstəricisinin 

cari qiymətlərlə 

hesablanması (istehsal 

və xərclər üsulu ilə) 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri və son 

istifadə kompo- 

nentləri üzrə  

rüblük hesabat dövründən  

sonra 90-cı gün 

Ev təsərrüfatlarının büdcələri, 

aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Maliyyə Nazirliyi, 

Dövlət Vergi Xidməti,  Mərkəzi 

Bank,  Dövlət Neft Fondu və 

digər inzibati mənbələrdən 

daxil olan məlumatlar əsasında 

rüblük göstəricilər vaxtında 

hesablanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

11. 2019-cu ilin IV rübü 

üzrə ümumi daxili 

məhsul göstəricisinin 

2005-ci ilin 

qiymətlərində istehsal 

üsulu ilə hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

rüblük 30 mart Aparatın sahə şöbələrinin, 

Maliyyə Nazirliyinin və Dövlət 

Vergi Xidmətinin  məlumatları 

əsasında ilkin göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında  onlardan 

istifadə olunmuş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. Rüblük ümumi daxili 

məhsulun artım temp-

lərinin “illik zəncir-

ləmə” metodu ilə 

hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, neft-qaz 

və qeyri neft-qaz 

sektorları üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 90-cı gün  

(2020-ci ilin I rübünün 

yekunlarından başlayaraq)  

Rüblük ümumi daxili məhsulun 

artım templəri “illik zəncirləmə” 

metodu ilə 2010-cu ildən 2020-ci 

ilin III rübünədək 

hesablanmışdır.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

13. Ümumi milli gəlir göstə-

ricisinin hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 90-cı gün 

 

Aparatın sahə şöbələrinin, 

Maliyyə Nazirliyinin və Dövlət 

Vergi Xidmətinin  məlumatları 

əsasında ilkin göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında  onlardan 

istifadə olunmuş, istifadəçilərə 

çatdırılmışdır.  

14. 2019-cu il üzrə ilkin 

məlumatlar əsasında 

“İstehsal hesabı”nın 

tərtib edilməsi 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

 

illik 31 mart  

 

Aparatın sahə şöbələrinin, 

Maliyyə Nazirliyinin və Dövlət 

Vergi Xidmətinin  ilkin 

məlumatları əsasında “İstehsal 

hesabı” vaxtında tərtib edilmiş, 

onun məlumatları istifadəçilərə 

çatdırılmış və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

15. 2018-ci il üzrə “İstehsal 

hesabı”nın tərtib 

edilməsi 

 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri və milli 

hesablar sistemi-

nin (MHS) 

sektorları üzrə 

illik 21 avqust Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Maliyyə Nazirliyi, 

Dövlət Vergi Xidməti,  Mərkəzi 

Bank, Dövlət Neft Fondu və 

digər inzibati mənbələrdən 

daxil olan illik məlumatlar 

əsasında “İstehsal hesabı” 

vaxtında tərtib edilmiş,  

sorğuların 

cavablandırılmasında  onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 



8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16. 2019-cu il üzrə ilkin 

məlumatlar əsasında 

“Gəlirlərin yaranması 

hesabı”nın tərtib 

edilməsi 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

 

illik 31 mart  

  

Aparatın sahə şöbələrinin, 

Maliyyə Nazirliyinin, Dövlət 

Vergi Xidmətinin,  Dövlət Neft 

Fondunun məlumatları əsasında 

ilkin göstəricilər vaxtında 

hesablanaraq “Gəlirlərin 

yaranması hesabı” tərtib 

edilmiş, sorğuların 

cavablandırılmasında   onlardan 

istifadə olunmuş və  

istifadəçilərə çatdırılmışdır. 

17. 2018-ci il üzrə “Gəlir-

lərin yaranması 

hesabı”nın tərtib 

edilməsi 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri və  

MHS-nin sek-

torları üzrə 

 

illik 21 avqust Aparatın sahə şöbələrinin, 

Maliyyə Nazirliyinin və Dövlət 

Vergi Xidmətinin  məlumatları 

əsasında ilkin göstəricilər 

vaxtında hesablanaraq “Gəlir-

lərin yaranması hesabı” tərtib 

edilmiş, sorğuların 

cavablandırılmasında  onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

  18. 2018-ci il üzrə “Gəlirlə-

rin ilkin bölüşdürülməsi 

hesabı”nın tərtib 

edilməsi 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

MHS-nin sek-

torları üzrə 

illik 21 avqust  Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Maliyyə Nazirliyi, 

Mərkəzi Bank, Dövlət Vergi 

Xidməti, Dövlət Neft Fondu və 

digər inzibati mənbələrdən 

daxil olan illik məlumatlar 

əsasında “Gəlirlərin ilkin 

bölüşdürülməsi hesabı” 

vaxtında tərtib edilmiş, 
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sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

  19. 2018-ci il üzrə “Gəlirlə-

rin təkrar bölüşdürül-

məsi hesabı”nın tərtib 

edilməsi 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

MHS-nin sek-

torları üzrə 

illik 21 avqust  Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Maliyyə Nazirliyi, 

Mərkəzi Bank, Dövlət Vergi 

Xidməti, Dövlət Neft Fondu və 

digər inzibati mənbələrdən 

daxil olan illik məlumatlar 

əsasında “Gəlirlərin təkrar 

bölüşdürülməsi hesabı” 

vaxtında tərtib edilmiş, 

sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

20. 2018-ci il üzrə “Kapi-

talla əməliyyatlar he-

sabı”nın tərtib edilməsi 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası   

şöbəsi 

 

MHS-nin sek-

torları üzrə 

illik 21 avqust  Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Maliyyə Nazirliyi, 

Mərkəzi Bank, Dövlət Vergi 

Xidməti, Dövlət Neft Fondu və 

digər inzibati mənbələrdən 

daxil olan illik məlumatlar 

əsasında “Kapitalla 



10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

əməliyyatlar hesabı” vaxtında 

tərtib edilmiş, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş,  

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

21. 2018-ci il üzrə “Qalan 

dünya” hesabının tərtib 

edilməsi 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

MHS-nin sek-

torları üzrə 

illik 21 avqust Tədiyə balansı və digər inzibati 

mənbələrdən daxil olan 

məlumatlar əsasında “Qalan 

dünya” hesabı vaxtında tərtib 

edilmiş, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş,   

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

22. 2018-ci il üzrə istehsal, 

mal və xidmətlər, gəlir-

lərin yaranması, bölüş-

dürülməsi, istifadə 

olunması üzrə toplu 

hesablar sisteminin 

tərtib edilməsi 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

 

MHS-nin sek-

torları üzrə 

illik 21 avqust Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış,  sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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  23.  Ölkənin regionları üzrə 

iqtisadiyyatın əsas 

sahələrində məhsul 

buraxılışı və onun fiziki 

həcm indeksi göstərici-

lərinin hesablanması  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

Şəhər və rayon- 

lar, iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

I rüb, 

I yarımil, 

9 aylıq 

 

 

hesabat dövründən  

sonra 35-ci gün 

Aparatın sahə şöbələri 

tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, yerli 

statistika orqanlarına 

çatdırılmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

24. 2019-cu ildə ölkənin 

regionları üzrə iqtisadiy-

yatın əsas sahələrində 

məhsul buraxılışı və 

onun fiziki həcm indeksi 

göstəricilərinin ilkin  

hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Şəhər və rayon- 

lar, iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

illik 11 fevral 

 

Aparatın sahə şöbələri 

tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, yerli 

statistika orqanlarına 

çatdırılmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə, “Azərbaycanın milli 

hesabları”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” və 

“Azərbaycanın regionları” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

25. 2018-ci ildə ölkənin 

regionları üzrə iqtisadiy-

yatın əsas sahələrində 

məhsul buraxılışı və 

onun fiziki həcm indek-

sinə dair dəqiqləşdirilmiş 

göstəricilərin 

hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Şəhər və rayon- 

lar, iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

illik 11 fevral 

 

 

 

Aparatın sahə şöbələri 

tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, yerli 

statistika orqanlarına 

çatdırılmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 
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məruzədə, “Azərbaycanın milli 

hesabları”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” və 

“Azərbaycanın regionları” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

26. 2019-cu ildə ölkənin 

regionları üzrə əhalinin 

gəlirləri göstəricisinin 

hesablanması (ilkin 

məlumat) 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Şəhər və rayonlar 

üzrə 

illik 11 fevral Aparatın sahə şöbələri 

tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, yerli 

statistika orqanlarına 

çatdırılmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə, “Azərbaycanın milli 

hesabları”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” və 

“Azərbaycanın regionları” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

27. 2018-ci ildə ölkənin 

regionları üzrə əhalinin 

gəlirləri göstəricisinin 

hesablanması 

(dəqiqləşdirilmiş  

məlumat) 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Şəhər və rayonlar 

üzrə 

illik 11 fevral Aparatın sahə şöbələri 

tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, yerli 

statistika orqanlarına 

çatdırılmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı statistik məruzədə, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik statistik 
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məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

28. 2019-cu il üçün Bakı 

şəhəri üzrə regional 

ümumi daxili məhsul 

göstəricilərinin ilkin 

məlumatlar əsasında 

hesablanması 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi, Bakı 

Şəhər Statis-

tika İdarəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə, cari 

və müqayisəli 

qiymətlərlə 

 

illik 31 mart  

 

Bakı Şəhər Statistika İdarəsi 

tərəfindən təqdim edilmiş, 

habelə milli hesablar statistikası 

üzrə mövcud ilkin məlumatlar 

əsasında ilkin göstəricilər 

vaxtında hesablanmış və 

istifadəçilərə çatdırılmışdır. 

29. 2018-ci il üçün Bakı 

şəhəri üzrə regional 

ümumi daxili məhsulun 

dəqiqləşdirilmiş 

göstəricilərinin 

hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi, Bakı 

Şəhər Statis-

tika İdarəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə, cari 

və müqayisəli 

qiymətlərlə 

 

illik 31 mart  

 

Bakı Şəhər Statistika İdarəsi 

tərəfindən təqdim edilmiş illik, 

habelə milli hesablar statistikası 

üzrə mövcud məlumatlar 

əsasında dəqiqləşdirilmiş 

göstəricilər vaxtında 

hesablanmış və istifadəçilərə 

çatdırılmışdır. 

 

30. 2018-ci il üçün ölkə 

əhalisinin gəlirləri və 

xərcləri üzrə dəqiqləş-

dirilmiş göstəricilərin 

hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, gəlir, xərc 

və qənaətin kom-

ponentləri üzrə  

illik 15 yanvar Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Mərkəzi Bank, 

Maliyyə Nazirliyi, Dövlət 

Vergi Xidməti, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi, Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə 

Dövlət Komitəsindən və digər 

inzibati mənbələrdən əldə 

edilmiş məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 
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“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

31. 2019-cu il üzrə ölkə 

əhalisinin gəlirləri və 

xərcləri göstəricilərinin 

ilkin məlumatlar 

əsasında hesablanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, xərc və 

qənaətin kom-

ponentləri üzrə 

illik 15 yanvar Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Mərkəzi Bank, 

Maliyyə Nazirliyi, Dövlət 

Vergilər Xidməti və digər 

inzibati mənbələrdən əldə 

edilmiş məlumatlar əsasında 

ilkin göstəricilər vaxtında 

hesablanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə nəşr edilmiş 

və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

32. Əhalinin gəlirləri və 

xərcləri üzrə əsas gös-

təricilərin hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, xərc və 

qənaətin kom-

ponentləri üzrə  

aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu gün 

Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Mərkəzi Bank, 

Maliyyə Nazirliyi, Dövlət 

Vergi Xidməti və digər inzibati 

mənbələrdən əldə edilmiş 

məlumatlar əsasında 

dəqiqləşdirilmiş göstəricilər 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə nəşr edilmiş 

və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
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33. 2019-cu il üzrə ölkə 

əhalisinin gəlirləri və 

xərclərinə dair rüblük 

göstəricilərin 

hesablanması  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, gəlir, xərc 

və qənaətin kom-

ponentləri üzrə 

rüblük 

 

hesabat dövründən  

sonra 90-cı gün 

Aparatın sahə şöbələrinin 

məlumatları, Mərkəzi Bank, 

Maliyyə Nazirliyi, Dövlət 

Vergi Xidməti, Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi, Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə 

Dövlət Komitəsindən və digər 

inzibati mənbələrdən əldə 

edilmiş məlumatlar əsasında 

göstəricilər vaxtında 

hesablanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş və 

istifadəçilərə çatdırılmışdır. 

34. 2019-cu il üzrə ölkənin 

əsas fondlar balansının 

ilkin məlumatlar 

əsasında hazırlanması  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

illik 22 aprel 1-müəssisə və 1-QMA №-li 

illik rəsmi statistika 

hesabatlarının və Sənaye və 

tikinti statistikası şöbəsinin 

məlumatları əsasında əsas 

fondlar balansının ilkin 

versiyası  vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

35. 2019-cu il üzrə ölkənin 

əsas fondlar balansının 

hazırlanması (tam balans 

və qalıq dəyərləri ilə) 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, dövlət 

və qeyri-dövlət, 

neft-qaz və qeyri 

illik 30 noyabr Məlumatlar 1-müəssisə və             

1-QMA №-li illik rəsmi 

statistika hesabatlarının 

göstəriciləri əsasında  vaxtında 

hazırlanmış,  sorğuların 
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 neft-qaz 

sektorları üzrə 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın milli hesabları”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

36. Müşahidə olunmayan 

iqtisadi fəaliyyətin həc-

minin qiymətləndirilməsi  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

illik 

 

  

21 avqust  “Hesabatlarda məlumatların 

təhrif edilməsi haqqında 

mütəxəssis rəyinin 

öyrənilməsi”nə dair keçirilmiş 

birdəfəlik statistik müayinənin 

nəticələri və aparatın müvafiq 

şöbələri tərəfindən müşahidə 

olunmayan iqtisadiyyatın 

növləri üzrə aparılan əlavə 

hesablamaların həcmi barədə 

təqdim edilmiş məlumatlar 

əsasında ümumi daxili 

məhsulda müşahidə olunmayan 

iqtisadiyyatın payı göstəricisi 

vaxtında hesablanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

37. 2018-ci il üzrə dövlət 

sektoru hesablarının 

tərtib edilməsi 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 21 avqust  Məlumatlar  Maliyyə 

Nazirliyinin məlumatları 

əsasında vaxtında   

hazırlanmışdır.  

38. “Sahibkarlıq 

subyektlərinin işgüzar 

fəallığına dair” seçmə 

statistik müayinənin 

keçirilməsi və yekun 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər, Sənaye və 

tikinti, Xidmət 

Ölkə və iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

birdəfəlik sentyabr Tədbirin həyata keçirilməsi 

2021-ci ilə keçirilmişdir. 
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məlumatların 

hazırlanması 

və Ticarət 

statistikası 

şöbələri 

 Maliyyə və bank statistikası 

1. Sığorta təşkilatlarının 

fəaliyyətinin əsas göstə-

riciləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

Sığorta sinifləri 

və mülkiyyət 

növləri üzrə 

rüblük 

 

 

illik 

hesabat dövründən  

sonra 55-ci gün 

 

22 aprel 

 

Məlumatlar 1-sığorta №-li 

rüblük rəsmi statistika 

hesabatının göstəriciləri  

əsasında vaxtında hazırlanmış,  

sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Sığorta 

təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas 

göstəriciləri” adlı rüblük 

statistik bülletendə və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Maliyyə-kredit təşki-

latlarının maliyyə-iqti-

sadi fəaliyyətinin əsas 

göstəriciləri haqqında  

məlumatların 

hazırlanması  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə və mülkiy-

yət növləri üzrə 

rüblük 

 

hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

 

Məlumatlar 2-bank №-li rüblük 

rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında 

hazırlanmış, milli hesablar 

statistikası göstəricilərinin 

hesablanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

3. Bank kreditləri üzrə 

qalıqlar və vaxtı keçmiş 

borclar haqqında məlu-

matların hazırlanması  

Mərkəzi Bank, 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən 

sonra 30-cu gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı 
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(3-MB №-li forma 

əsasında) 

lər statistikası 

şöbəsi 

aylıq məruzənin 

hazırlanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

4. Qiymətli kağızlar bazarı 

üzrə göstəricilər haqqın-

da məlumatların 

hazırlanması 

(1-QK №-li forma 

əsasında) 

Mərkəzi Bank, 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstəricilər 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük 

 

hesabat dövründən 

sonra 21-ci gün 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı 

aylıq məruzənin 

hazırlanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

5. Dövlət büdcəsinin və 

Naxçıvan Muxtar Res-

publikası büdcəsinin 

kassa icrası haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Maliyyə 

Nazirliyi, Milli 

hesablar və 

makroiqtisadi 

göstəricilər sta-

tistikası şöbəsi 

Ölkə və Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası üzrə, büdcə 

gəlirlərinin təsni-

fatı, xərclərin 

funksional və 

iqtisadi təsnifat-

ları bölgüsündə 

aylıq hesabat dövründən  

sonrakı ayın 25-i 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı 

aylıq məruzənin 

hazırlanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

 

6. Dövlət büdcəsinin xərc-

lərinə dair funksional,  

iqtisadi və inzibati 

təsnifatlar üzrə məlu-

matların hazırlanması 

(Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 

15.05.2018-ci il tarixli 

 72 №-li Fərmanı ilə təs-

diq edilmiş “Azərbay-

can Respublikası Maliy-

yə Nazirliyinin dövlət 

qurumlarına təqdim etdi-

yi hesabatların formaları 

və onların təqdim 

Maliyyə 

Nazirliyi 

Ölkə üzrə rüblük 

 

hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı 

məruzənin hazırlanmasında 

istifadə olunmuşdur. 
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edilməsi Qaydası”na 28 

nömrəli əlavəyə uyğun)  

7. 2019-cu ilin dövlət 

büdcəsinin və Naxçıvan 

Muxtar Respublikası 

büdcəsinin kassa icrası 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

 

Maliyyə 

Nazirliyi, Milli 

hesablar və 

makroiqtisadi 

göstəricilər sta-

tistikası şöbəsi 

Ölkə və Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası üzrə, büdcə 

gəlirlərinin təsni-

fatı, xərclərin 

funksional və 

iqtisadi təsnifat-

ları bölgüsündə 

illik hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

28 iyun Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında, milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında və “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı  aylıq 

məruzənin hazırlanmasında 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və “Azərbaycan 

rəqəmlərdə” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və   

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. Əhalinin depozit və 

əmanətləri haqqında  

məlumatların 

hazırlanması 

(6-bank №-li forma 

əsasında) 

Mərkəzi Bank, 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstəricilər 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən 

sonra 30-cu gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı 

aylıq məruzənin 

hazırlanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

9. Məcmu pul kütləsinin 

tərkibi haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(5-bank №-li forma 

əsasında) 

Mərkəzi Bank, 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstəricilər 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonra 25-ci gün 

 

 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı 

aylıq məruzənin 

hazırlanmasında istifadə 

olunmuş,  “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” adlı illik 
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statistik məcmuədə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Kommersiya bankları və 

digər kredit təşkilatları 

üzrə icmal maliyyə 

vəziyyəti haqqında 

hesabatın hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə illik 18 mart Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

11. Sığorta təşkilatları üzrə 

icmal maliyyə vəziyyəti 

haqqında hesabatın  

hazırlanması 

 

Mərkəzi Bank  Ölkə üzrə illik 17 aprel Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

12. Sığorta təşkilatları üzrə  

icmal mənfəət və ya 

zərər və digər məcmu 

gəlir haqqında 

hesabatın hazırlanması  

Mərkəzi Bank  Ölkə üzrə illik 17 aprel Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

13. 

 

 

 

Büdcə təşkilatlarının 

maliyyə vəziyyəti, 

gəlirləri (daxilolmaları) 

və xərcləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstəricilər 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

 

31 iyul 3 sentyabr Məlumatlar 2-büdcə №-li illik 

rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında 

hazırlanmış və milli hesablar 

statistikası göstəricilərinin 

hesablanmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 
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14. Mərkəzi Bankın 

maliyyə nəticələrinə 

dair məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 45-ci gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

milli hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

15. Mərkəzi Bankın 

maliyyə nəticələrinə 

dair məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə illik 30 aprel Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

milli hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

16. Mərkəzi Bankın icmal 

balansı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə illik 18 mart Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

milli hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

17. Kommersiya bankları-

nın və digər kredit 

təşkilatlarının mənfəət 

və zərərləri haqqında 

icmal məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

 

 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

milli hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur. 

18. Kommersiya bankları-

nın və digər kredit 

təşkilatlarının mənfəət 

və zərərləri haqqında 

icmal məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə illik 18 mart Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan 

milli hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında istifadə 

olunmuşdur.  

19. Yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının (bələdiyyə) 

büdcəsinin icrası 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə və 

regionlar üzrə 

illik  

 

rüblük 

 

31 mart  

 

hesabat dövründən 

sonra 55-ci gün 

 

Məlumatlar 1-BB №-li rüblük, 

illik rəsmi statistika 

hesabatlarının göstəriciləri 

əsasında vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 
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istifadə olunmuş, “Bələdiyyə 

orqanının büdcəsinin icrası” 

adlı rüblük, illik statistik 

bülletenlərdə və “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” adlı illik 

statistik məcmuədə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və   Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

20. “Sığorta təşkilatlarının 

fəaliyyətinin əsas göstə-

riciləri” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

 

“_” 

 

Ölkə üzrə 

 

 

 

 

 

“_” 

rüblük 

(I-III 

rüblər 

üzrə) 

 

 

illik 

hesabat dövründən 

sonra 55-ci gün 

 

 

 

 

22 aprel 

“Sığorta təşkilatlarının 

fəaliyyətinin əsas göstəriciləri” 

adlı rüblük və illik statistik 

bülletenlər hazırlanaraq nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin  

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

21. “Bələdiyyə orqanının 

büdcəsinin icrası” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük 

 

 

 

 

illik 

hesabat dövründən 

sonra 55-ci gün 

 

 

 

31 mart  

 

“Bələdiyyə orqanının 

büdcəsinin icrası” adlı rüblük 

və illik statistik bülletenlər 

vaxtında hazırlanmış, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

22. Qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının gəlirləri 

və xərcləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar və 

şəhərlər, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri üz-

rə, işçilərin sayına 

görə qruplaşma  

illik 15 may Məlumatlar 1-QKT №-li illik 

rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında 

hazırlanmış və milli hesablar 

statistikası göstəricilərinin 

hesablanmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

 Müəssisələr statistikası 



23 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Müəssisənin (təşkilatın) 

maliyyə  vəziyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici- 

lər statistikası  

şöbəsi 

 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət, mülkiy-

yət növləri, iri və 

orta müəssisələr, 

mikro və kiçik 

sahibkarlıq 

subyektləri üzrə 

illik 25 sentyabr Məlumatlar 1-müəssisə №-li 

illik rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında 

hazırlanmış,      sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilmiş,  

istifadəçilərə çatdırılmış və  

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Müəssisənin  gəlirləri, 

xərcləri və maliyyə 

nəticələri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici- 

lər statistikası  

şöbəsi 

 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət, mül-

kiyyət növləri, 

iri və orta müəs-

sisələr, mikro və 

kiçik sahibkarlıq 

subyektləri üzrə 

illik 

 

25 sentyabr 

 

Məlumatlar 1-müəssisə №-li 

illik rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında 

hazırlanmış,  sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

 

3. Maliyyə  aktivləri və 

verilmiş avanslar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici- 

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri, 

bütün müəssisə-

lər üzrə 

illik 25 sentyabr 

 

Məlumatlar 1-müəssisə №-li 

illik rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında  

hazırlanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

4. Kapital, maliyyə 

öhdəlikləri və alınmış 

avanslar haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici- 

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri, 

bütün müəssisə-

lər üzrə 

illik 25 sentyabr 

 

Məlumatlar 1-müəssisə №-li 

illik rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında  

hazırlanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 
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hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

5. Uzunmüddətli qeyri-

maliyyə aktivlərinin  

mövcudluğu, hərəkəti  

və tərkibi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici- 

lər statistikası  

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

illik 25 sentyabr Məlumatlar 1-müəssisə №-li 

illik rəsmi statistika hesabatının 

göstəriciləri əsasında vaxtında  

hazırlanmış, sorğuların 

cavablandırılmasında və milli 

hesablar statistikası 

göstəricilərinin 

hesablanmasında onlardan 

istifadə olunmuşdur. 

6. “Müəssisələrin 

(təşkilatların) maliyyə-

iqtisadi fəaliyyəti” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 30 oktyabr 1-müəssisə №-li illik rəsmi 

statistika hesabatının 

məlumatları  əsasında 

“Müəssisələrin (təşkilatların) 

maliyyə-iqtisadi fəaliyyəti” adlı 

illik statistik bülleten 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

7. Beynəlxalq standartlara, 

həmçinin Avropa İttifa-

qının müəssisələr statis-

tikasına dair tövsiyələ-

rinə uyğun olaraq, mik-

ro, kiçik və orta sahib-

karlıq statistikası üzrə  

məlumat bazasının 

yaradılması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə  28 noyabr “Mikro, kiçik və orta 

sahibkarlıq statistikası üzrə  

göstəricilər sistemi” 

hazırlanaraq Dövlət Statistika 

Komitəsinin 20 avqust 2019-cu 

il tarixli 08/08s nömrəli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, bu 

göstəricilər sistemi əsasında 

statistik məlumat bazası 

yaradılmışdır. Məlumatların 

bazaya daxil edilməsi və 

idarəedilməsi üçün ASIS 

(Azərbaycanın Statistik 
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İnformasiya Xidməti) 

platformasında hər bir  göstərici 

üzrə müvafiq elektron cədvəllər 

hazırlanmışdır. Aparatın 

İnformasiya texnologiyaları 

şöbəsi tərəfindən Komitənin 

onlayn hesabat sisteminə daxil 

edilmiş statistik məlumatların 

Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 

21 dekabr tarixli 556 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş 

meyarlara uyğun mikro, kiçik, 

orta və iri sahibkarlıq 

subyektləri bölgüsündə 

qruplaşdırılması imkanı təmin 

edilmişdir. 

 

8. Sahibkarlıq subyektləri 

tərəfindən ödənilən 

vergilərə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

İqtisadiyyat 

Nazirliyi, 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, mikro, 

kiçik, orta və iri 

sahibkarlıq 

subyektləri, 

vergi və 

tədiyələrin 

növləri üzrə 

illik 29 may Dövlət Vergi Xidməti 

tərəfindən müvafiq məlumatlar 

əldə edilmiş və ASIS 

(Azərbaycanın Statistik 

İnformasiya Xidməti) 

platformasında elektron cədvəl 

şəklində yerləşdirilmişdir. 

 Xarici borc statistikası 

1. Ölkə iqtisadiyyatına 

ümumi investisiya 

qoyuluşu haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstəri-

cilər və Səna-

ye və tikinti 

statistikası  

şöbələri 

Daxili (dövlət, 

qeyri-dövlət) və 

xarici 

investisiyalar, 

neft və qeyri-neft 

sektorları üzrə 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonra 50-ci 

gün 

hesabat  

dövründən 

sonra 90-cı 

gün 

1-invest №-li rüblük rəsmi 

statistika hesabatı,  Maliyyə 

Nazirliyinin və Mərkəzi 

Bankın məlumatı əsasında 

xarici investisiyalar haqqında 

yekun məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri”, 

“Azərbaycan rəqəmlərdə” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 
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olunmuş, istifadəçilərə  

çatdırılmış və   Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 2. Ölkə iqtisadiyyatına qo-

yulmuş xarici investisi-

yalar haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(1-invest №-li forma, 

Maliyyə Nazirliyinin və 

Mərkəzi Bankın 

məlumatları əsasında) 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, neft və 

qeyri-neft sektor-

ları üzrə  

 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

hesabat  

dövründən 

sonra 90-cı 

gün 

1-invest №-li rüblük rəsmi 

statistika hesabatı,  Maliyyə 

Nazirliyinin və Mərkəzi Bankın 

məlumatı əsasında xarici 

investisiyalar haqqında yekun 

məlumatlar hazırlanaraq 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

rəqəmlərdə” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr olunmuş və 

daxil olmuş sorğulara əsasən 

istifadəçilərə  təqdim 

edilmişdir. 

 

3. Bankların xarici borcu 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank, 

Milli hesablar 

və makroiqtisadi 

göstəricilər sta-

tistikası şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

1-xarici borc, 2-xarici borc və   

1-invest №-li rüblük rəsmi 

statistika hesabatları əsasında 

hazırlanan məlumatlar 

“Beynəlxalq standartlara uyğun 

xarici borc və beynəlxalq 

investisiyalar statistikasının 

təşkili, ümumiləşdirilməsi və 

yayılması mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 

22 aprel tarixli  118 nömrəli 

Qərarına əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi 

Bankına təqdim edilmişdir. 
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4. Xarici dövlət borcu 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Maliyyə 

Nazirliyi 

Borcun strukturu 

(valyuta, müd-

dət) üzrə  

rüblük hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

 

Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

təqdim olunmuş dövlət 

təminatlı xarici maliyyə 

kreditləri barədə 

məlumatlardan rüblük (artan 

yekunla) xarici investisiyalar 

üzrə hesablamaların 

aparılmasında istifadə 

edilmişdir. 

5. Qeyri-dövlət xarici borc 

və tələblər haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-xarici borc, 2-xarici 

borc və 1-invest №-li 

formalar əsasında) 

Milli hesablar 

və makroiqti- 

sadi göstərici-

lər statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə, bor-

cun valyuta vahi-

dində  kreditorun 

(debitorun) ölkə-

si, qaytarılma 

müddətləri və 

şərtləri, hesab-

lanmış və ödə- 

nilmiş faizlər  

göstərilməklə  

rüblük hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

  

1-xarici borc, 2-xarici borc və 

1-invest №-li rüblük rəsmi 

statistika hesabatları əsasında 

hazırlanan qeyri-dövlət xarici 

borc və tələblər haqqında 

məlumatlar “Beynəlxalq 

standartlara uyğun xarici borc 

və beynəlxalq investisiyalar 

statistikasının təşkili, 

ümumiləşdirilməsi və 

yayılması mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 

22 aprel tarixli 118 nömrəli 

Qərarına əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi 

Bankına vaxtında təqdim 

edilmişdir. 

6. Xarici ticarət əməliy-

yatlarında iştirak edən 

müəssisə və təşkilatlar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 

Müəssisə və təş-

kilatların adları 

və VÖEN-ləri 

göstərilməklə 

siyahısı 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 15-ci gün 

  

Xarici ticarət əməliyyatlarında 

iştirak edən müəssisə və 

təşkilatlar haqqında Dövlət 

Gömrük Komitəsi tərəfindən 

təqdim edilmiş məlumatlara 

digər rekvizitlər də əlavə 

edilərək müəssisə və 

təşkilatların siyahısı 
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hazırlanmış və həmin 

müəssisələrin hesabata cəlb 

edilməsi üçün yerli statistika 

orqanlarına təqdim edilmişdir. 

7. Konsiqnasiya yolu ilə 

əmtəə idxal edən 

müəssisələr haqqında  

məlumatların 

hazırlanması  

Dövlət Gömrük 

Komitəsi 

Müəssisə və təş-

kilatların adları 

və VÖEN-ləri 

göstərilməklə 

siyahısı 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 15-ci gün 

  

Konsiqnasiya yolu ilə əmtəə 

idxal edən müəssisə və 

təşkilatlar haqqında Dövlət 

Gömrük Komitəsi tərəfindən 

təqdim edilmiş məlumatlara 

digər rekvizitlər də əlavə 

edilərək müəssisə və 

təşkilatların siyahısı 

hazırlanmış və həmin 

müəssisələrin hesabata cəlb 

edilməsi üçün yerli statistika 

orqanlarına təqdim edilmişdir. 

8. Kommersiya  bankları-

nın nizamnamə kapita-

lına xarici investisiyalar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

  

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, 

“Beynəlxalq standartlara uyğun 

xarici borc və beynəlxalq 

investisiyalar statistikasının 

təşkili, ümumiləşdirilməsi və 

yayılması mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında”  

Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 

22 aprel tarixli 118 nömrəli 

Qərarına uyğun olaraq 

mütəmadi qaydada Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi 

Bankına təqdim edilmişdir.   

9. Qeyri-rezidentlərlə 

münasibətdə tələb və 

öhdəlikləri olan bank və 

bank olmayan kredit 

təşkilatları haqqında 

Mərkəzi Bank Bank və bank 

olmayan kredit 

təşkilatlarının 

adları və VÖEN-

rüblük hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

  

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, 

“Beynəlxalq standartlara uyğun 

xarici borc və beynəlxalq 

investisiyalar statistikasının 
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məlumatların 

hazırlanması  

ləri göstərilməklə 

siyahısı 

təşkili, ümumiləşdirilməsi və 

yayılması mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 

22 aprel tarixli 118 nömrəli 

Qərarına uyğun olaraq 

mütəmadi qaydada Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi 

Bankına təqdim edilmişdir. 

10. Qeyri-rezidentlərlə 

münasibətdə debitor və 

kreditor borcu olan  

hüquqi və fiziki şəxslər 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

İqtisadiyyat 

Nazirliyi 

Hüquqi və fiziki 

şəxslərin adları 

və VÖEN-ləri 

göstərilməklə 

siyahısı 

illik 15 aprel Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, onlardan    

1-xarici borc, 2-xarici borc və   

1-invest №-li rüblük rəsmi 

statistika hesabatlarını təqdim 

etməli olan statistik vahidlərin 

siyahısının hazırlanmasında 

istifadə olunmuşdur. 

11. Ölkənin icmal xarici 

borcu haqqında məlu-

matların hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən 

sonra 90-cı gün 

 

Ölkənin icmal xarici borcu 

haqqında ilkin məlumatlar 

Mərkəzi Bank tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

 Pul-kredit statistikası 

1. Pul icmalı göstəriciləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən 

sonra 25-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. AMB-nin analitik 

balansı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

 

Mərkəzi Bank Rəsmi beynəl-

xalq ehtiyatlar, 

xarici öhdəliklər, 

mərkəzi hökumə-

tə xalis tələblər, 

banklara tələblər, 

pul bazası üzrə 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 25-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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3. Kommersiya 

banklarının analitik 

balansı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

 

Mərkəzi Bank Xalis xarici aktiv-

lər, o cümlədən 

məcmu xarici 

aktivlər, iqtisa-

diyyata kredit və 

depozitlər üzrə 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 25-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Pul bazası (dövrün so-

nuna) haqqında məlu-

matların hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 25-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Kredit təşkilatlarının 

müddətlər üzrə kredit 

qoyuluşları (dövrün 

sonuna) haqqında məlu-

matların hazırlanması 

Mərkəzi Bank Kredit təşkilat-

larının milli və 

xarici valyutada, 

müddətlər üzrə 

 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. Kredit qoyuluşlarının 

sahələr üzrə strukturu 

(dövrün sonuna) 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

7. Regionlar üzrə kredit 

qoyuluşu haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Milli və sərbəst 

dönərli valyutada, 

müddətlər üzrə 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. Kredit təşkilatlarında 

yerləşdirilmiş depozit 

və əmanətlər (dövrün 

sonuna) haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə səviyyəsin-

də ev təsərrüfat-

ları, maliyyə təş-

kilatları, qeyri-

maliyyə təşkilat-

larının kredit təş-

kilatlarında ma-

natla və xarici 

valyutada yerləş-

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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dirilmiş depozit-

ləri üzrə 

9. Depozit bazasının 

valyutalar üzrə 

strukturu (dövrün 

sonuna) haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə səviyyəsin-

də, manat və 

xarici valyuta ilə 

müddətli və tələb 

olunanadək 

depozitlər üzrə  

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Regionlar üzrə cəlb 

olunmuş əmanətlər 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Regionlar üzrə, 

milli və xarici 

valyutada, müd-

dətli və tələb 

olunanadək 

depozitlər üzrə 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

11. Mərkəzi Bankın məc-

buri ehtiyat normaları 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. Manatın xarici valyuta-

lara qarşı rəsmi orta 

məzənnəsi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

13. Nağd manat vəsaitləri 

üzrə kassa dövriyyəsi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması (pul 

emissiyası statistikası) 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. Manatın xarici valyuta-

lara nisbətən nominal 

və real effektiv məzən-

nəsi haqqında məlu-

matların hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Xarici sektorun statistikası 
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1. Azərbaycan Respubli-

kasının tədiyə balansı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 75-ci gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, tədiyə 

balansının məlumatları 

əsasında müəyyən cədvəllər 

hazırlanaraq  “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” adlı illik 

statistik məcmuədə nəşr 

olunmuş, istifadəçilərə və 

beynəlxalq təşkilatlara 

çatdırılmışdır. 

2. Ölkə iqtisadiyyatına 

yönəldilmiş birbaşa 

xarici investisiyalar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkələr, neft və 

qeyri-neft 

sektorları üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 75-ci gün 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, Mərkəzi 

Bankın statistik bülletenində 

nəşr edilmiş və internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

3. Xarici ölkələrə birbaşa 

investisiya qoyuluşları 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkələr üzrə rüblük hesabat dövründən 

sonra 75-ci gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmiş, Mərkəzi 

Bankın statistik bülletenində 

nəşr edilmiş və internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

 

 
 

 Kredit təşkilatlarına 

dair statistika 

 

1. Maliyyə təşkilatları 

haqqında ümumi 

məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank  Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar Mərkəzi Bank 

tərəfindən vaxtında 

hazırlanaraq istifadəçilərə 

təqdim edilmişdir. 

2. Bank aktivlərinin və 

passivlərinin strukturu 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank  Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

Məlumatlar Mərkəzi Bank 

tərəfindən vaxtında 

hazırlanaraq istifadəçilərə 

təqdim edilmişdir. 

3. Kredit tarixçələri 

haqqında ümumi 

Azərbaycan 

Kredit Bürosu 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar Azərbaycan Kredit 

Bürosu tərəfindən vaxtında 
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statistik məlumatların 

hazırlanması  

hazırlanaraq istifadəçilərə 

təqdim edilmişdir. 

4. Məcmu kapitalın həc-

minə görə bankların 

qruplaşdırılması 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar Mərkəzi Bank 

tərəfindən vaxtında 

hazırlanaraq istifadəçilərə 

təqdim edilmişdir. 

5.  Bank fəaliyyətinin 

maliyyə nəticələri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank  Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar Mərkəzi Bank 

tərəfindən vaxtında 

hazırlanaraq istifadəçilərə 

təqdim edilmişdir. 

6. Bankların gəlir və 

xərclərinin strukturu 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank  Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

 

Məlumatlar Mərkəzi Bank 

tərəfindən vaxtında 

hazırlanaraq istifadəçilərə 

təqdim edilmişdir. 

7. Bank olmayan kredit 

təşkilatları haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə kredit 

ittifaqları, beynəl-

xalq humanitar  

təşkilatlar tərə-

findən maliyyə-

ləşdirilmiş kredit 

təşkilatları, digər 

bank olmayan 

kredit təşkilatları, 

cəmi bank olma-

yan kredit təşki-

latları üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar Mərkəzi Bank 

tərəfindən vaxtında 

hazırlanaraq istifadəçilərə 

təqdim edilmişdir. 

 Maliyyə  bazarlarının statistik göstəriciləri 

1. Mərkəzi Bankın likvid-

liyin idarə edilməsi üzrə 

əməliyyatlarının həcmi 

və faiz dərəcələri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Depozit və kreditlər 

üzrə orta faiz dərəcələri 

Mərkəzi Bank Depozit və əma-

nətlər, verilmiş 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 
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haqqında məlumatların 

hazırlanması 

kreditlər və bank-

lararası kreditlər 

üzrə 

 statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Qısamüddətli dövlət 

istiqrazları haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Mərkəzi Bankın 

qısamüddətli notları 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Dövlət qiymətli 

kağızlar bazarının əsas 

göstəricilərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması  

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. Nağd xarici valyuta ilə 

mübadilə əməliyyatları 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Mərkəzi Bank Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq Mərkəzi Bankın 

statistik bülletenində nəşr 

edilmiş və internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

Əhali statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1. Rayonların, şəhər rayon-

larının, şəhərlərin, şəhər 

ərazi dairələrinin, qəsə-

bələrin, qəsəbə ərazi 

dairələrinin, kənd 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, qəsəbə-

lər və bütövlük-

illik 11 fevral 

  

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı statistik bülletendə 

və  “Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 
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yaşayış məntəqələrinin, 

kənd ərazi dairələrinin 

və sahə inzibati ərazi 

dairələrinin sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(İƏD-1və İƏD-2  

cədvəlləri) 

də kənd yerləri 

üzrə 

 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Əhalinin təbii hərəkəti statistikası 

1. Əhalinin təbii hərəkəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması:  

 

a) 2019-cu ildə doğum, 

ölüm, nikah və boşanma-

ların sayı haqqında ilkin  

məlumatlar 

(T-1 və T-2 cədvəlləri) 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər və bü-

tövlükdə kənd 

yerləri üzrə 

illik 10 mart 

 

 

 

 

  

İlkin məlumatlar vaxtında 

toplanaraq yekun demoqrafik 

məlumatların işlənməsində 

istifadə edilmişdir. 

 

 

b) 2019-cu ildə doğulan-

ların, ölənlərin, nikahla-

rın və boşanmaların sayı 

haqqında yekun 

məlumatlar 

(D, D1, Ö, N və B 

cədvəlləri) 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 18 mart 

  

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”  və “Azərbaycanda 

uşaqlar” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 c) 2019-cu ildə 0-4 yaşda 

ölən uşaqlar haqqında 

məlumatlar 

(Ö cədvəli) 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 18 mart 

  

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri” və 
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“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 ç) 2020-ci il ərzində 

doğum, ölüm, nikah və 

boşanmalar haqqında 

məlumatlar  

(T-1 və T-2 cədvəlləri) 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

aylıq, 

rüblük 

 

 

hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

  hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Doğum, ölüm, nikah, 

boşanmalar və səbəblər 

üzrə ölənlərin sayı haq-

qında məlumatların 

hazırlanması 

(1 №-li cədvəl) 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

aylıq hesabat 

dövründən 

sonra 27-ci 

gün 

 

hesabat  

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Doğulanların adlarına 

görə sayının 

qruplaşdırılması  

(1-AD cədvəli) 

 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər və 

cinslər üzrə 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

Doğulanların adlarına görə 

qruplaşdırılması aparılmış və 

bu  məlumatlardan 

istifadəçilərdən daxil olan 

sorğuların 

cavablandırılmasında istifadə 

edilmişdir. 

 Əhalinin miqrasiyası statistikası 

1. Əhalinin miqrasiyası 

haqqında məlumatların 

hazırlanması: 

a) 2019-cu ildə əhalinin 

miqrasiyasının əsas  ye-

kunları haqqında məlu-

matlar 

(M-O1- M-O5, M-O7-   

M-09, MB-1, MB-2, 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə  

illik 

 

25 fevral 

 

 

 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”  və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 



37 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MA-2, MA-3, MA-3i, 

MA-4, MC-2,  

M11-M13 və M21, M2 

№-li cədvəllər)  

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 b) 2020-ci il ərzində 

əhalinin daxili və xarici 

miqrasiyası haqqında 

məlumatlar 

(M-O1, MA-3, MB-1,  

M-O8, M-09, M11-

M13, M-21, M-72 №-li 

cədvəllər) 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

rüblük, 

yarımillik 

hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

 

hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin sayı və 

tərkibi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1 №-li (qaçqın və 

məcburi köçkün),         

2 №-li (qaçqın və 

məcburi köçkün) 

formaları) 

Əhali statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonra 15-ci 

gün 

 

hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

 

Hər rübün yekunu üzrə 

məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, Azərbaycan 

Respublikası Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri 

üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim 

edilmişdir. 

3. Məcburi köçkünlərin 

dislokasiyası, onların və 

qaçqınların miqrasiyası 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(4 №-li forma (qaçqın 

və məcburi köçkün) 

Əhali statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə  

rüblük hesabat 

dövründən 

sonra 15-ci 

gün 

hesabat  

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

 

Hər rübün yekunu üzrə 

məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, Azərbaycan 

Respublikası Qaçqınların və 

Məcburi Köçkünlərin İşləri 

üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim 

edilmişdir. 

4. Azərbaycan Respublika-

sında olan əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər haqqında məlu-

matların hazırlanması  

Dövlət Miqra-

siya Xidməti 

Ölkə üzrə rüblük 

 

 

 

 

 

hesabat 

dövründən 

sonra 25-ci 

gün                

hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə nəşr edilmiş 

və Komitənin  internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
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(1 №-li forma 

(miqrasiya) 

illik 17 fevral Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”   və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

         Əhalinin sayınınvə tərkibinin cari hesablamaları 

1. 2020-ci ilin əvvəlinə 

əhalinin sayı haqqında 

ilkin məlumatların 

hazırlanması 

Əhali statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə   

illik 17 fevral Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. 2019-cu ildə əhalinin 

sayı, təbii və miqrasiya 

hərəkəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-STM №-li cədvəl) 

Əhali statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 18 mart Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”  və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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3. 2020-ci ilin əvvəlinə  

əhalinin dəqiqləşdirilmiş 

sayı və 2019-cu il üzrə  

orta illik sayı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Əhali statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə  

illik  

 

 

 

 

 

31 mart 

 

 

 

 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”   və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

   Şəhərin yaşayış 

məntəqələri və 

bütövlükdə kənd 

yerləri üzrə 

illik 10 aprel 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri” , “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”  və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. 2020-ci ilin əvvəlinə 

əmək qabiliyyətli yaşda 

olan əhalinin sayı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Əhali statis-

tikası şöbəsi 

 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 27 aprel Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”   və 
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“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. 2020-ci ilin əvvəlinə və 

2020-ci il iyul ayının 1-i 

vəziyyətinə əhalinin yaş 

və cins tərkibi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Əhali statistika-

sı şöbəsi, Elmi- 

Tədqiqat və 

Statistik İnno-

vasiyalar Mər-

kəzi (ETSİM) 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 

yarımillik 

27 aprel 

23 sentyabr 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”  və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. 2050-ci ilədək əhalinin 

gözlənilən sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Əhali statisti- 

kası şöbəsi, 

ETSİM 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

 30 iyun 2050-ci ilədək əhalinin 

gözlənilən sayı vaxtında 

hesablanmışdır. 

7. 2019-cu il üzrə əhalinin 

gözlənilən və sağlam 

ömür uzunluğu haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Əhali statisti-

kası şöbəsi, 

ETSİM 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası və Bakı 

şəhəri üzrə 

illik 

 

27 aprel 

 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”   və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 
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çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. 2019-cu il üzrə demoqra-

fik göstəricilərin 

hazırlanması 

 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

 

Ölkə, iqtisadi   

rayonlar və şəhər-

lər üzrə (ölkə 

üzrə nəsilvermə 

əmsalı) 

illik 8 may Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər”   və 

“Azərbaycanda uşaqlar” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin 

internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

9. Əhalinin sayına görə 

inzibati rayonların, 

şəhər və kənd yaşayış 

məntəqələrinin 

qruplaşdırılması 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası və Bakı 

şəhəri üzrə 

 

illik 8 may Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Azərbaycanın 

əhalisi” adlı illik statistik 

bülletendə, eləcə də 

“Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

gəncləri”  və “Azərbaycanda 

uşaqlar” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. 2020-ci il ərzində 

əhalinin sayı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə 

 

 

 

 

Rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

aylıq 

 

 

 

 

rüblük 

hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

 

hesabat 

dövründən 

hesabat  

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

 

hesabat 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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sonra 30-cu 

gün 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

 11. 2021-ci ilin əvvəlinə 

əhalinin gözlənilən sayı 

haqqında məlumatın 

hazırlanması 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

 

Ölkə, iqtisadi 

rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 29 dekabr 2021-ci il  

19 fevral 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanaraq aparatın aidiyyəti 

şöbələrinə xidməti istifadə üçün 

təqdim ediləcəkdir. 

12. “Azərbaycanın əhalisi” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

Əhali statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə, iqtisadi 

rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

illik 30 iyun “Azərbaycanın əhalisi” adlı illik 

statistik bülleten vaxtında 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

13. Doğum və ölüm halları-

nın sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(2-səhiyyə №-li forma) 

 

Səhiyyə Nazir-

liyi, Əhali sta-

tistikası şöbəsi 

 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, qəsə-

bələr və kənd 

yerləri üzrə 

aylıq hesabat 

dövründən 

sonra 21-ci 

gün 

 

hesabat  

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

Məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış, “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə nəşr edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

Sosial statistika 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Ümumi hesabatlar 
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1. Elektron xidmətlərin 

göstərilməsi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-elektron xidmət №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, elektron 

xidmət göstərən 

dövlət orqanları 

üzrə 

 

illik 18 mart 22 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyinə təqdim 

edilmiş və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan  

istifadə edilmişdir. 

2. Vətəndaşlara göstərilən 

xidmətlər haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-vətəndaşlara xidmət  

№-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, 

vətəndaşlara 

xidmət göstərən 

dövlət orqanları 

üzrə 

 

rüblük hesabat  

dövründən 

sonra  

35-ci gün 

hesabat 

dövründən 

sonra  

55-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyinə təqdim 

edilmiş və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan  

istifadə edilmişdir. 

3. Müəssisənin innovasiya 

fəaliyyəti (kiçik 

müəssisələr istisna 

olmaqla) haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(2 №-li forma 

(innovasiya) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri  

üzrə 

illik 29 aprel 14 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

“Azərbaycanın sənayesi” adlı illik 

statistik məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

 Səhiyyə, sosial təminat və idman statistikası 

1. 

 

 

 

 

 

 

Müalicə-profilaktika 

müəssisələrinin 

şəbəkəsi, fəaliyyəti və 

kadrları haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-səhiyyə №-li forma) 

 

 

(1, 4-12, 14, 17, 30-32,  

Səhiyyə Nazir-

liyi və tabeli-

yində tibb mü-

əssisəsi olan 

digər nazirlik 

və təşkilatlar, 

Sosial statis-

tika şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, Bakı 

şəhəri,  rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

 

 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

illik 

 

 

 

 

 

 

 

 

illik 

 

31 mart 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 aprel 

29 may 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 may 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş,  istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 
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41-KE və 47 №-li 

formalar) 

Səhiyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

 

likası və Bakı 

şəhəri  üzrə 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Qeyri-dövlət müalicə-

profilaktika müəssisələ-

rinin şəbəkəsi, fəaliy-

yəti və kadrları haqqın-

da məlumatların 

hazırlanması  

(1-səhiyyə (qeyri-

dövlət) №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 18 mart 29 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Yoluxucu və parazitar 

xəstəliklər haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1 №-li forma) 

Səhiyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası və Bakı 

şəhəri üzrə  

 

aylıq hesabat 

dövründən 

sonra 35-ci 

gün 

 

hesabat 

dövründən 

sonra 55-ci 

gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Sanatoriya-kurort və 

istirahət müəssisələri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-sanatoriya və istirahət 

№-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 13 mart 29 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 
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edilərək istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Tibbi-sosial ekspert 

komissiyasının fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması    

(7-TSEK №-li forma) 

Əmək və Əha-

linin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirli-

yi, Sosial statis-

tika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 11 fevral 29 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. Uşaqların tibbi-sosial 

ekspertizasının vəziyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(7U-TSEK №-li forma) 

Əmək və Əha-

linin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirli-

yi, Sosial statis-

tika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 11 fevral 29 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

7. İnternat evləri, ahıllara 

və əlilliyi olan şəxslərə 

xidmət göstərən digər 

müəssisələr haqqında 

Əmək və Əha-

linin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirli-

yi, Sosial statis-

tika şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası və Bakı 

şəhəri üzrə 

illik 26 fevral 29 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 
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məlumatların 

hazırlanması 

(1-sosial təminat №-li 

forma) 

 

 “Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. Əmək pensiyaları 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-pensiya №-li forma) 

 

 

Əmək və Əhali-

nin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirli-

yi, Sosial statis-

tika şöbəsi  

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

rüblük 

 

 

 

 

illik 

hesabat  

dövründən 

sonra 38-ci 

gün 

 

11 mart 

hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

 

29 may 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

9. Dövlət sosial müavinət-

ləri,  kompensasiyaları 

və  təqaüdləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-sosial müavinət, kom-

pensasiya və təqaüd №-li 

forma)  

Əmək və Əhali-

nin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirli-

yi, Sosial statis-

tika şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

rüblük 

 

 

 

 

illik 

 

hesabat  

dövründən 

sonra 38-ci 

gün 

 

11 mart 

hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

 

29 may 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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10. Ünvanlı dövlət sosial 

yardımı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-ÜDSY №-li forma) 

Əmək və Əhali-

nin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirli-

yi, Sosial statis-

tika şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

rüblük 

 

 

 

 

illik 

hesabat  

dövründən 

sonra 38-ci 

gün 

 

11 mart 

hesabat 

dövründən 

sonra 45-ci 

gün 

 

29 may 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

11. Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun gəlir və 

xərclərinə dair məlu-

matların hazırlanması    

(1-sosial müdafiə №-li 

forma) 

Əmək və Əhali-

nin Sosial Mü-

dafiəsi Nazirli-

yi, Sosial statis-

tika şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük 

 

 

 

 

illik 

hesabat  

dövründən 

sonra 77-ci 

gün 

 

6 aprel 

hesabat 

dövründən 

sonra 90-cı 

gün 

 

29 may 

2020-ci ilin yanvar-sentyabr 

ayları üzrə hesabat təqdim 

olunmamışdır. 

 

 

2019-cu ilin dəqiqləşdirilmiş illik 

məlumatları vaxtında 

hazırlanmışdır. 

12.  

 

 

Bədən tərbiyəsi və 

idman haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-idman №-li forma) 

Gənclər və  

İdman Nazirliyi,  

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 18 mart 29 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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13. “Səhiyyə, sosial müdafiə 

və idmanın əsas statistik 

göstəriciləri” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması  

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 29 may “Səhiyyə, sosial müdafiə və 

idmanın əsas statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülleten hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Təhsil, elm və mədəniyyət statistikası 

1. Məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrinin işi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsi №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

illik 27 mart 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların 

aşkar edilməsi və yerləş-

dirilməsi haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(1-himayə №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 12 fevral 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə  nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Uşaq evinin işi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-uşaq evi №-li forma) 

Rayon (şəhər) 

icra hakimiy-

yəti orqanları, 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan  

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə    

illik 31 mart 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək  

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Əyani ümumi təhsil 

müəssisələrinin işi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-ümumi təhsil 

müəssisəsi (toplu) №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər, 

mülkiyyət növləri 

üzrə 

 

illik 17 dekabr 

 

 

15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Sağlamlıq imkanları 

məhdud  olan uşaqlar 

üçün xüsusi məktəblər 

və internat məktəbləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-xüsusi məktəb №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar   

və şəhərlər üzrə 

 

illik 

 

21 yanvar 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. Ümumi təhsil müəssisə-

lərinin maddi-texniki 

bazası haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(1-maddi baza №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 23 dekabr 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

7. Ümumi təhsil müəssisə-

lərində xarici dillərin 

tədrisi haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(1-xarici dil №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 25 dekabr 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 
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8. Ümumi təhsil müəssisə-

lərinin və şagirdlərin 

tədris və ana dili üzrə 

bölgüsü haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(1-tədris dili №-li 

forma)  

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 6 fevral 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

9. Şagirdlərin hərəkəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-şagird hərəkəti №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 28 dekabr 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Qiyabi (axşam) ümumi 

təhsil müəssisələrinin 

işi haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(3-ümumi təhsil 

müəssisəsi (toplu) №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 18 dekabr 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” illik 

statistik bülletendə  nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

11. Ümumi təhsil müəssisə-

lərində pedaqoji 

işçilərin sayı və tərkibi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-müəllim №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 

 

 

18 dekabr 

 

15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” illik 

statistik bülletendə  nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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12. Uşaqlara əlavə təhsil 

verən tədris müəssisə-

ləri haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(1-əlavə təhsil №-li 

forma) 

Təhsil Nazirliyi Ölkə  üzrə 

 

illik 31 mart Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı statistik 

məcmuədə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

13. Peşə təhsili müəssisələri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-peşə təhsili №-li 

forma) 

 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 12 mart 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” illik 

statistik bülletendə  nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. Orta ixtisas təhsili 

müəssisələri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-orta ixtisas təhsili 

№-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 7 dekabr 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” illik 

statistik bülletendə  nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

15. Ali təhsil müəssisə-

lərində bakalavriat 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-ali təhsil (bakalavr) 

№-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

illik 7 dekabr 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Təhsilin əsas 

göstəriciləri haqqında” illik 

statistik bülletendə  nəşr edilərək 
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istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

16. Ali təhsil müəssisə-

lərində magistratura 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-ali təhsil 

(magistratura) №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

illik 7 dekabr 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

17. Təhsil xidmətləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-təhsil xidmətləri    

№-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 30 aprel 31 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

18. Dövlət xətti ilə xarici 

ölkələrin ali təhsil müəs-

sisələrində təhsil alan 

Azərbaycan vətəndaş-

larının sayı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-xarici ali təhsil №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər və 

nazirliklər üzrə 

 

 

 

 

illik 18 dekabr 28 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

19. Maliyyə vəsaitlərinin 

daxil olması və onlar-

dan istifadə edilməsi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(4-təhsil (maliyyə) №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 27 fevral 17 mart Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 
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  20. 

 

 

Doktoranturanın işi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-doktorantura №-li 

forma) 

 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, nazirlik, 

baş idarələr və 

elm sahələri  üzrə 

illik 27 fevral 15 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Doktoranturanın 

işi haqqında” illik statistik 

bülletendə  nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

21. “Təhsilin əsas 

göstəriciləri” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 15 may “Təhsilin əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülleten vaxtında 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

22. “Doktoranturanın işi 

haqqında” statistik 

bülletenin hazırlanması 

 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, nazirlik, 

baş idarələr və 

elm sahələri  üzrə 

illik 15 may “Doktoranturanın işi haqqında” 

illik statistik bülleten vaxtında 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

23. Müəssisələrin yerinə 

yetirdiyi elmi-

tədqiqatlar və işləmələr 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-elm №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, nazirlik 

və elm sahələri 

üzrə 

illik 6 mart 28 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

24. Heyvanat parkının 

(heyvanat bağının) işi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Mədəniyyət   

Nazirliyi,  

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 10 fevral 

 

21 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 
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(1-heyvanat parkı №-li 

forma) 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

25. 

 

 

 

Daşınmaz tarixi-

mədəniyyət abidələri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-abidə №-li forma) 

Mədəniyyət   

Nazirliyi,  

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 10 fevral 21 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

26. Sirkin fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-sirk №-li forma) 

Mədəniyyət   

Nazirliyi,  

Sosial statistika 

şöbəsi  

Ölkə üzrə illik 13 fevral 

 

 

21 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

27. Uşaq musiqi, incəsənət, 

rəssamlıq və muğam 

məktəbləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-MİRM №-li forma) 

Mədəniyyət   

Nazirliyi,  

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 

 

18 fevral 

 

21 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

28. Muzey və muzey tipli 

müəssisələrin fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-muzey №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 

 

17  fevral 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Mədəniyyətin əsas 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 
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istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

29. Konsert təşkilatlarının, 

müstəqil kollektivlərin 

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-konsert №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan  

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 24 yanvar 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə  və “Mədəniyyətin 

əsas göstəriciləri” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

30. Filmlərin istehsalı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-film №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 20 fevral 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

31. Teatrların fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-teatr №-li forma)    

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 18 fevral 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə  və “Mədəniyyətin 

əsas göstəriciləri” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

32. 

 

 

Tarix, mədəniyyət, me-

marlıq, bədii və etnoqra-

fiya qoruqlarının fəaliy-

yəti haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(2-qoruq №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 27 fevral 21 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə  nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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33. Mətbuatın fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-mətbuat №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 27 fevral 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

34. Kinoteatrların fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-kinoteatr №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 6 mart 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə  və “Mədəniyyətin 

əsas göstəriciləri” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

35. Mədəniyyət və istirahət 

parklarının fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-park №-li forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 25 fevral 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Mədəniyyətin əsas 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

36. Festivallar haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-festival №-li forma) 

Sosial statistika  

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 6 mart 21 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

37. Klub tipli mədəniyyət 

müəssisələrinin 

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-klub №-li forma) 

Mədəniyyət  

Nazirliyi, 

AHİK, digər 

təşkilatlar, 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 3 aprel 21 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə  və “Mədəniyyətin 

əsas göstəriciləri” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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38. Kütləvi kitabxanaların 

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-kitabxana №-li 

forma) 

Mədəniyyət  

Nazirliyi, 

AHİK, digər 

təşkilatlar, 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

illik 22 aprel 21 may Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Mədəniyyətin əsas 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

39. “Mədəniyyətin əsas 

göstəriciləri” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Sosial statistika  

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 21 may “Mədəniyyətin əsas göstəriciləri” 

adlı illik statistik bülleten 

vaxtında hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Hüquqpozmalar statistikası 

1. İnzibati xətalar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-İX №-li forma)   

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 27 fevral 30 iyun Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

 Daxili İşlər Nazirliyinin hesabatları 

2. Cinayətkarlığın vəziyyəti 

və cinayətlər üzrə araş-

dırmaların nəticələrinə 

dair məlumatların 

hazırlanması  

(1-A №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə, “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletenlərdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Qeydiyyata alınmış, 

açılmış və bağlı cina-

yətlər haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(1 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Təhqiqatı və ibtidai istin-

taqı hesabat ilində 

tamamlanmış işlər və 

materiallar üzrə cinayət 

törətmiş şəxslər 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(2 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Axtarışda olan, təqsir-

ləndirilən və itkin 

düşmüş şəxslərin 

axtarışının vəziyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(3 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. Cinayətkarlıqla mübari-

zədə daxili işlər orqan-

larının əməliyyat-

axtarış fəaliyyətinin 

nəticələrinə dair məlu-

matların hazırlanması  

(4 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

7. Dövlət və ya bələdiyyə 

əmlakının mənimsə-

nilməsi, iqtisadi fəaliy-

yət sahəsində və kor-

rupsiya ilə bağlı cina-

yətlər haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(5 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə 

 

illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. Hədə-qorxu ilə tələbetmə 

cinayətlərinə qarşı 

mübarizənin nəticələrinə 

dair məlumatların 

hazırlanması 

(7 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

9. Narkotik və güclü təsir- 

edici vasitələrin oğurlan-

ması, onların qanunsuz 

hazırlanması və 

yayılması ilə  

mübarizənin nəticələrinə 

dair məlumatların 

hazırlanması  

(8 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Qeydə alınmış cinayətlər  

və zərərçəkmiş şəxslər  

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(9 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

11. Yetkinlik yaşına çatma-

yanların baxımsızlığı, 

hüquq pozuntuları və 

hüquqlarının müdafiəsi 

ilə bağlı daxili işlər 

orqanlarının fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(11 №-li forma) 

Daxili İşlər 

Nazirliyi, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

21 yanvar 

17 iyul 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  hesabatı 

12. Yanğınlar haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(DYNX №-li forma) 

Fövqəladə Hal-

lar Nazirliyi, 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

29 yanvar 

30 iyul 

 

17 mart 

26 avqust 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Baş Prokurorluğun hesabatları  

13. İstintaq işi haqqında  

hesabatın hazırlanması 

(1-E №-li forma) 

Baş Prokuror-

luq, Sosial 

statistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

10 fevral 

7 avqust 

 

18 mart 

4 sentyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. Törədilmiş və ya hazırla-

nan cinayətlər haqqında 

məlumatların 

baxılmasına dair 

hesabatın hazırlanması 

(2-E №-li forma) 

Baş Prokuror-

luq, Sosial 

statistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

10 fevral 

7 avqust 

 

18 mart 

4 sentyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

prokurorluğun fəaliyyəti ilə bağlı 

statistik məlumatlar” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 
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onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

15. Prokurorun işi haqqında 

hesabatın hazırlanması 

(P №-li forma) 

Baş Prokuror-

luq, Sosial 

statistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

10 fevral 

7 avqust 

 

18 mart 

4 sentyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

prokurorluğun fəaliyyəti ilə bağlı 

statistik məlumatlar” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Ədliyyə Nazirliyinin hesabatları 

16. Birinci instansiya 

məhkəmələrində 

baxılmış cinayət işləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1 №-li forma) 
 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

17. Apellyasiya instansiyası 

məhkəmələrində 

baxılmış cinayət işləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 
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(1-1 №-li forma)  məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

18. Azərbaycan 

Respublikası Ali 

Məhkəməsində 

kassasiya qaydasında 

baxılmış cinayət işləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-2 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

19. Azərbaycan 

Respublikası Ali 

Məhkəməsinin 

Plenumunda baxılmış 

cinayət işləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-3 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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20. Məhkəmənin hökm və 

digər yekun qərarlarının 

icrası qaydasında icraatı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-4 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

 

 

 

 

illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

21. Birinci instansiya 

məhkəmələrində 

baxılmış mülki və iqti-

sadi mübahisələrə dair 

işlər haqqında 

məlumatların 

hazırlanması                       

(2 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

22. Apellyasiya instansiyası 

məhkəmələrində 

baxılmış mülki və 

iqtisadi mübahisələrə 

dair işlər haqqında 

məlumatların 

hazırlanması        

(2-1 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 
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onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

23. Apellyasiya 

məhkəmələrində  

inzibati mübahisələrə 

baxılması haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(2-1a №-li fоrmа)  

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

24. Azərbaycan 

Respublikası  

Ali Məhkəməsində 

kassasiya qaydasında 

baxılmış mülki  

və iqtisadi mübahisələrə 

dair işlər haqqında 

məlumatların 

hazırlanması (2-2 №-li 

forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

25. Azərbaycan Respublika-

sının Ali Məhkəməsində 

kassasiya qaydasında 

inzibati mübahisələrə 

baxılması haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 
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(2-2a №-li forma) bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

26. Azərbaycan Respub-

likası Ali Məhkəmə-

sinin Plenumunda 

baxılmış mülki və iqti-

sadi mübahisələrə dair 

işlər haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(2-3 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

27. Övladlığa götürmə və 

övladlığa götürmənin 

ləğvi haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(2-4 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

28.  İnzibati məhkəmələrdə 

inzibati mübahisələrə 

baxılması haqqında 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 
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məlumatların 

hazırlanması 

(2-5 №-li fоrmа) 

 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

29. Birinci instansiya 

məhkəmələrində 

baxılmış inzibati xətalar 

haqqında işlər üzrə 

məlumatların 

hazırlanması 

(3 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

30. Birinci instansiya 

məhkəmələrində 

inzibati xəta haqqında 

iş üzrə qərardan verilən 

şikayətlərə və ya pro-

testlərə baxılmanın 

nəticəsi barədə məlu-

matların hazırlanması  

(3-1 №-li fоrmа)  

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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31. Məhkəmənin hökm, 

qətnamə və ya digər 

yekun qərarlarının icra 

vəziyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(4 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

32. Birinci instansiya 

məhkəmələrində 

cinayətlərin təsnifatı 

üzrə cinayət məsuliy-

yətinə cəlb edilmiş 

şəxslər və cəza tədbir-

ləri haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(10  №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

33. Cinayətin növləri üzrə 

məhkumların sayı  

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(10-a №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 
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onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

34. Birinci instansiya məh-

kəmələrinin hökmləri 

üzrə məhkumlar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(11 №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

35. Yetkinlik yaşına 

çatmamış məhkumlar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(12  №-li forma) 

Ədliyyə Nazir-

liyi, Sosial sta-

tistika şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

17 sentyabr 

 

    7 aprel 

6 oktyabr 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Azərbaycanda 

məhkumetmə və məhkəmələrdə 

baxılan işlər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

36. “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

Sosial statistika  

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

17 mart 

25 avqust 

“Azərbaycanda cinayətkarlıq” 

adlı illik statistik bülleten 

vaxtında hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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37. “Azərbaycanda 

prokurorluğun fəaliyyəti 

ilə bağlı statistik 

məlumatlar” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Sosial statistika  

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

18 mart 

7 sentyabr 

“Azərbaycanda prokurorluğun 

fəaliyyəti ilə bağlı statistik 

məlumatlar” adlı illik statistik 

bülleten  vaxtında hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

38.  “Azərbaycanda 

məhkumetmə və 

məhkəmələrdə baxılan 

işlər” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

7aprel 

6 oktyabr 

“Azərbaycanda məhkumetmə və 

məhkəmələrdə baxılan işlər” adlı 

illik statistik bülleten vaxtında 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Mənzil şəraiti statistikası 

1. Mənzil fonduna dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-yaşayış fondu №-li 

forma) 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, nazirlik 

və baş idarələr, 

mülkiyyət növləri 

üzrə 

illik 17 aprel 30 iyun Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Yaşayış fondu” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Dövlət hesabına yaşayış 

sahəsi ilə təmin olunan 

və güzəştlə mənzil əldə 

edən ailələr haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-YST №-li forma) 

 

Sosial statistika 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar  

və şəhərlər 

üzrə 

illik 18 mart 30 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

müdafiə və mənzil şəraiti” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Dövlət hesabına mənzil 

şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə 

əsas göstəricilər” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 
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onlardan istifadə edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. “Yaşayış fondu” adlı  

statistik bülletenin 

hazırlanmsı 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və 

mülkiyyət 

növləri üzrə 

illik 30 iyun “Yaşayış fondu” adlı illik statistik 

bülleten vaxtında hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

4. “Dövlət hesabına 

mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılması üzrə 

əsas göstəricilər” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Sosial statistika 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

illik 30 aprel 

 

“Dövlət hesabına mənzil 

şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə 

əsas göstəricilər” adlı illik 

statistik bülleten vaxtında 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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Həyat keyfiyyətinin statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

 

 

Ev təsərrüfatlarının  

tərkibi, həyətyanı sahəsi, 

mənzil şəraitinə dair  

sorğunun keçirilməsi və 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-büdcə №-li forma)  

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Rüblük məlumatların elektron 

versiyaları hazırlanmışdır.  

   2. Ev təsərrüfatlarının 

gündəlik xərclərinə dair 

sorğunun keçirilməsi və 

məlumatların 

hazırlanması 

(2-büdcə №-li forma)  

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

 

 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Rüblük məlumatların elektron 

versiyaları hazırlanmışdır. 

   3. Ev təsərrüfatlarının 

rüblük gəlir və 

xərclərinə dair 

sorğunun keçirilməsi və 

məlumatların 

hazırlanması 

(3-büdcə, 4-büdcə №-li 

formalar) 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas 

yekunlarına dair rüblük 

məlumatların elektron versiyaları 

hazırlanmışdır.    

4. “Ev təsərrüfatları tədqi-

qatının əsas yekunları” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas 

yekunlarına dair rüblük 

məlumatlar hazırlanmış, 2020-ci 

ilin I, II və III rübləri üzrə “Ev 

təsərrüfatları tədqiqatının 

yekunları” adlı rüblük statistik 

bülletenlər nəşr edilmiş və  
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. “Ev təsərrüfatları tədqi-

qatının əsas yekunları” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

illik hesabat dövründən  

sonra 45-ci gün 

 

“2019-cu ildə ev təsərrüfatları 

tədqiqatının əsas yekunları” adlı 

illik statistik bülleten hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

6. Əhalinin ərzağa 

əlyetərliyi səviyyəsinin 

öyrənilməsinə dair 

sorğunun keçirilməsi və 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-ərzağa əlyetərlik     

№-li sorğu anketi) 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

  

illik hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Sorğu 2020-ci ilin oktyabr ayında 

keçirilmiş, sorğunun nəticələri 

üzrə məlumatlar hazırlanmışdır.  

7. Ev təsərrüfatlarının bəzi 

mal və xidmətləri əldə 

etmə və digər imkanla-

rına dair sorğunun 

keçirilməsi və məlu-

matların hazırlanması   

(1-sosial imkanlar №-li 

forma) 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

illik hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

“Ev təsərrüfatlarının bəzi mal və 

xidmətləri əldə etmə və digər 

imkanlarına dair” sorğu 2020-ci 

ilin dekabr ayında keçirilmiş, 

məlumatlar toplanmış və 

nəticələrə dair bülletenin 

hazırlanması 2021-ci ilin fevral 

ayında nəzərdə tutulmuşdur.  

 

8. Ev təsərrüfatlarının 

gəlirləri və mənzil-

kommunal xərclərinə 

dair sorğunun 

keçirilməsi və 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-həyat şəraiti №-li 

forma) 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

illik hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Sorğu 2020-ci ilin dekabr ayında 

keçirilmiş, məlumatlar toplanmış 

və nəticələrə dair bülletenin 

hazırlanması 2021-ci ilin fevral 

ayında nəzərdə tutulmuşdur.  
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9. 15 və yuxarı yaşlı 

şəxslərin məşğulluğu-

nun və maddi təcrid 

olunmasının müəyyən-

ləşdirilməsinə dair 

sorğunun keçirilməsi və 

məlumatların 

hazırlanması  

(2-həyat şəraiti №-li 

forma) 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

illik hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Sorğu 2020-ci ilin dekabr ayında 

keçirilmiş, məlumatlar toplanmış 

və nəticələrə dair bülletenin 

hazırlanması 2021-ci ilin fevral 

ayında nəzərdə tutulmuşdur.  

 

10. Əhalinin istehlak 

xərclərində uzunmüd-

dətli və qısamüddətli 

istifadə əşyalarının 

alınmasına çəkilmiş 

xərclərin xüsusi 

çəkisinin hesablanması 

 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

illik hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Göstəricilər hesablanaraq 

məlumatların elektron versiyası 

hazırlanmışdır. 

11. “Əhalinin ərzağa 

əlyetərliyi səviyyəsi” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

illik hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Sorğu 2020-ci ilin oktyabr ayında 

keçirilmiş, “Əhalinin ərzağa 

əlyetərliyi üzrə statistik 

müayinənin yekunları” adlı 

statistik bülleten hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. “Məhrumiyyətlər və 

sosial inkluzivlik” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar  üzrə 

 

illik hesabat dövründən  

sonra 60-cı gün 

 

Sorğu 2020-ci ilin dekabr ayında 

keçirilmiş, sorğunun məlumatlar 

toplanmış və nəticələrə dair 

bülletenin hazırlanması 2021-ci 

ilin fevral ayında nəzərdə 

tutulmuşdur.  
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Əmək statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2019-cu il üzrə “Əmək 

üzrə göstəricilər” 

1-əmək №-li hesabat 

əsasında məlumatların 

hazırlanması: 

- işçilərin sayı,  

- işçilərin əməkhaqqı; 

- işçilərin sayının əmək- 

haqqının ölçülərinə görə 

bölüşdürülməsi; 

- işçi qüvvəsinin 

saxlanılmasına çəkilən 

xərclər; 

   - siyahı tərkibində olan 

 işçilərin təhsil 

səviyyəsi, yaş qrupları 

və cins 

üzrə bölgüsü; 

- müəssisənin (idarə və 

təşkilatların) işçilərinin 

peşə təhsili və ixtisasla-

rının artırılması; 

- istehsalatda baş vermiş 

bədbəxt hadisə nəticəsin- 

də əmək qabiliyyətini iti- 

rənlərin, həlak olanların 

Əmək  

statistikası 

şöbəsi aidiyyəti 

şöbələrlə 

birlikdə 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar, iqtisadi 

fəaliyyət və 

mülkiyyət növ-

ləri üzrə 

 

illik 8 iyun 7 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

2019-cu ilin yekunları üzrə qeyd 

edilmiş  göstəricilər üzrə 

məlumatlar  qruplaşdırılmış və 

istifadəçilərə çatdırılmışdır. Bu 

göstəricilər “Əmək bazarı”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər” və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
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sayı və əməyin mühafi- 

zəsi üzrə tədbirlərə çəki- 

lən xərclər haqqında  

yekun göstəricilər  

2. Əmək şəraiti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(2-əmək №-li forma)  

Əmək 

statistikası  

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

illik 17 aprel 8 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Əmək bazarı”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri”, 

“Azərbaycanda qadınlar və 

kişilər” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. İşçilərin sayı, hərəkəti, 

o cümlədən işə qəbul və 

işdən azad olunanlar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(4-əmək №-li forma) 

 

Əmək statis-

tikası şöbəsi 

aidiyyəti şöbə-

lərlə birlikdə 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

aylıq 

 

hesabat dövründən 

sonra 35-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə, press-

relizlərdə, həmçinin  “Muzdlu 

işçilərin sayı və orta aylıq əmək 

haqqı” adlı rüblük statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və  

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. İşçilərin peşə və vəzifə-

lər üzrə orta aylıq əmək 

haqqına dair məlumat-

ların hazırlanması 

(4-əmək №-li formaya 

əlavə 1) 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar və iqti-

sadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

 

aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

işçilərin peşə və vəzifələr üzrə 

orta aylıq əmək haqqına dair 

məlumatlar müəyyən olunmuş 

qaydada İqtisadiyyat Nazirliyi 

yanında Dövlət Vergi Xidmətinə 

təqdim edilmişdir. 

5. Dövlət qulluqçularının 

sayı və tərkibi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(3 №-li forma (əmək) 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və 

iqtisadi rayonlar 

üzrə 

 

illik 18 may 16 iyun Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Dövlət qulluqçuları” adlı illik 

statistik məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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6. Əmək ehtiyatlarının  

hesablanması: 

a) Əmək qabiliyyətli 

yaşda əmək qabiliyyətli 

əhalinin sayının hesab-

lanması 

 

Əmək və Əhali-

nin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, 

Əmək, Sosial  

və Əhali 

statistikası 

şöbələri 

Ölkə, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 3 aprel Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda hazırlanmış, “Əmək 

bazarı” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

 b) iqtisadiyyatda məşğul 

olan əmək qabiliyyətli 

yaşdan yuxarı şəxslərin 

sayı 

Əmək və Əhali-

nin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, Sosial 

və Əmək 

statistikası 

şöbələri 

Ölkə, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

 

illik 3 aprel 

7. İşçi qüvvəsinə dair 

müayinənin keçirilməsi 

üçün ev təsərrüfatlarında 

seçmənin aparılması 

ETSİM 

 

Ölkə, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

rüblük hər rübün sonuncu  

ayının 10-cu günü 

İşçi qüvvəsinə dair müayinənin 

hər rüb keçirilməsi üçün ev 

təsərrüfatlarında seçmənin 

aparılması təmin edilmişdir. 

8. İşçi qüvvəsinə dair 

müayinənin keçirilməsi  

və nəticələrin baş məc-

muya şamil edilməsi, 

rüblər üzrə yekun 

cədvəllərin alınması 

Əmək statisti-

kası şöbəsi, 

ETSİM  

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və iqti-

sadi rayonlar üzrə 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonra 55-ci 

gün 

hesabat  

dövründən 

sonra 70-ci 

gün 

2020-ci ilin yanvar-fevral 

aylarında inzibati ərazi vahidləri 

üzrə seçməyə düşmüş ev 

təsərrüfatlarının siyahısının 

aktuallaşdırılması həyata 

keçirilmiş, ölkə üzrə ev 

təsərrüfatlarının sayının 1,0 faizini 

əhatə etməklə hər rüb üzrə işçi 

qüvvəsinə dair seçmə statistik 

müayinələr keçirilmişdir. Qeyd 

edilməlidir ki, koronavirus 

(COVID-19) pandemiyası ilə 

əlaqədar çətinliklərə baxmayaraq, 

Dövlət Statistika Komitəsi ev 

təsərrüfatları arasında sorğu yolu 

ilə əldə edilən statistik 

məlumatların istehsalını davam 
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etdirmiş və öz işini yeni şəraitə 

uyğun qura bilmişdir. Belə ki, 

pandemiya şəraitində  işçi 

qüvvəsinə dair sorğuların ev 

təsərrüfatı üzvləri arasında 

ənənəvi olaraq üzbəüz keçirilməsi 

ilə bağlı vəziyyətin ətraflı 

araşdırılması və bu sahədə 

müvafiq tədbirlərin görülməsi 

məqsədilə həm beynəlxalq 

təşkilatların, xüsusilə BƏT-in  

metodoloji tövsiyələri, həm də 

dünya ölkələrinin təcrübəsi 

araşdırılmış, beynəlxalq 

ekspertlərlə müzakirələr 

aparılmışdır. Nəticədə, karantin 

rejimi dövründə işçi qüvvəsinə 

dair sorğuların keçirilməsi ilə 

bağlı BƏT-in 2020-ci ilin aprel 

ayında açıqladığı tövsiyələri 

nəzərə alınaraq ev təsərrüfatları 

arasında bu müayinələr telefon 

vasitəsilə keçirilmiş, 2020-ci ilin 

I-III rüblərinin yekunları üzrə 

məlumatlar əldə edilmiş, 

istifadəçilərə göndərilmişdir. IV 

rübün yekunu üzrə məlumatlar isə 

2021-ci ilin mart ayında əldə 

ediləcəkdir. 

9. “Peşə və orta ixtisas 

təhsili müəssisələrinin 

məzunlarının 

məşğulluğuna dair” 

seçmə statistik 

müayinənin keçirilməsi 

Əmək statisti-

kası şöbəsi,  

ETSİM 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və iqti-

sadi rayonlar üzrə 

birdəfəlik 

 

18 dekabr Tədbirin həyata keçirilməsi  2021-

ci ilə keçirilmişdir. 
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və yekun məlumatların 

hazırlanması 

10. İş axtaran və işsiz vətən-

daşların işlə təmin olun-

ması haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(12 №-li forma 

(məşğulluq) 

Əmək və Əhali-

nin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və iqti-

sadi rayonlar üzrə  

aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonra 12-ci gün 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə, “Əmək bazarı” adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
11. İş axtaran və işsiz vətən-

daşların işlə təmin olun-

ması haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(4 №-li forma 

(məşğulluq) 

Əmək və Əhali-

nin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və iqti-

sadi rayonlar üzrə 

rüblük 

 

hesabat dövründən  

sonra 35-ci gün 

 

 

 

12. İş axtaran və işsiz vətən-

daşların işlə təmin olun-

ması haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(1 №-li forma 

(məşğulluq) 

Əmək və Əhali-

nin Sosial 

Müdafiəsi 

Nazirliyi, Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və iqti-

sadi rayonlar üzrə 

illik 

 

hesabat dövründən  

sonra 35-ci gün 

 

 

 

13. Azərbaycan Respublika-

sında olan əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(1 №-li forma 

(miqrasiya)  

Dövlət Miqrasi-

ya Xidməti, 

Əmək və Əhali 

statistikası 

şöbələri 

Ölkə üzrə 

 

 

 

rüblük 

 

 

      illik 

hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

20 fevral 

 

 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzədə, “Əmək bazarı” adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. Yeni açılmış iş yerləri-

nin sayına dair məlu-

matların hazırlanması 

(1 №-li forma (yeni iş 

yeri) 

 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisa-

di rayonlar, 

iqtisadi fəaliy-

yət və mülkiy-

yət növləri üzrə 

 rüblük, 

illik 

 

hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək rüblük 

dövriliklə “Yeni iş yerləri” adlı 

statistik məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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15. “Muzdlu işçilərin sayı  

və orta aylıq əmək 

haqqı” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisa-

di rayonlar və 

iqtisadi fəaliy-

yət növləri üzrə 

rüblük 

 

 

hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

“Muzdlu işçilərin sayı və orta 

aylıq əmək haqqı” adlı rüblük 

statistik bülleten vaxtında nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

16. İşçilərin peşə hazırlığı-

nın artırılmasına çəkilən 

xərclərin ümumi əmək 

xərclərində xüsusi 

çəkisinin hesablanması 

(2019-cu ilin yekunla-

rından başlayaraq)  

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri, neft və 

qeyri neft-qaz 

sektorları üzrə 

illik 7 avqust Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda hazırlanmış, “Əmək 

bazarı” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

17. Məşğul əhali üzrə 

işlənmiş iş saatlarının 

miqdarının 

hesablanması  

 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

İqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 70-ci gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda hazırlanmış, “Əmək 

bazarı” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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Xidmət statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Ümumi hesabatlar 

 1. Xidmətlərin 

göstərilməsi, malların 

təqdim edilməsi  

və işlərin yerinə 

yetirilməsi 

(12-xidmət №-li forma) 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər və 

mülkiyyət növləri 

üzrə  

aylıq: 

iri və orta 

sahibkarlıq 

subyektləri 

üzrə 

hesabat dövründən 

sonrakı ayın 12-si 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanda 

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq”, 

“Azərbaycanda ödənişli 

xidmətlər” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş və  

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

   Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər, 

iqtisadi fəaliyyət 

və mülkiyyət 

növləri üzrə  

rüblük: 

kiçik 

sahibkarlıq 

subyektləri 

üzrə 

hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

2. Fərdi sahibkarların-fiziki 

şəxslərin fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-fərdi sahibkarlıq (xid-

mət №-li forma)  

(seçmə qaydada) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi, 

ETSİM 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, iqtisadi 

rayonlar, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

 

rüblük yanvar, 

aprel, iyul, 

oktyabr 

aylarının  

30-u 

hesabat döv- 

ründən sonra 

45-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanda 

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq”,  

“Azərbaycanda ödənişli 

xidmətlər” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və  

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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3. Müəssisələrdə 

informasiya  

və kommunikasiya 

texnologiyalarından 

(İKT) istifadə haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1 №-li forma (İKT) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

fəaliyyət və 

mülkiyyət  

növləri üzrə 

illik 

 

31 mart Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda informasiya 

cəmiyyəti”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” adlı və s.  

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və  Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Reklam xidmətləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-reklam №-li forma)  

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 24 aprel Reklam xidmətləri haqqında yekun 

məlumatlar hazırlanmış və 

“Azərbaycanda ödənişli 

xidmətlər” (2020) adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və  

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

5. Əhaliyə göstərilən 

ödənişli xidmətlərə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Xidmət statis- 

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 40-cı gün 

Məlumatlar hazırlanaraq aidiyyəti 

şöbələrə təqdim edilmişdir. 

6. İctimai iaşə dövriyyəsi 

(cari qiymətlərlə) 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Xidmət statis- 

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 40-cı gün 

Məlumatlar hazırlanaraq aidiyyəti 

şöbələrə təqdim edilmişdir. 

 Nəqliyyat statistikası 

1. Dəmir yolu 

nəqliyyatının işinin əsas 

göstəricilərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması   

(1 №-li forma (dəmir 

yolu) 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 

QSC 

 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə və istiqa-

mətlər  üzrə 

 

 

 

“_” 

aylıq 

 

 

 

 

“_” 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu iş günü 

 

 

 

“_” 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş və istifadəçilərə 

çatdırılması təmin edilmişdir. 
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2. Magistral neft 

kəmərlərinin işi haqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(2 №-li forma (neft 

kəməri) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə və istiqa- 

mətlər  üzrə 

 

aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu iş günü 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş və istifadəçilərə 

çatdırılması təmin edilmişdir. 

3. Dəniz nəqliyyatının 

işinin əsas 

göstəricilərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(5 №-li forma (dəniz) 

 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” 

QSC 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

 

 

 

“_” 

aylıq 

 

 

 

 

“_” 

hesabat dövründən 

sonra 10-cu iş günü 

 

 

 

“_” 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı aylıq statistik 

məruzənin hazırlanmasında və 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş və 

istifadəçilərə çatdırılması təmin 

edilmişdir. 

4. Aviasiya nəqliyyatının 

işinin əsas göstəricilə-

rinə dair məlumatların 

hazırlanması   

(5 №-li forma 

(aviasiya) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu iş günü 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş və istifadəçilərə 

çatdırılması təmin edilmişdir. 

5. Magistral qaz 

kəmərlərində qazın 

nəqli haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(6 №-li forma (qaz 

kəməri) 

Dövlət Neft 

Şirkəti 

 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

 

 

“_” 

aylıq 

 

 

 

“_” 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu iş günü 

 

 

“_” 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş və istifadəçilərə 

çatdırılması təmin edilmişdir. 
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6. Yol-nəqliyyat hadisələri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması   

(1 №-li forma (YNH) 

Baş Dövlət  

Yol Polisi  

İdarəsi 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

 

 

“_” 

 

 

 

rüblük 

 

 

 

“_” 
 

 

 

 

 

hesabat dövründən 

sonra 25-ci gün 

 

 

“_” 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin və “Avtomobil 

yollarında baş vermiş yol-

nəqliyyat hadisələri haqqında” 

rüblük press-relizin  

hazırlanmasında, sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanda 

nəqliyyat”, “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq və hüquqpozmalar” 

və s. illik statistik məcmuələrdə 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

7. Dəniz limanlarında 

yüklərin yüklənməsi-

boşaldılması, hərəkəti, 

mövcudluğu (qalığı) və 

baş vermiş qəzalar 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(9 №-li forma (liman) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə 

 

 

aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu iş günü 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanda 

nəqliyyat” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. 

 

Metro nəqliyyatının 

əsas göstəricilərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(30 №-li forma (metro) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

 

Ölkə  üzrə 

 

 

 

aylıq 

 

 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu iş günü 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş,  “Azərbaycanda 

nəqliyyat”, “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

9. Hava gəmilərinin parkı 

və onlardan istifadənin 

təqvim vaxtına dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(34 №-li forma 

(aviasiya) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə 

 

illik 

 

 

30 yanvar 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş,  

“Azərbaycanda nəqliyyat” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Dəmir yolunun hərəkət 

heyətinin, vaqonların və 

konteynerlərin mövcud-

luğu, qurulma illərinə 

görə inventar parkı və 

əsas istismar göstəricilə-

rinə dair məlumatların 

hazırlanması  

(10 №-li forma (dəmir 

yolu) 

“Azərbaycan 

Dəmir Yolları” 

QSC 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə  üzrə 

 

 

 

“_” 

illik 

 

 

 

“_” 

27 fevral 

 

 

 

“_” 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş,  

“Azərbaycanda nəqliyyat”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

11. Gəmilərin sayı, onların 

xarakteristikası və 

gəmilərdə baş vermiş 

qəzalar haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(1 №-li forma (dəniz) 

“Azərbaycan 

Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyi” 

QSC 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

 

 

 

“_” 

illik 

 

 

 

 

“_” 

26 fevral 

 

 

 

 

“_” 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda nəqliyyat” adlı və 

s. illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

12. Nəqliyyat növlərinin işi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(65 №-li forma (neft 

kəməri), 

65 №-li forma (aviasiya),  

65 №-li forma (dəmir 

yolu), 65 №-li forma 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, nəqliyyat 

növləri üzrə 

 

illik  

 

rüblük  

 

 

 

17 aprel  

 

hesabat dövründən 

sonra 55-ci gün 

 

 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda nəqliyyat” adlı 

illik statistik məcmuədə və 

“Nəqliyyat, informasiya və rabitə 

üzrə əsas statistik göstəricilər” adlı 

rüblük bülletendə nəşr edilərək 
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(dəniz), 65 №-li forma 

(qaz kəməri) 

 istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

13. Qeyri-nəqliyyat müəssi-

sələrinə məxsus dəmir 

yolu nəqliyyatının işi və 

hərəkət heyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1 №-li forma (dəmir 

yolu) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, nazirlik və 

baş idarələr üzrə 

 

illik 20 fevral Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda nəqliyyat”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. Ümumi istifadədə olan 

avtomobil yolları və yol 

qurğuları haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-yol №-li forma) 

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

 

 

illik 

 

 

 

 

 

31 mart 

 

 

 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş,  

“Azərbaycanda nəqliyyat”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

15. Avtomobil, motosiklet 

və qoşquların 

markalarına, tiplərinə 

görə sayı və texniki 

vəziyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(3 №-li forma (DYP) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 30 yanvar 

 

12 fevral Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda nəqliyyat”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

16. 

 

 

 

 

Avropa-Qafqaz-Asiya 

nəqliyyat dəhlizinin 

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə və nəqliy-

yat növləri üzrə 

aylıq: 

dəmir 

yolu, 

avtomobil 

və dəniz 

hesabat 

dövründən 

sonra 

35-ci gün 

 

 

hesabat döv-

ründən sonra 

40-cı gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

onlardan “Sosial, iqtisadi inkişaf” 

adlı aylıq statistik məruzənin, 

“Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat 

dəhlizində yük daşımaları 

haqqında”  rüblük press-relizin 
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(1 №-li forma ND 

(nəqliyyat dəhlizi) 

nəqliyyatı 

üzrə 

 hazırlanmasında istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda nəqliyyat”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

17. 

 

 

 

Yol hərəkəti və onun 

təhlükəsizliyi 

göstəriciləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(2 №-li forma (DYP) 

Baş Dövlət 

Yol Polisi 

İdarəsi        

 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

 

 

“_” 

rüblük 

 

 

 

“_” 

hesabat dövründən  

sonra 25-ci gün 

 

 

“_” 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

onlardan sorğuların 

cavablandırılmasında istifadə 

olunmuş,  “Azərbaycanda 

nəqliyyat”, “Azərbaycanda 

qadınlar və kişilər” adlı illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

18. Nəqliyyat xidmətlərinin 

həcmi (cari qiymətlərlə) 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə, yük və 

sərnişindaşıma 

xidmətləri ayrıl-

maqla, xalis 

rüblər üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

Milli hesablar və makroiqtisadi 

göstəricilər statistikası şöbəsinə 

təqdim edilmişdir. 

19. Nəqliyyat xidmətlərinin 

artım sürətləri (faizlə) 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə, yük və 

sərnişindaşıma 

xidmətləri ayrıl-

maqla, xalis 

rüblər üzrə 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

Milli hesablar və makroiqtisadi 

göstəricilər statistikası şöbəsinə 

təqdim edilmişdir. 

20. “Avtomobil nəqliyyatı 

ilə sərnişin daşımalarına 

dair” seçmə statistik 

müayinənin keçirilməsi 

və yekun məlumatların 

hazırlanması 

 

 

Xidmət statis-

tikası şəbəsi, 

ETSİM 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

birdəfəlik noyabr Tədbirin həyata keçirilməsi    2021-

ci ilə keçirilmişdir. 
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 Rabitə statistikası 

1. Poçt rabitəsinin 

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(21 №-li forma (poçt) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 

 

rüblük 

 

17 aprel 

 

hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda 

telekommunikasiya və poçt”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

2. Şəhərlərarası telefon 

rabitəsinin texniki 

vasitələri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1- rabitə №-li forma) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 17 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda 

telekommunikasiya və poçt” adlı 

və s. illik statistik məcmuələrdə 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

3. Telefon rabitəsinin 

texniki vasitələri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1- rabitə №-li forma)  

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 17 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

“Azərbaycanda 

telekommunikasiya və poçt”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Teleradio və peyk rabi-

təsinin texniki vasitələri 

və yayımı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(51 №-li forma (rabitə) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 

 

17 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda 

telekommunikasiya və poçt”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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5.  Rabitə xidmətləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(65 №-li forma (rabitə) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

rüblük 

 

 

illik 

hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

 

22 aprel 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

“Azərbaycanda 

telekommunikasiya və poçt”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı və s. illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. “Nəqliyyat, informasiya 

və rabitə üzrə əsas 

statistik göstəricilər” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

rüblük 

 

 

hesabat dövründən  

sonra 60-cı gün 

 

“Nəqliyyat, informasiya və rabitə 

sektoruna dair əsas göstəricilər” 

adlı rüblük statistik bülleten 

vaxtında hazırlanaraq nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

7. İnformasiya və rabitə 

xidmətlərinin həcmi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması (cari 

qiymətlərlə) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə iqtisadiy-

yatı səviyyəsin-

də, xalis rüblər 

üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

Milli hesablar və makroiqtisadi 

göstəricilər statistikası şöbəsinə 

təqdim edilmişdir. 

8. İnformasiya və rabitə 

xidmətlərinin artım  

sürətləri (faizlə) 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə iqtisadiy-

yatı səviyyəsin-

də, xalis rüblər 

üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

Milli hesablar və makroiqtisadi 

göstəricilər statistikası şöbəsinə 

təqdim edilmişdir. 

9. “Ev təsərrüfatlarında 

informasiya və 

kommunikasiya 

texnologiyalarından 

istifadəyə dair” seçmə 

statistik müayinənin 

keçirilməsi və məlumat-

ların hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi, 

ETSİM 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

ildə bir 

dəfə 

iyul Seçməyə düşmüş 10500 ev 

təsərrüfatında  2020-ci il iyun 

ayının 1-dən 30-dək ev 

təsərrüfatında seçmə statistika 

müayinəsi keçirilmiş və 

müayinənin nəticələrinə dair yekun 

məlumatlar “Azərbaycanda 

informasiya cəmiyyəti” adlı illik 

statistik məcmuədə nəşr edilərək  

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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(1-İKT (ev təsərrüfatı) 

№-li statistik müayinə 

forması)   

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Turizm statistikası 

1. Səyahət agentlikləri, 

turoperatorlar və turizm 

sahəsində əvvəlcədən 

sifarişetmə xidmətləri 

göstərən müəssisələrin 

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-turizm №-li forma) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

illik 

 

27 fevral 6 mart Səyahət agentlikləri, turoperatorlar 

və turizm sahəsində əvvəlcədən 

sifarişetmə xidmətləri göstərən 

müəssisələrin 2019-cu ildə 

fəaliyyəti haqqında yekun 

məlumatlar əldə edilmiş və təhlili 

məruzə hazırlanaraq Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə, 

Birinci vitse-prezidentinə və 

Nazirlər Kabinetinə təqdim 

edilmişdir. Məlumatlar 

“Azərbaycanda tuirzm” (2020) adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 2. Mehmanxana və 

mehmanxana tipli 

müəssisələrin fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(12-mehmanxana №-li 

forma) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respubli-

kası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

 

aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 25-i 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

“Mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrin fəaliyyəti 

haqqında” (2020)  adlı rüblük 

statistik bülletendə və  

“Azərbaycanda tuirzm” (2020) adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.    

3. Ölkəyə gələn və gedən 

şəxslərin sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Dövlət Sərhəd 

Xidməti 

Ölkə, cins 

tərkibi, yaş 

qrupları, səfərin 

müddəti, istifadə 

edilən nəqliyyat 

növü üzrə 

aylıq hər ayın 10-dək Məlumatlar Dövlət Sərhəd 

Xidməti tərəfindən aylıq dövriliklə 

təqdim edilmişdir. Hər ay 

“Turizmin mövcud vəziyyəti 

haqqında” təhlili məruzə 

hazırlanaraq Azərbaycan 
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 Respublikasının Prezidentinə, 

Birinci vitse-prezidentinə və 

Nazirlər Kabinetinə təqdim 

edilmişdir. Həmçinin, bu barədə 

press-reliz hazırlanmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Ölkəyə gələn və gedən 

şəxslərin sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

 

Dövlət Sərhəd 

Xidməti 

Ölkələr üzrə illik 

yarımillik 

17 fevral 

17 avqust 

5. “Mehmanxana və meh-

manxana tipli müəssisə-

lərin fəaliyyəti haqqında”  

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

rüblük 10 fevral 

11 may 

10 avqust 

10 noyabr 

 

Mehmanxana və mehmanxana tipli 

müəssisələrin fəaliyyəti haqqında 

yekun məlumatlar əldə edilmiş, 

2019-cu ilin yekunu, 2020-ci ilin I, 

II və III rübləri üzrə  

“Mehmanxana və mehmanxana 

tipli müəssisələrin fəaliyyəti 

haqqında” adlı rüblük statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.    

6. Daxili turizmə dair  

statistik müayinənin 

keçirilməsi və yekun 

məlumatların 

hazırlanması  

(4-daxili turizm №-li 

statistik müayinə 

forması) 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi, 

ETSİM 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə  

rüblük 25 fevral 

26 may 

26 avqust 

25 noyabr 

Daxili turizmə dair seçmə statistika 

müayinəsi  yanvar, aprel, iyul  və 

oktyabr aylarında 10500 ev 

təsərrüfatında keçirilmiş, yekun 

cədvəllər əldə edilərək nəticələr 

“Daxili turizm” adlı rüblük 

statistik bülletendə nəşr edilmişdir. 

7. “Daxili turizm” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması  

Xidmət statis- 

tikası şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

rüblük 28 fevral 

29 may 

31 avqust 

30 noyabr 

 

“Daxili turizm” adlı rüblük 

statistik bülleten hazırlanaraq nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.   

8. Getmə turizmə dair 

statistik müayinənin 

keçirilməsi və yekun 

Xidmət statis- 

tikası şöbəsi 

Əsas ölkələr 

üzrə 

rüblük 27 yanvar 

27 aprel 

27 iyul 

27 oktyabr 

Fevral ayında sərhəd-keçid 

məntəqələrində sorğu aparılmış və 

ilkin məlumatlar Komitənin 

internet səhifəsində müvafiq 
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məlumatların 

hazırlanması 

(12-xarici (getmə) turizm 

№-li statistik müayinə 

forması) 

məlumat bazasına daxil edilmişdir. 

Koronavirus (COVID-19)   

pandemiyası ilə əlaqədar  ölkənin 

sərhəd-keçid məntəqələri 

bağlandığı üçün aprel, iyul və 

noyabr aylarında müayinə 

keçirilməmişdir. 

9. Gəlmə turizmə dair 

statistik müayinənin 

keçirilməsi və yekun 

məlumatların 

hazırlanması 

(12-gəlmə turizm №-li 

statistik müayinə 

forması)  

Xidmət statis- 

tikası şöbəsi 

Əsas ölkələr 

üzrə 

aylıq hesabat dövründən 

sonrakı ayın 25-dək 

Yanvar və fevral aylarında sərhəd-

keçid məntəqələrində sorğu 

aparılmış və ilkin məlumatlar 

Komitənin internet səhifəsində 

müvafiq məlumat bazasına daxil 

edilmişdir. Koronavirus (COVID-

19)   pandemiyası ilə əlaqədar  

ölkənin sərhəd-keçid məntəqələri 

bağlandığı üçün mart-dekabr 

aylarında müayinə 

keçirilməmişdir.  

10. “Gəlmə turizm” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

 

Xidmət statis- 

tikası şöbəsi 

Əsas ölkələr 

üzrə 

aylıq hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

Yanvar ayı və yanvar-fevral ayları 

üzrə statistik bülleten hazırlanaraq 

istifadəçilərə göndərilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. Koronavirus 

(COVID-19)   pandemiyası ilə 

əlaqədar  ölkənin sərhəd-keçid 

məntəqələri bağlandığı üçün 

sonrakı dövrlərdə müayinə 

keçirilmədiyindən bülleten 

hazırlanmamışdır. 

11. “Getmə (xarici) turizm” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

 

Xidmət statis- 

tikası şöbəsi 

Əsas ölkələr 

üzrə 

rüblük 31 yanvar  

30 aprel 

31 iyul 

30 oktyabr 

 

2020-ci ilin aprel ayında sorğunun 

nəticələri əsasında “Getmə (xarici) 

turizm” adlı statistik bülleten 

hazırlanaraq istifadəçilərə təqdim 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Koronavirus (COVID-19)   
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pandemiyası ilə əlaqədar  ölkənin 

sərhəd-keçid məntəqələri 

bağlandığı üçün sonrakı dövrlərdə 

müayinə keçirilmədiyindən 

bülleten hazırlanmamışdır 
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Sənaye və tikinti statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Sənaye statistikası 

1. Malların istehsalı, 

təqdim edilməsi və 

xidmətlərin 

göstərilməsinə dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(12-istehsal (sənaye) 

№-li forma (fəaliyyət 

növlərinə görə 

müxtəlifliyi nəzərə 

alınmaqla) 

 

 

Sənaye və 

tikinti  

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər, 

iqtisadi fəaliyyət 

və mülkiyyət 

növləri üzrə  

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər iqti-

sadi fəaliyyət və 

mülkiyyət növləri 

üzrə 

aylıq: 

iri və orta 

sahibkarlıq 

subyekti 

olan hüquqi 

şəxslər 

 

 

 

  rüblük: 

kiçik 

sahibkarlıq 

subyekti 

olan hüquqi 

şəxslər üzrə 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

 

 

 

 

 

 

 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Sənayenin əsas 

göstəriciləri” adlı rüblük statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Natura ifadəsində mü-

hüm növ sənaye 

məhsullarının istehsalı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(12-istehsal (sənaye)  

№-li forma (fəaliyyət 

növlərinə görə 

müxtəlifliyi nəzərə 

alınmaqla) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ayrı-ayrı məhsul 

növləri üzrə və 

SMST əsasında 

 

 

 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

aylıq: 

iri və orta 

sahibkarlıq 

subyekti 

olan hüquqi 

şəxslər 

 

rüblük: 

kiçik sahib-

karlıq sub-

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

 

 

 

 

 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Sənayenin əsas 

göstəriciləri” adlı rüblük statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 
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 rayonlar, şəhər-

lər, rayonlar və 

məhsul növləri  

üzrə 

yekti olan 

hüquqi 

şəxslər üzrə 

 

yerləşdirilmişdir. 

3. “Sənayenin əsas 

göstəriciləri (bütün 

müəssisələr üzrə)” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər və 

iqtisadi fəaliy-

yət növləri üzrə 

rüblük: 

bütün 

müəssisə-

lər üzrə 

 

hesabat dövründən 

sonra 50-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sənayenin əsas göstəriciləri 

(bütün müəssisələr üzrə)” adlı 

aylıq statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. “Sənayenin əsas 

göstəriciləri” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər, iqti-

sadi fəaliyyət 

növləri və təkrar 

bütün müəssisələr 

üzrə  

illik 20 iyul “Sənayenin əsas göstəriciləri” adlı 

statistik bülleten vaxtında 

hazırlanaraq nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Dəyər ifadəsində 

məhsulun (işlərin, 

xidmətlərin) istehsalı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-istehsal (sənaye), 

1-fərdi sahibkarlıq (səna-

ye) №-li formalar 

(fəaliyyət növlərinə görə 

müxtəlifliyi nəzərə 

alınmaqla)  

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

illik 20 iyul 

 

31 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın sənayesi”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və  “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

6. Sənaye məhsullarının 

natura ifadəsində isteh-

salı (işlərin, xidmətlərin 

istehsalı) haqqında 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə,  Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə, 

SMST  əsasında 

illik 20 iyul 

 

31 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın sənayesi”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və  “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik statistik 
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məlumatların 

hazırlanması 

(1-istehsal (sənaye), 

1-fərdi sahibkarlıq 

(sənaye) №-li formalar 

(fəaliyyət növlərinə 

görə müxtəlifliyi nəzərə 

alınmaqla) 

 məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

7. Sənaye fəaliyyəti ilə 

məşğul olan fərdi 

sahibkarın-fiziki şəxsin 

işi haqqında məlumat-

ların hazırlanması  

(1-fərdi sahibkarlıq 

(sənaye) №-li forma 

(seçmə qaydada) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər və İFNT 

üzrə  

rüblük 

 

hesabat dövründən  

sonra 35-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanın 

sənayesi”, “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycanda 

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq” və  

“Azərbaycanın regionları” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. Neft və qaz sənayesi 

müəssisələrinin işinin 

texniki-iqtisadi 

göstəricilərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-TİG (neft), 1-TİG 

(qaz) №-li formalar) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Dövlət Neft Şir-

kəti və Azərbay-

can Beynəlxalq 

Əməliyyat Şir-

kəti üzrə 

illik 30 aprel 31 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın sənayesi” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

9. Sənaye istehsalının 

həcmi (cari qiymətlərlə) 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə iqtisadiyya- 

tı və İFNT-nin 

seksiyaları səviy-

rüblük 

 

 

illik 

hesabat dövründən 

sonra 50-ci gün 

 

20 iyul 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı  

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 
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yəsində, xalis 

rüblər üzrə 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Sənayenin əsas 

göstəriciləri (bütün müəssisələr 

üzrə)” adlı rüblük və illik statistik 

bülletenlərdə, illik məlumatlar isə 

“Azərbaycanın sənayesi”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycanın 

regionları” və “Azərbaycanda 

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq” 

adlı illik statistik məcmuələrdə 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

10. Sənaye istehsalının 

fiziki həcm indeksləri 

(faizlə) haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

İFNT-nin seksi-

yaları səviyyə-

sində, xalis rüb- 

lər üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 50-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı  

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş və Milli hesablar 

və makroiqtisadi göstəricilər 

statistikası şöbəsinə təqdim 

edilmişdir. 

11. Su elektrik stansiyaları-

nın işi haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(6-TG (hidro) №-li 

forma) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və regionlar 

üzrə 

 

illik 31 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanın sənayesi” adlı illik 

statistik məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. “Sənaye müəssisələrin-

də mövcud olan istehsal 

avadanlıqlarının 

vəziyyəti və onlardan 

istifadəyə dair” statistik 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər, iqti-

birdəfəlik 30 noyabr “Sənaye müəssisələrində mövcud 

olan istehsal avadanlıqlarının 

vəziyyəti və onlardan istifadəyə 

dair” statistik müayinə vaxtında 

keçirilmiş və yekun məlumatlar 
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müayinənin keçirilməsi 

və yekun məlumatların 

hazırlanması  

sadi fəaliyyət və 

mülkiyyət növləri 

üzrə 

hazırlanaraq statistik bülleten nəşr 

edilmişdir. 

13. “Ev təsərrüfatlarında 

istehsal edilən sənaye 

məhsullarına dair” 

seçmə statistik 

müayinənin keçirilməsi 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, iqtisadi 

rayonlar, rayon-

lar, şəhərlər, iqti-

sadi fəaliyyət və 

mülkiyyət növləri 

üzrə 

birdəfəlik 30 dekabr “Ev təsərrüfatlarında istehsal 

edilən sənaye məhsullarına dair” 

seçmə statistik müayinə vaxtında 

keçirilmişdir. 

 

 Tikinti statistikası 

1. Malların istehsalı və 

təqdim edilməsi, obyekt-

lərin tikintisi və xidmət-

lərin göstərilməsi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(12-istehsal (tikinti) №-

li forma) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, mülkiy-

yət və iqtisadi 

fəaliyyət  növləri 

üzrə 

aylıq: 

kiçik sahib-

karlıq sub-

yekti olma-

yan tikinti 

müəssisə-

ləri 

 

rüblük: 

kiçik sahib-

karlıq sub-

yekti olan 

tikinti mü-

əssisələri 

üzrə 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

 

 

 

 

 

 

hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Tikinti 

müəssisələrinin əsas göstəriciləri” 

adlı aylıq statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

2. Malların istehsalı, təqdim 

edilməsi, obyektlərin 

tikintisi və xidmətlərin 

göstərilməsi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması   

(1-istehsal (tikinti) №-li 

forma) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, 

mülkiyyət və 

iqtisadi fəaliyyət  

növləri üzrə  

illik 17 aprel 

 

25 iyun Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda tikinti”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik statistik 

məcmuələrdə, “Tikinti 

müəssisələrinin əsas göstəriciləri” 
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adlı illik statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Tikinti maşınlarının   

mövcudluğu haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(12-tikinti №-li forma) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

illik 10 aprel 25 iyun Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda tikinti” adlı illik 

statistik məcmuədə və “Tikinti 

müəssisələrinin əsas göstəriciləri” 

adlı illik statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Fərdi sahibkarların 

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-fərdi sahibkarlıq 

(tikinti) №-li forma  

(seçmə qaydada) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 35-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda mikro, kiçik və 

orta  sahibkarlıq”, “Azərbaycanda 

tikinti”, “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. “Tikintinin əsas göstəri-

ciləri” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

fəaliyyət və 

mülkiyyət 

növləri üzrə 

aylıq hesabat dövründən 

sonrakı ayın 21-i 

 

“Tikintinin əsas göstəriciləri” adlı 

aylıq statistik bülleten vaxtında 

hazırlanaraq nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. “Tikintinin  əsas 

göstəriciləri” adlı 

Sənaye və 

tikinti 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar, 

illik 25 iyun 

 

“Tikintinin əsas göstəriciləri” adlı 

illik statistik bülleten vaxtında 

hazırlanaraq nəşr edilmiş, 
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statistik bülletenin 

hazırlanması 

statistikası 

şöbəsi 

 

şəhərlər, iqtisadi 

fəaliyyət və 

mülkiyyət 

növləri üzrə 

istifadəçilərə çatdırılmış və  

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

7. Obyektlərin, əsas fondla-

rın istifadəyə verilməsi 

və əsas kapitala yönəl-

dilmiş investisiyalara 

dair məlumatların 

hazırlanması  

(12-investisiya №-li 

forma) 

 

 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, maliyyə 

mənbələri, 

mülkiyyət və 

iqtisadi fəaliy- 

yət növləri üzrə 

aylıq: 

kiçik sahib-

karlıq sub-

yekti olma-

yan hüquqi 

şəxslər 

(kiçik 

sahibkarlıq 

sektoruna 

mənsublu-

ğundan asılı 

olmayaraq, 

xarici in-

vestisiyalı 

və birgə  

müəssisə-

lər) 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Obyektlərin, 

əsas fondların istifadəyə verilməsi 

və əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitlərdən istifadə edilməsi” adlı 

aylıq statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

    rüblük: 

kiçik sahib-

karlıq sub-

yekti olan 

hüquqi 

şəxslər və 

bələdiyyə-

lər üzrə 

hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

8. Obyektlərin, əsas fondla-

rın istifadəyə verilməsi, 

əsas kapitala yönəldilmiş 

investisiyalar haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

 

 

Ölkə, mülkiyyət 

və iqtisadi 

fəaliyyət növləri, 

maliyyə 

mənbələri, neft 

və qeyri-neft 

bölmələri üzrə  

illik 

 

 

 

29 may 30 iyul Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda tikinti” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə,  “Tikintinin əsas 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 
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(1-investisiya №-li 

forma) 

 

 

 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

9. İstifadəyə verilmiş əsas 

fondların, yaşayış evləri-

nin, sosial-mədəni tikili-

lərin və əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsaitlərin 

regionlar üzrə bölgüsü 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(4-investisiya №-li forma 

aylığa və 1-investisiya 

№-li forma illiyə 

əlavələr) 

 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası, 

rayonlar, şəhərlər 

və iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

 

illik 

 

rüblük 

29 may              30 iyul 

 

hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda tikinti”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik statistik 

məcmuələrdə, “Regionlar üzrə 

tikintinin əsas göstəriciləri” adlı 

rüblük statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Tikili və obyektlərin 

tikintisi haqqında məlu-

matların hazırlanması  

(2-əsaslı tikinti №-li 

forma) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, regionlar 

və iqtisadi fəaliy-

yət növləri üzrə  

aylıq 

(bütün 

müəssisə-

lər üzrə)  

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanda 

tikinti” adlı illik statistik 

məcmuədə və “Tikintinin  əsas 

göstəriciləri” adlı  aylıq statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

    illik 

(dəqiqləş-

dirilmiş 

məlumat-

lar) 

 

29 may 30 iyul 

11. Əhalinin vəsaiti hesa-

bına tikilmiş yaşayış 

evlərinin və qeyri-

yaşayış sahələrinin 

istismara verilməsi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, Naxçıvan 

Muxtar Respub-

likası, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

rüblük 

 

 

hər ayın 12-si Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzənin 

hazırlanmasında və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanda 

tikinti” adlı illik statistik 
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(1-YET (əhali) №-li 

forma) 

məcmuədə və “Tikintinin  əsas 

göstəriciləri” adlı  illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. “Regionlar üzrə 

tikintinin əsas göstərici-

ləri” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası, 

rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

rüblük 

 

 

 

hesabat dövründən 

sonra 40-cı gün 

 

“Regionlar üzrə tikintinin əsas 

göstəriciləri” adlı rüblük statistik 

bülleten vaxtında hazırlanaraq nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış 

və  Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

13. Su kəmərlərinin və kana-

lizasiyaların işinə dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-su  kəməri və kanali-

zasiya №-li forma) 

 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, nazirlik və 

baş idarələr, 

şəhər, rayon və 

kənd yerləri üzrə  

 

illik 

 

 

 

 

6 may 30 iyul  Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda tikinti” adlı illik 

statistik məcmuədə və “Su, qaz və 

istilik təsərrüfatı müəssisələrinin 

əsas göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. Şəbəkə (maye) qazın-

dan istifadə haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-qaz №-li forma) 

 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və regionlar 

üzrə 

illik 6 may 30 iyul  Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda tikinti” adlı illik 

statistik məcmuədə və “Su, qaz və 

istilik təsərrüfatı müəssisələrinin 

əsas göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

15. İstilik enerjisi ilə təchiz 

olunma haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, nazirlik, 

komitə və baş 

idarələr, şəhər  

və sahələr üzrə 

illik 

 

 

 

6 may 30 iyul  Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda tikinti” adlı illik 

statistik məcmuədə və “Su, qaz və 

istilik təsərrüfatı müəssisələrinin 
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(1-istilik №-li forma)   əsas göstəriciləri” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

16. “Su, qaz və istilik təsər-

rüfatı müəssisələrinin 

əsas göstəriciləri” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 11 may 

 

“Su, qaz və istilik təsərrüfatı 

müəssisələrinin əsas göstəriciləri” 

adlı illik statistik bülleten vaxtında 

hazırlanaraq nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və  

Komitənin internet səhifəsinə 

yerləşdirilmişdir. 

17. Tikinti quraşdırma 

işlərinə yönəldilmiş 

investisiyaların həcminə 

dair məlumatların 

hazırlanması (faktiki 

qiymətlərlə) 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar  

və şəhərlər, xalis 

rüblər üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 50-ci gün 

 

 

 

Tikinti-quraşdırma işlərinə 

yönəldilmiş investisiyaların həcmi 

haqqında məlumatlar vaxtında 

hazırlanmış və Milli hesablar və 

makroiqtisadi göstəricilər 

statistikası şöbəsinə təqdim 

edilmişdir. 

18. Əsas kapitala investisiya 

qoyuluşuna dair məlu-

matların hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət növləri,  

dövlət və qeyri-

dövlət sektorları, 

o cümlədən 

onların neft-qaz 

və qeyri neft-qaz 

bölmələri üzrə 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 50-ci gün 

 

 

 

Əsas kapitala investisiya 

qoyuluşuna dair məlumatlar 

hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim 

edilmişdir. 
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Energetika və ətraf mühit statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Energetika statistikası 

1. Alternativ və bərpa olu-

nan enerji mənbələrin-

dən istifadə haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-alternativ enerji  

№-li forma) 

Energetika və 

ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

və regionlar üzrə 

illik 

 

7 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın energetikası” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə  nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Təbii qazın qəbulu və 

regionlar üzrə paylan-

ması haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(2-qaz №-li forma) 

Energetika və 

ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar və 

şəhərlər üzrə 

rüblük hesabat dövründən 

sonra 40-cı gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə onlardan istifadə 

edilmiş, “Azərbaycanın 

energetikası”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” adlı illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Energetika haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(24-energetika №-li 

forma)  

Energetika və 

ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

 

illik 7 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın energetikası” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə  nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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4. Neft (qaz) emalı 

müəssisələrinin 

energetikası haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(5-energetika №-li 

forma) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə 

 

  illik 2 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın energetikası” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə  nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Qaz təchizatı 

müəssisələrinin 

energetikası haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(4-energetika №-li 

forma) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar üzrə 

 

  illik 2 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın energetikası” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə  nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. 

 

Dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən 

istehlakçıların istifadə 

etdikləri elektrik və 

istilik enerjisi, təbii qaz, 

su və rabitə xidmətləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(5-istehlak №-li forma) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, nazirlik, 

baş idarələr və 

iqtisadi rayonlar 

üzrə 

illik, 

rüblük 

hesabat dövründən 

sonra 45-ci gün 

5-istehlak №-li rəsmi statistika 

hesabatı forması Dövlət Statistika 

Komitəsinin 07.08.2020-ci il tarixli 

17/12 nömrəli qərarı ilə ləğv 

edilmişdir. 

7. Neftin balansına dair 

məlumatın hazırlanması 

(1-balans (neft) №-li 

forma) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən 

sonra 27-ci  gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın energetikası” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. Elektrik və istilik enerji-

sinin ehtiyatları və 

istifadəsi haqqında 

Energetika  Ölkə, baş idarə 

və müəssisələr 

üzrə 

yarımillik hesabat dövründən 

sonra 40-cı gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə onlardan istifadə 



106 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

məlumatların 

hazırlanması 

(9-energetika №-li 

forma) 

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

 edilmiş, “Azərbaycanın 

energetikası”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” adlı illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

9. Neft emalı məhsulları-

nın istehlakçılara 

göndərilməsi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-neft məhsulları №-li 

forma) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən 

sonra 10-cu gün 

 

Məlumatlar hazırlanmış və yekun 

məlumatların işlənməsində 

onlardan istifadə olunmuşdur. 

10. Enerji məhsullarının 

qalığı, daxil olması və 

məsrəfi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(4-yanacaq №-li forma 

(seçmə qaydada) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi, 

ETSİM 

Ölkə, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri, 

iqtisadi rayonlar 

üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 18-ci gün 

 

 

4-yanacaq №-li rəsmi statistika 

hesabatı forması Dövlət Statistika 

Komitəsinin 19.02.2020-ci il tarixli 

3/12 nömrəli qərarı ilə ləğv 

edilmişdir. 

11. Enerji məhsullarının 

hərəkəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(4-enerji №-li forma) 

(seçmə qaydada) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi, 

ETSİM 

Ölkə, iqtisadi 

rayonlar, iqtisadi 

fəaliyyət və mül-

kiyyət növləri 

üzrə 

illik 19 mart 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə onlardan istifadə 

edilmiş, “Azərbaycanın 

energetikası”, “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri” adlı illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. “Büdcə təşkilatlarında 

kommunal (elektrik və 

istilik enerjisi, təbii qaz, 

su) xidmətlərin istehlakı” 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və regionlar 

üzrə 

 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 45-ci gün 

Məlumat mənbəyi (5-istehlak №-li 

forma) ləğv edilmişdir. 
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adlı statistik bülletenin 

hazırlanması  

 

 Ətraf mühit statistikası 

1. Ətraf mühitin mühafi-

zəsinə və təbii ehtiyat-

ların səmərəli istifadəsi-

nə dövlət nəzarəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-təbiəti mühafizə  

№-li forma) 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

 

Ölkə üzrə illik  

yarımillik 

13 yanvar 

13 iyul 

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” və “Ətraf mühitin 

vəziyyəti haqqında” təhlili 

məruzələrin hazırlanmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. 

 

Milli parklar, dövlət  

təbiət qoruqları və 

yasaqlıqlar haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-qoruq №-li forma) 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi, 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, qoruqlar 

və milli parklar  

üzrə 

illik 18 fevral Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” və “Ətraf mühitin 

vəziyyəti haqqında” təhlili 

məruzələrin hazırlanmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda ətraf mühit”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycan 

rəqəmlərdə”, “Azərbaycan - faktlar 

və rəqəmlər” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

3. Avtomobil 

nəqliyyatından atmosfer 

havasına zərərli 

maddələrin atılması 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi 

Ölkə, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

illik 27 fevral Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Ətraf mühitin 

vəziyyəti haqqında” illik təhlili 

məruzənin və “Atmosfer havasına 

atılan zərərli maddələr” adlı press-

relizin hazırlanmasında onlardan 
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(2-TG (hava-nəqliyyat) 

№-li forma) 

istifadə olunmuş, “Azərbaycanda 

ətraf mühit” və “Azərbaycan 

rəqəmlərdə” adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

4. Neft və qaz quyularının 

tikintisi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-TİG (qazma) №-li 

forma) 

Dövlət Neft 

Şirkəti 

Ölkə üzrə illik 11 fevral Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək  “Ətraf mühitin 

vəziyyəti haqqında” təhlili 

məruzənin və “Geoloji-kəşfiyyat 

işləri haqqında”  press-relizin 

hazırlanmasında onlardan istifadə 

olunmuşdur. 

5. Tibbi tullantıların əmələ 

gəlməsi və hərəkəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-tibbi tullantılar №-li 

forma) 

Səhiyyə  

Nazirliyi 

Ölkə üzrə illik 30 mart 

  

 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Azərbaycanda 

ətraf mühit” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. Bundan başqa, 

onlardan tullantılarla bağlı yekun 

məlumatların alınmasında da 

istifadə olunmuşdur. 

6. Geoloji-kəşfiyyat işləri-

nin yerinə yetirilməsi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-geoloji kəşfiyyat   

№-li forma) 

Energetika və 

ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, nazirlik və   

baş idarələr  üzrə 

illik 27 fevral 

  

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Ətraf mühitin 

vəziyyəti haqqında” təhlili 

məruzənin və “Geoloji-kəşfiyyat 

işləri haqqında”  press-relizin 

hazırlanmasında onlardan istifadə 

olunmuş, “Azərbaycanda ətraf 

mühit” adlı illik statistik məcmuədə 

nəşr edilmiş, istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin  internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir.  
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7. Təhlükəli tullantıların 

əmələ gəlməsi və 

hərəkəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(2-TG (tullantılar) №-li 

forma) 

Energetika və 

ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

fəaliyyət və tul-

lantıların növləri, 

təhlükəlilik dərə-

cəsi üzrə 

 

illik 19 mart 

  

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Ətraf mühitin vəziyyəti haqqında” 

təhlili məruzənin və “2019-cu ildə 

tullantıların hərəkəti haqqında” 

press-relizin hazırlanmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda ətraf mühit” və 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuələrdə, “Azərbaycan 

Respublikasında yaranan təhlükəli 

tullantılar” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

8. Sudan istifadə haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(2-TG (su təsərrüfatı)  

№-li forma) 

Azərbaycan  

Meliorasiya  

və Su Təsər-

rüfatı ASC 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər və iqti-

sadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

illik  15 may 

  

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Ətraf mühitin 

vəziyyəti haqqında” illik təhlili 

məruzənin hazırlanmasında 

onlardan istifadə olunmuş, 

“Azərbaycanda ətraf mühit”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycanın 

regionları” və “Azərbaycan 

rəqəmlərdə”  adlı illik statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

9. Hidrometeoroloji 

stansiyaların müşahi-

dələri haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(1-meteorologiya №-li 

forma)  

Ekologiya  və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi yanın-

da Milli Hidro-

meteorologiya 

Xidməti 

Hidrometeoroloji 

stansiyalar üzrə 

illik 

 

27 fevral 

  

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Azərbaycanda 

ətraf mühit” və “Azərbaycanın 

statistik göstəriciləri adlı illik 

statistik məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. Ətraf mühitin 

mühafizəsinə çəkilən 

xərclər və ödənişlər 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(4-ətraf mühit №-li 

forma) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

illik 10 aprel 

  

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Ətraf mühitin vəziyyəti haqqında” 

illik təhlili məruzənin 

hazırlanmasında onlardan istifadə  

olunmuş, “Azərbaycanda ətraf 

mühit” adlı illik statistik məcmuədə 

və “Təbii ehtiyatların mühafizəsi və 

istifadəsinə dair əsas göstəricilər” 

adlı illik statistik bülletendə nəşr 

edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

11. Atmosfer havasına atılan 

zərərli maddələrə dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(2-TG (hava) №-li 

forma) 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar və 

iqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə  

illik 27 mart Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Ətraf mühitin vəziyyəti haqqında” 

illik təhlili məruzənin və “Atmosfer 

havasına atılan zərərli maddələr 

haqqında” press-relizin 

hazırlanmasında onlardan istifadə 

olunmuş,  “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycanın 

regionları” və “Azərbaycan 

rəqəmlərdə”  adlı illik statistik 

məcmuələrdə, “Təbii ehtiyatların 

mühafizəsi və istifadəsinə dair əsas 

göstəricilər” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

12. Təkrar xammalın 

(tullantıların) yaranması 

və istifadəsi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar və iqti-

sadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

illik 

 

16 mart 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Ətraf mühitin vəziyyəti haqqında” 

illik təhlili məruzənin və 

“Tullantılar haqqında”  press-relizin 

hazırlanmasında onlardan istifadə 
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(14-təkrar xammal 

(tullantı) №-li forma) 

  olunmuş,  “Azərbaycanda ətraf 

mühit”, “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik statistik 

məcmuələrdə, “Təkrar xammalın 

istifadəsi” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

13. “Azərbaycan 

Respublikasında yaranan 

təhlükəli tullantılar” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar və iqti-

sadi fəaliyyət 

növləri üzrə  

illik  30 aprel “Azərbaycan Respublikasında 

yaranan təhlükəli tullantılar” adlı 

illik statistik bülleten vaxtında 

hazırlanaraq nəşr olunmuş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. “Azərbaycanda istehsalat 

və bərk məişət 

tullantıları” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar və 

iqtisadi fəaliyyət 

növləri üzrə 

illik 30 aprel “Azərbaycanda istehsalat və bərk 

məişət tullantıları” adlı illik statistik 

bülleten vaxtında hazırlanaraq nəşr 

olunmuş, istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

15. “Təbii ehtiyatların müha-

fizəsi və istifadəsinə dair 

əsas göstəricilər” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Energetika  

və ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə, rayonlar, 

şəhərlər, iqtisadi 

rayonlar və iqti-

sadi fəaliyyət 

növləri  üzrə 

illik  29 may “Təbii ehtiyatların mühafizəsi və 

istifadəsinə dair əsas göstəricilər” 

adlı illik statistik bülleten vaxtında 

hazırlanaraq nəşr olunmuş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

16. Məişət (təsərrüfat) -

içməli suyun sanitariya-

epidemioloji 

monitorinqinin 

nəticələri haqqında 

Səhiyyə 

Nazirliyi 

Ölkə üzrə illik 30 mart Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilərək “Azərbaycanda 

ətraf mühit” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilmiş, 

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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məlumatların 

hazırlanması 

(18 №-li forma) 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

17. Artezian və subartezian 

quyularının sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Yerli icra 

hakimiyyəti 

orqanları 

Ölkə, rayonlar  

və şəhərlər üzrə 

illik 5 mart Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda əldə edilmişdir. 
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Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Kənd təsərrüfatı statistikası 

1. Kənd inzibati ərazi 

dairələri üzrə təsərrüfat-

başına uçot sənədlərinin 

məlumatları əsasında 

yekun cədvəllərin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik  1 may 1 iyun Daxil edilmiş məlumatlar əsasında 

yekun cədvəllərin alınması təmin 

edilmişdir. 

2. İstehsal olunmuş kənd 

təsərrüfatı məhsulu 

haqqında məlumatların 

hazırlanması (son 

hesablama)  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 20 aprel İstehsal olunmuş kənd təsərrüfatı 

məhsulu haqqında məlumatlar 

hazırlanmış, təhlil edilmiş, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. İstehsal olunmuş kənd 

təsərrüfatı məhsulunun 

dəyəri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması (cari 

qiymətlərlə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

aylıq 

 

 

rüblük 

hesabat dövründən  

sonra 10-cu gün 

 

hesabat dövründən  

sonra 20-ci gün 

İstehsal olunmuş kənd təsərrüfatı 

məhsulunun dəyəri haqqında 

məlumatlar hazırlanmış, təhlil 

edilmiş, “Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatı” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. 2020-ci il yanvarın  

1-nə torpaq mülkiyyətçi-

ləri və istifadəçilərinin 

ümumi torpaq sahələri 

və növləri üzrə istifadə  

İqtisadiyyat 

Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə  və rayonlar 

üzrə 

ildə 1 dəfə  30 aprel Məlumatlar “Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatı” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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vəziyyəti, o cümlədən  

suvarılan torpaqlar üzrə 

məlumatların 

hazırlanması 

 Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Pestisidlərin, bioloji 

preparatların və 

aqrokimyəvi 

maddələrin 

dövriyyəsinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Qida Təhlükə-

sizliyi Agentli-

yi, Kənd təsər-

rüfatı statisti-

kası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

 

6. Hesabat ilinin əvvəlinə 

ölkədə mövcud olan 

texnikanın sayı barədə 

məlumatların 

hazırlanması 

Kənd Təsərrü-

fatı Nazirliyi 

yanında Aqrar 

Xidmətlər 

Agentliyi, Kənd 

təsərrüfatı sta-

tistikası şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 21 aprel 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

7. İstehsalçıların müqavilə-

yə əsaslanan kənd 

təsərrüfatı istehsalında 

və fermer birliklərində 

iştirakı ilə bağlı seçmə 

statistik müayinənin 

keçirilməsi   

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 21 dekabr İstehsalçıların müqaviləyə 

əsaslanan kənd təsərrüfatı 

istehsalında və fermer birliklərində 

iştirakı ilə bağlı seçmə statistik 

müayinə keçirilmiş, toplanmış 

statistik məlumatlar yoxlanılmış və 

alınmış yekun cədvəllər əsasında 

hesabat hazırlanmışdır. 

8. Suvarma sistemləri üzrə 

suyun götürülməsi və 

verilməsinə dair məlu-

matların hazırlanması   

(1-su təsərrüfatı №-li 

forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 30 yanvar Suvarma sistemləri üzrə suyun 

götürülməsi və verilməsinə dair 

məlumatlar hazırlanmış və 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

 

9. Nasos stansiyaları və su 

quyuları avadanlıqları-

nın mövcudluğu və 

istismarı haqqında 

Meliorasiya və 

Su Təsərrüfatı 

ASC,  

Ölkə üzrə ildə 2 dəfə 5 mart, 

5 iyun 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 
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məlumatların 

hazırlanması  

(5-su təsərrüfatı №-li 

forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

10. Kənd təsərrüfatı məhsul-

larının satışı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(21-satış №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 11 fevral 

 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının 

satışı haqqında məlumatlar 

hazırlanmış və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

11. Fitosanitar karantin 

vəziyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(6-fitosanitar №-li 

forma) 

Kənd Təsərrü-

fatı Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 5 fevral Fitosanitar karantin vəziyyəti 

haqqında məlumatlar hazırlanmış 

və  sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

 

12. Kənd təsərrüfatına  

göstərilən aqroservis 

xidmətlərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(2-mex (aqroservis 

xidməti) №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 

 

11 fevral Kənd təsərrüfatına göstərilən 

aqroservis xidmətlərinə dair 

məlumatlar hazırlanmış, təhlil 

edilmiş, “Kənd təsərrüfatına 

göstərilən aqroservis xidmətləri” 

adlı illik statistik bülletendə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

13. Kənd təsərrüfatı 

müəssisələri (kənd 

təsərrüfatına xidmət 

göstərən təsərrüfatlar da 

daxil edilməklə) və  

fərdi sahibkar təsərrü-

fatlarının fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(6-kt №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

 

illik 15 aprel 20 may Kənd təsərrüfatı müəssisələri (kənd 

təsərrüfatına xidmət göstərən 

təsərrüfatlar da daxil edilməklə) və  

fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 

fəaliyyəti haqqında məlumatlar 

hazırlanmış, “Kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin fəaliyyəti 

haqqında” və “Fərdi sahibkar 

təsərrüfatlarının fəaliyyəti 

haqqında” illik statistik 

bülletenlərdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. Ailə kəndli təsərrüfatla-

rının bələdiyyələrdə 

qeydə alınması 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(2-kt (bələdiyyə) №-li 

forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 

 

17 fevral Ailə kəndli təsərrüfatlarının 

bələdiyyələrdə qeydə alınması 

haqqında məlumatlar hazırlanmış 

və sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

15. Kənd təsərrüfatı 

maşınlarının alqı və 

satqısına dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-kt (lizinq) №-li 

forma) 

“Aqrolizinq” 

ASC,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 
 

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

30 yanvar 

30 iyul 

3 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

16. “Kənd təsərrüfatına 

göstərilən aqroservis 

xidmətləri” adlı statistik  

bülletenin hazırlanması 

(2019-cu ilin yekunları 

üzrə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 20 fevral  “Kənd təsərrüfatına göstərilən 

aqroservis xidmətləri” adlı illik 

statistik bülleten hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

17. “Kənd təsərrüfatı müəs-

sisələrinin fəaliyyəti 

haqqında” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

(2019-cu ilin yekunları 

üzrə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 20 may  “Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

fəaliyyəti haqqında” illik statistik 

bülleten hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

18. “Fərdi sahibkar təsərrü-

fatlarının fəaliyyəti 

haqqında” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

(2019-cu ilin yekunları 

üzrə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 20 may  “Fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 

fəaliyyəti haqqında” illik statistik 

bülleten hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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19. “İstehsalçıların 

müqaviləyə əsaslanan 

kənd təsərrüfatı 

istehsalında və fermer 

birliklərində iştirakına 

dair statistik 

müayinənin yekunları” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 30 dekabr “İstehsalçıların müqaviləyə 

əsaslanan kənd təsərrüfatı 

istehsalında və fermer birliklərində 

iştirakına dair statistik müayinənin 

yekunları” adlı statistik bülleten 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 Bitkiçilik statistikası 

20. 2019-cu ilin məhsulu 

üçün kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin əkin sahəsi, 

məhsul yığımı və 

məhsuldarlığına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(29-kt №-li rəsmi 

statistika hesabatının və 

29-a-kt №-li seçmə 

statistika müşahidəsinin 

məlumatları əsasında)  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

ildə 1 dəfə 

(dekabrın 

1-i vəziy-

yətinə) 

20 fevral Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

21. 2020-ci ilin məhsulu 

üçün kənd təsərrüfatı 

bitkilərinin əkin sahəsi, 

məhsul yığımı və 

məhsuldarlığına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(29-kt №-li rəsmi 

statistika hesabatının və 

29-a-kt №-li seçmə 

statistika müşahidəsinin 

məlumatları əsasında)  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

ildə 1 dəfə 

(dekabrın 

1-i vəziy-

yətinə) 

28 dekabr  

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

məruzənin hazırlanmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 
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22. 2020-ci ilin məhsulu 

üçün əkin sahələrinin 

qəti uçotu haqqında 

məlumatın hazırlanması   

(4-kt №-li rəsmi 

statistika hesabatının və 

4-a-kt №-li seçmə 

statistika müşahidəsinin 

məlumatları əsasında)  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

ildə 1 dəfə 10 iyul 30 iyul Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“2020-ci ilin məhsulu üçün kənd 

təsərrüfatı bitkiləri əkinlərinin qəti 

uçotunun yekunları” adlı illik 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

23. Yazlıq bitkilərin əkini 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(3-kt №-li rəsmi 

statistika hesabatının və 

3-a-kt №-li seçmə 

statistika müşahidəsinin 

məlumatları əsasında)  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

aylıq mart-iyun 

aylarının 

10-u 

 

24 iyun 

 

mart-iyun 

aylarının 

15-i 

 

30 iyun 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Yazlıq bitkilərin əkini” adlı aylıq 

statistik bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

24. Məhsul yığımı, payızlıq-

ların səpini, dondurma 

şumu haqqında məlu-

matların hazırlanması 

(7-kt №-li rəsmi 

statistika hesabatının və 

7-a-kt №-li seçmə 

statistika müşahidəsinin 

məlumatları əsasında)  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

aylıq iyun-dekabr 

aylarının 

10-u 

 

iyun-dekabr 

aylarının 

17-si 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının 

yığımı” adlı aylıq statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

30 dekabr 

 

 

25. Toxum məhsullarının 

istehsalı və hərəkəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(16-kt (toxumçuluq)  

№-li forma) 

Kənd Təsərrü-

fatı Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 11 fevral 28 fevral Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“2019-cu ildə toxumların istehsalı 

və dövriyyəsi” adlı illik statistik  

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış  və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

26. Mineral gübrələrin idxalı 

və satışı barədə 

Kənd Təsərrü-

fatı Nazirliyi, 

Ölkə üzrə illik 20 fevral 3 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 
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məlumatların 

hazırlanması 

(9-a-kt №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

27. Tarlaya mineral və üzvü 

gübrələrin verilməsi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(9-b-kt №-li forma)  

(seçmə statistik müşa-

hidənin məlumatlarına 

əsasən) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 30 yanvar 3 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

28. Ekoloji təmiz kənd 

təsərrüfatı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(1-kt-eko №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

rüblük hesabat  

dövründən 

sonra 17-ci 

gün 

hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 

Hesabatı təqdim edəcək müvafiq 

müəssisələr hələ ki, mövcud 

deyildir. 

29. İstixanalar və onlarda 

yetişdirilən bitkiçilik 

məhsullarına dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(18-kt №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonrakı 

ayın 10-u 

hesabat  

dövründən 

sonrakı  

ayın 20-si 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

məruzənin hazırlanmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

 

30. “Yazlıq bitkilərin əkini” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

aylıq, 

fevral-

iyun ayları 

üzrə 

mart-iyun  

aylarının 15-i 

 

30 iyun 

“Yazlıq bitkilərin əkini” adlı aylıq 

statistik bülleten hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

31. “Şumun qaldırılması və 

payızlıq taxılın səpini”  

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

(2019-cu ilin yekunları 

üzrə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 30 yanvar  “Şumun qaldırılması və payızlıq 

taxılın səpini” adlı illik statistik 

bülleten hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

32. “Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yığımı” 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

aylıq,   iyun-dekabr 

aylarının 17-si 

 

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının 

yığımı” adlı aylıq statistik bülleten 

hazırlanmış, nəşr edilərək 
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adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

may-

noyabr 

ayları üzrə 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

33. “Tarla bitkilərinin əkin      

sahəsi, məhsul yığımı və  

məhsuldarlığı” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

(2019-cu ilin yekunları 

üzrə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar və 

təsərrüfat 

kateqoriyaları 

üzrə  

illik 28 fevral  “Tarla bitkilərinin əkin  sahəsi, 

məhsul yığımı və məhsuldarlığı” 

adlı illik statistik bülleten 

hazırlanmış, nəşr  edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

34. “Çoxillik əkmələrin 

əkin sahəsi, məhsul 

yığımı və 

məhsuldarlığı” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması (2019-cu 

ilin yekunları üzrə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar və 

təsərrüfat 

kateqoriyaları 

üzrə 

illik 28 fevral  “Çoxillik əkmələrin əkin sahəsi, 

məhsul yığımı və məhsuldarlığı” 

adlı illik statistik bülleten 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

35. “2020-ci ilin məhsulu 

üçün kənd təsərrüfatı 

bitkiləri əkinlərinin qəti 

uçotunun yekunları” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə, rayonlar və 

təsərrüfat 

kateqoriyaları 

üzrə 

illik 5 avqust “2020-ci ilin məhsulu üçün kənd 

təsərrüfatı bitkiləri əkinlərinin qəti 

uçotunun yekunları” adlı illik 

statistik bülleten hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

36. “Toxumların istehsalı 

və dövriyyəsi” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

(2019-cu ilin yekunları 

üzrə) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 28 fevral  “2019-cu ildə toxumların istehsalı 

və dövriyyəsi” adlı illik statistik 

bülleten hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

37. “Çoxillik əkmələr” 

(ənənəvi, intensiv və 

superintensiv bağlar 

bölgüsündə) adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 25 dekabr “Çoxillik əkmələr” adlı illik 

statistik bülleten hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 



121 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38. Kənd təsərrüfatı 

işlərinin gedişi barədə 

operativ məlumatların 

hazırlanması: 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

mövsümi 

dövriliklə 

 

may-noyabr Müvafiq məlumatlar toplanaraq 

istifadəçilərə çatdırılmış və kütləvi 

informasiya vasitələrində dərc 

edilmişdir. 

   a) yazlıq bitkilərin əkini  “_” “_” 11 may “-” 

   b) barama tədarükü  “_” “_” 25 may-6 iyul “-” 

   c) taxıl biçini  “_” “_” 8 iyun-21 sentyabr “-” 

   ç) pambıq tədarükü  “_” “_” 31 avqust-30 noyabr “-”  

 Heyvandarlıq  statistikası 

39. Ət, süd, yumurta, yun və 

sair heyvandarlıq məh-

sulları istehsalına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(24  №-li forma və fərdi 

sahibkarlar, ailə kəndli 

və ev təsərrüfatlarının 

seçmə statistika 

müayinəsi məlumatları 

əsasında) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 5 mart Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

40. Heyvandarlıq məhsulla-

rının istehsalına dair 8, 9, 

11, 12, 14, 15, 16, 18   

№-li köməkçi cədvəllər 

üzrə hesablamaların 

aparılması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə  üzrə illik 30 iyun Hesablamalar vaxtında aparılmış, 

məlumatlar “Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatı” adlı illik statistik 

məcmuədə nəşr edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

41. Heyvandarlığın vəziyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(24 №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və  

rayonlar üzrə 

illik 17 fevral 28 fevral Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

42. Kənd təsərrüfatı 

heyvanlarının süni maya-

landırılması haqqında 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonrakı 

ayın 20-si  

hesabat 

dövründən 

sonrakı  

ayın  30-u  

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 
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məlumatların 

hazırlanması 

(31-kt №-li forma) 

43. Damazlıq mal-qara və 

quşların satışı və 

mövcudluğu haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(31-a-kt №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 3 fevral 20 fevral Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Damazlıq heyvanların baş sayı və 

satışı” adlı illik statistik bülletendə 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir.  

44. 2020-ci il yanvarın 1-i 

vəziyyətinə 

heyvanların, quşların və 

arı ailələrinin uçotunun 

qısa yekunlarına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(bütün kənd təsərrüfatı 

müəssisələri, fərdi 

sahibkar, ailə kəndli və 

ev təsərrüfatlarında 

aparılmış uçot 

məlumatlarına əsasən) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

ildə 1 dəfə 28 fevral Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“2020-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 

heyvanların, quşların və arı 

ailələrinin sayı” adlı illik statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

45. 2020-ci il yanvarın 1-i 

vəziyyətinə 

heyvanların, quşların və 

arı ailələrinin uçotunun 

tam yekunlarına dair 

məlumatların 

hazırlanması (bütün 

kənd təsərrüfatı 

müəssisələri, fərdi 

sahibkar, ailə kəndli və 

ev təsərrüfatlarında 

aparılmış uçot 

məlumatlarına əsasən) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

ildə 1 dəfə 27 mart Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“2020-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 

heyvanların, quşların və arı 

ailələrinin sayı” adlı illik statistik  

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə  çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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46. Heyvanların, quşların 

və arı ailələrinin 

uçotunun yekun 

məlumatlarının bütün 

təsərrüfat kateqoriyaları 

üzrə qruplaşdırılması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

ildə 1 dəfə 31 mart Məlumatlar vaxtında 

qruplaşdırılmış, “2020-ci il 

yanvarın 1-i vəziyyətinə 

heyvanların, quşların və arı 

ailələrinin sayı” adlı illik statistik  

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

47. Heyvandarlığın 

vəziyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(24-kt №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

 

aylıq hesabat 

dövründən 

sonrakı 

ayın 10-u 

hesabat 

dövründən 

sonrakı  

ayın 20-si 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış,  

“İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, 

donuz və quşların baş sayı və 

heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalı” adlı rüblük statistik 

bülletendə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

48. Heyvandarlığın 

vəziyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması (fərdi 

sahibkar, ailə kəndli və 

ev təsərrüfatlarının 

seçmə statistika 

müayinəsi məlumatları 

əsasında) 

(24-a-kt №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonrakı 

ayın 15-i 

hesabat 

dövründən 

sonrakı  

ayın 30-u 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

onlardan “Sosial, iqtisadi inkişaf” 

adlı aylıq statistik məruzənin 

hazırlanmasında  istifadə 

edilmişdir. 

49. Fərdi sahibkar, ailə 

kəndli və ev 

təsərrüfatlarında 

heyvandarlıq məh-

sullarının istehsalı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

aylıq hesabat 

dövründən 

sonrakı 

ayın 10-u 

hesabat  

dövründən 

sonrakı  

ayın 20-si 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış  

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

məruzənin hazırlanmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 
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50. Fərdi sahibkar, ailə 

kəndli və ev təsərrüfat-

larında mal-qaranın 

sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması   

(14 №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

 

 

 

 

 

rüblük hesabat 

dövründən 

sonrakı 

ayın 10-u 

 

hesabat  

dövründən 

sonrakı 

ayın 20-si 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

məruzənin hazırlanmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

51. Mal-qara və quşlara 

yemlərin məsarifi 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(24-yem №-li forma 

(seçmə qaydada) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

 

illik 20 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış və 

sorğuların cavablandırılmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

52. Arıçılıq məhsullarının 

istehsalına dair seçmə 

statistik müşahidənin 

aparılması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

Ölkə üzrə 

 

ildə bir 

dəfə 

6 mart Seçmə statistik müşahidə aparılmış, 

məlumatlar yoxlanılmış, sorğuların 

cavablandırılmasında və press-

relizin hazırlanmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

53. “İribuynuzlu mal-qara, 

qoyun, keçi, donuz və 

quşların baş sayı və 

heyvandarlıq 

məhsullarının istehsalı” 

adlı statistik bülletenin 

hazırlanması 

 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

rüblük yanvar, aprel,  

iyul, oktyabr  

aylarının 21-i 

“İribuynuzlu mal-qara, qoyun, keçi, 

donuz və quşların baş sayı və 

heyvandarlıq məhsullarının 

istehsalı” adlı statistik bülleten 

rüblük dövriliklə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

54. “2020-ci il yanvarın 1-i 

vəziyyətinə 

heyvanların, quşların və 

arı ailələrinin sayı” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 28 fevral  “2020-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 

heyvanların, quşların və arı 

ailələrinin sayı” adlı illik statistik 

bülleten hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

55. “Damazlıq heyvanların 

baş sayı və satışı” adlı 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 20 fevral  “Damazlıq heyvanların baş sayı və 

satışı” adlı illik statistik bülleten 

hazırlanmış, nəşr edilərək 
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statistik bülletenin 

hazırlanması 

(2019-cu ilin yekunları 

üzrə) 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

56. Kənd təsərrüfatı heyvan-

larının xəstəlikləri 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(2-baytarlıq №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və rayonlar  

üzrə 

 

rüblük 

 

hesabat 

dövründən 

sonrakı ayın 

10-u 

 

hesabat  

dövründən 

sonrakı 

ayın 20-si 

 

2019-cu ilin illik məlumatları 

vaxtında hazırlanmış və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

 

57. Baytarlıq 

preparatlarının 

dövriyyəsinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Qida Təhlükə-

sizliyi Agentli-

yi, Kənd təsər-

rüfatı statisti-

kası şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

2019-cu ilin illik məlumatları 

vaxtında hazırlanmış və sorğuların 

cavablandırılmasında onlardan 

istifadə edilmişdir. 

 

 
Meşə təsərrüfatı, ovçuluq və balıqçılıq statistikası  

58. Meşə bərpa 

tədbirlərinin aparılması 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-mt №-li forma) 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi  

Ölkə üzrə illik 

yarımillik 

24 fevral  

30 iyul 

18 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

59. Meşə (oduncaq) 

buraxılışı, meşəyə 

xidmət tədbirləri və 

meşədən əlavə istifadə 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(3-mt №-li forma) 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 28 fevral 18 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

60. Meşə fondunda və başqa 

ərazilərdə baş vermiş 

meşə yanğınları 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(5-mt (yanğın) №-li 

forma) 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 16 dekabr 18 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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61. Meşələrin mühafizəsi və 

meşə təsərrüfatı işlərinin 

aparılması haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(7-mt №-li forma) 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi, Kənd 

təsərrüfatı sta-

tistikası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 20 fevral 18 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

62. Meşə fondu və sair 

torpaqlarda meşə 

məhsullarının tədarük 

edilməsinə dair seçmə 

statistik müayinənin 

keçirilməsi  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi, ETSİM 

 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

xüsusi 

proqramla 

24 fevral 18 avqust Seçmə statistik müayinə keçirilmiş,  

məlumatlar yoxlanılmış və “Sosial, 

iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

məruzənin hazırlanmasında 

onlardan istifadə edilmişdir. 

63. Göl və nohur balıqçılığı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(2-balıq №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi  

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 19 mart 18 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” və 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

64. Ovçuluq təsərrüfatları 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(2-ovçuluq №-li forma) 

 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 7 aprel 18 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” və 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

65. Vətəgə əhəmiyyətli 

balıqların artırılması və 

mühafizəsi haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(5-balıqartırma №-li 

forma) 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi,  

Kənd təsərrüfatı  

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə  üzrə illik  

yarımillik 

 

 

 

 

6 mart 

8 sentyabr 

17 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” və 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

66. Təzə balığın 

ovlanmasına verilən 

kvota, istifadə etdikləri 

Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər 

Nazirliyi, 

Ölkə  üzrə illik 

 

3 mart 17 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” və 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 
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gəmilərin, qayıqların və 

işçilərin sayına dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(3-balıq (kvota) №-li  

forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin  internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

67. Tutulmuş (ovlanmış) 

təzə  balıq və onun satışı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(1-balıq №-li forma) 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

 

illik 3 mart 17 avqust Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” və 

“Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuələrdə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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Ərzaq məhsullarının balansları  

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ərzaq məhsullarının 

balanslarının 

hazırlanması  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 30 yanvar 

 

 

20 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın ərzaq balansları” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. Bitkiçilik məhsullarının 

balanslarının 

hazırlanması  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik 20 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın ərzaq balansları” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Heyvandarlıq və 

balıqçılıq məhsullarının 

balanslarının 

hazırlanması  

Kənd təsərrüfatı  

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik  20 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın ərzaq balansları” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Sənaye emalından 

keçmiş əsas növ ərzaq 

məhsullarının  

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

Ölkə üzrə illik 20 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın ərzaq balansları” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 
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balanslarının 

hazırlanması  

 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Bitkiçilik, heyvandarlıq, 

balıqçılıq və sənaye 

emalından keçmiş əsas 

növ ərzaq məhsullarının 

adambaşına istehlak 

göstəricilərinə, özünütə-

minetmə və idxaldan 

asılılıq səviyyələrinə dair 

məlumatların 

hazırlanması   

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə üzrə illik  20 aprel Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanın ərzaq balansları” 

adlı illik statistik məcmuədə nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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Ticarət statistikası 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Daxili ticarət statistikası 

1. Malların  və 

xidmətlərin istehsalı və 

satışı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

(12-istehsal (ticarət və 

texniki xidmət) №-li 

forma)  

 

 

 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, şəhərlər, 

(rayonlar), iqtisa-

di fəaliyyət, mül-

kiyyət və məhsul 

növləri üzrə 

 

aylıq: 

iri və orta  

sahibkarlıq 

subyektləri 

olan hüquqi 

şəxslər 

 

rüblük: 

kiçik sahib-

karlıq sub-

yekti olan 

hüquqi 

şəxslər  

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 12-si 

 

 

 

 

 

hesabat dövründən 

sonra 30-cu gün 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə, press-

relizlərdə, həmçinin “Ticarət 

müəssisələrinin əsas göstəriciləri” 

adlı rüblük statistik bülletendə nəşr 

edilmiş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir 

2. Fiziki şəxslərin ticarət  

fəaliyyəti haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-ticarət (fiziki şəxs)  

№-li forma) 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi, 

ETSİM 

Ölkə, şəhərlər, 

(rayonlar), iqtisa-

di fəaliyyət və 

məhsul növləri 

üzrə (seçmə 

qaydada) 

rüblük 

  

fevral, may, 

avqust və noyabr  

aylarının 13-ü 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

istifadəçilərə çatdırılmış, həmçinin 

rəsmi statistika məlumatlarının 

hazırlanmasında onlardan istifadə 

olunmuşdur. 
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 3. Ticarət fəaliyyəti 

haqqında məlumatların 

hazırlanması 

(1-ticarət №-li forma) 

 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, şəhərlər, 

(rayonlar), iqtisa-

di fəaliyyət, mül-

kiyyət və məhsul 

növləri üzrə 

illik 13 mart 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

istifadəçilərə çatdırılmış, həmçinin 

rəsmi statistika məlumatlarının 

hazırlanmasında onlardan istifadə 

olunmuşdur. 

4. Pərakəndə ticarət dövriy-

yəsinin tam həcminin 

hesablanması 

 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə, mal 

qrupları  üzrə 

 

 

 

şəhərlər 

(rayonlar) üzrə 

aylıq, 

illik 

 

 

 

rüblük, 

illik 

hesabat 

dövründən 

sonra 7-ci iş 

günü 

 

hesabat 

dövründən 

sonra 40-cı 

iş günü 

30 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə, press-

relizlərdə, həmçinin  

“Azərbaycanda ticarət”, 

“Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri”, “Azərbaycanın 

regionları” adlı illik və s. statistik 

məcmuələrdə nəşr edilmiş, 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.   

 5. Bazar və yarmarkalarda  

məhsulların satışı 

haqqında məlumatların 

hazırlanması  

(2-bazar №-li forma) 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, şəhərlər 

(rayonlar), məh-

sul növləri üzrə 

rüblük 

 

yanvar, aprel, iyul, 

oktyabr aylarının 16-sı 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

rəsmi statistika məlumatlarının 

hazırlanmasında onlardan istifadə 

olunmuşdur. 

 6. Yarmarka və kənd 

təsərrüfatı məhsulları 

bazarları haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-bazar №-li forma) 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, şəhərlər 

(rayonlar) üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 17-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

rəsmi statistika məlumatlarının 

hazırlanmasında onlardan istifadə 

olunmuşdur. 

7. “Ticarət müəssisələrinin 

əsas göstəriciləri” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə, şəhərlər 

(rayonlar), iqtisa-

di fəaliyyət, mül-

kiyyət və məhsul 

növləri üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 35-ci gün 

 

“Ticarət müəssisələrinin əsas 

göstəriciləri” adlı rüblük statistik 

bülleten hazırlanmış, nəşr olunaraq 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. “Ticarətin əsas göstəri-

ciləri” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, şəhərlər 

(rayonlar) üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 

 

“Ticarətin əsas göstəriciləri” adlı 

rüblük statistik bülleten 

hazırlanmış və rəsmi statistika 
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(yerli statistika orqanları-

nın məlumatları 

əsasında) 

məlumatlarının hazırlanmasında 

onlardan istifadə olunmuşdur. 

9. Pərakəndə ticarət 

dövriyyəsi haqqında 

məlumatın hazırlanması 

 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə iqtisadiyyatı 

səviyyəsində, 

xalis rüblər üzrə, 

cari qiymətlərlə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və Milli hesablar və makro iqtisadi 

göstəricilər statistikası şöbəsinə 

təqdim edilmişdir. 

10. Pərakəndə ticarət 

dövriyyəsinin artım 

sürətləri haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə iqtisadiyyatı 

səviyyəsində, 

xalis rüblər üzrə,  

müqayisəli 

qiymətlərlə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və Milli hesablar və makro iqtisadi 

göstəricilər statistikası şöbəsinə 

təqdim edilmişdir. 

11. Ticarət şəbəkələrində 

realizə olunmuş yerli, 

idxal və qeyri-neft 

məhsullarının həcmi və 

dinamikası haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, şəhərlər 

(rayonlar)  üzrə 

 

illik 31 mart  29 may Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda ticarət” adlı illik 

statistik məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. Topdansatış ticarət 

dövriyyəsinin həcminin 

hesablanması 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə, mal 

qrupları üzrə 

 

 

rüblük 

 

 

illik 

hesabat dövründən  

sonra 45-ci gün 

 

29 may 

Məlumatlar hazırlanmış və 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” haqqında 

aylıq statistik məruzəyə daxil 

edilmiş və  Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

 Xarici ticarət statistikası 

1. Azərbaycan Respubli-

kası üzrə idxal və ixrac 

əməliyyatları haqqında 

məlumatların hazırlan-

ması (Dövlət Gömrük 

Komitəsinin məlumatları 

əsasında)  

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 
Ölkələr üzrə, 

əməliyyat növ-

ləri, mallar və 

mal qrupları, neft 

və qeyri-neft 

sektorları üzrə 

aylıq hesabat 

dövründən 

sonra 30-cu 

gün 
 
 
 

hesabat  

dövründən 

sonra 60-cı 

gün 
 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzədə, press-

relizlərdə, “Azərbaycanın xarici 

ticarət əlaqələri” adlı rüblük 

bülletendə, “Azərbaycanın xarici 

ticarəti”, “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və s. illik  statistik 

məcmuələrdə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və  
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir  

2. “Azərbaycanın xarici 

ticarət əlaqələri” adlı 

statistik bülletenin 

hazırlanması 

(Dövlət Gömrük 

Komitəsinin məlumatları 

əsasında) 

 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkələr üzrə, 

əməliyyat növ-

ləri, mallar və 

mal qrupları üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 45-ci gün 

“Azərbaycanın xarici ticarət 

əlaqələri” adlı statistik bülleten 

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. İxrac edilən qeyri-neft 

məhsullarının 

müqayisəli 

dinamikasına dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

Qeyri-neft məh-

sulları, ümumi və 

ölkələr üzrə 

 

 

rüblük 

 

 

illik 

hesabat dövründən  

sonra 45-ci gün  

 

31 mart  

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və istifadəçilərə çatdırılmışdır. 

4. 

 

Elektron ticarət vasitəsi 

ilə həyata keçirilən 

qeyri-neft məhsullarının 

idxal və ixracı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 

Qeyri-neft məh-

sulları, ümumi və 

ölkələr üzrə 

 

illik 31 mart  Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və istifadəçilərə çatdırılmışdır. 

5. Humanitar yardımın 

paylanması haqqında 

məlumatların 

hazırlanması  

(1-HY №-li forma) 

Ticarət statis-

tikası şöbəsi 
Ölkə, şəhərlər 

(rayonlar), məh-

sul növləri üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 30-cu gün 
 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və istifadəçilərə çatdırılmışdır. 
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Qiymət statistikası  

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. İstehlak qiymətləri 

indeksinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(1 №-li forma (İQİ 

ərzaq), 1 №-li forma 

(İQİ qeyri-ərzaq),  

1 №-li forma (İQİ 

xidmət) 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə  üzrə aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-u 

 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sahə şöbələrinə, dövlət 

qurumlarına, beynəlxalq 

təşkilatlara təqdim edilmiş, 

“Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuədə, 

“Qiymətlər və qiymət indeksləri” 

adlı aylıq statistik bülletendə nəşr 

olunmuş, “Sosial, iqtisadi inkişaf” 

adlı aylıq məruzəyə daxil edilmiş 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. İstehlak (o cümlədən 

baza) və istehsalçı 

qiymətləri indekslərinin 

zəncirvari üsulla 

hesablanması 

 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə  üzrə aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-u 

 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sahə şöbələrinə, dövlət 

qurumlarına, beynəlxalq 

təşkilatlara təqdim edilmiş, 

“Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuədə, 

“Qiymətlər və qiymət indeksləri” 
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adlı aylıq statistik bülletendə nəşr 

olunmuş, “Sosial, iqtisadi inkişaf” 

adlı aylıq məruzəyə daxil edilmiş 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. Sənaye məhsullarının 

istehsalçı qiymətləri 

indeksinə dair məlu-

matların hazırlanması 

(12-qiymət (sənaye)    

№-li forma) 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-u 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sahə şöbələrinə, dövlət 

qurumlarına, beynəlxalq 

təşkilatlara təqdim edilmiş, 

“Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuədə, 

“Qiymətlər və qiymət indeksləri” 

adlı aylıq statistik bülletendə nəşr 

olunmuş, “Sosial, iqtisadi inkişaf” 

adlı aylıq məruzəyə daxil edilmiş 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. Kənd təsərrüfatı məhsul-

larının istehsalçı qiymət-

ləri indeksinə dair 

məlumatların 

hazırlanması  

(12-qiymət (kənd 

təsərrüfatı) №-li forma) 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq 

 

 

hesabat dövründən 

sonrakı ayın 10-u 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sahə şöbələrinə, dövlət 

qurumlarına, beynəlxalq 

təşkilatlara təqdim edilmiş, 

“Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuədə, 

“İstehsalçı qiymət indeksləri” adlı 

aylıq statistik bülletendə nəşr 

olunmuş, “Sosial, iqtisadi inkişaf” 

adlı aylıq məruzəyə daxil edilmiş 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. Nəqliyyat, poçt və rabitə 

xidmətlərinin qiymət 

indekslərinə dair məlu-

matların hazırlanması 

(12-qiymət (mobil 

rabitə), 12-qiymət 

(telekommunikasiya), 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq 

 

hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-u 

 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sahə şöbələrinə, dövlət 

qurumlarına, beynəlxalq 

təşkilatlara təqdim edilmiş, 

“Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuədə, 

“İstehsalçı qiymət indeksləri” adlı 
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12-qiymət (avtomobil),  

12-qiymət (aviasiya),  

12-qiymət (dəmir yolu),  

12-qiymət (neft nəqli), 

12-qiymət (qaz nəqli), 

12-qiymət (poçt 

rabitəsi), 12-qiymət 

(dəniz) №-li formalar) 

aylıq statistik bülletendə nəşr 

olunmuş, “Sosial, iqtisadi inkişaf” 

adlı aylıq məruzəyə daxil edilmiş 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

6. Tikinti-quraşdırma 

işlərində istehsalçı  

qiymət indekslərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

(1 №-li forma (TQ 

istehsalçı) 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

sahə şöbələrinə, dövlət 

qurumlarına, beynəlxalq 

təşkilatlara təqdim edilmiş,  

“Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuədə, “Tikinti-

quraşdırma işlərində istehsalçı 

qiymət indeksləri” adlı rüblük 

statistik bülletendə nəşr olunmuş, 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

məruzəyə daxil edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

7. İdxal və ixrac olunan 

malların qiymət 

indekslərinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonra 40-cı gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

müvafiq sahə şöbələrinə təqdim 

olunmuş və “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq məruzəyə daxil 

edilmişdir. 

8. Mənzil bazarında qiymət 

indeksinə dair məlum-

atların hazırlanması 

(1-qiymət (mənzil) №-li 

forma) 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-u 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

müvafiq sahə şöbələrinə təqdim 

olunmuş və “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” adlı aylıq məruzəyə daxil 

edilmişdir. 

9. İdxal olunan və yerli 

mallar üzrə qiymət in-

dekslərinin hesablanması  

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

 

Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-u 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış, 

“Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuədə, 

“Qiymətlər və qiymət indeksləri” 

adlı aylıq statistik bülletendə nəşr 
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olunmuş və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

10. “Qiymətlər və qiymət 

indeksləri” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

aylıq hesabat dövründən 

sonrakı ayın 15-i 

“Qiymətlər və qiymət indeksləri” 

adlı aylıq statistik bülleten 

vaxtında nəşr olunaraq 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 

11. “İstehsalçı qiymət 

indeksləri” adlı statistik 

bülletenin hazırlanması 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə aylıq hesabat dövründən  

sonrakı ayın 15-i 

“İstehsalçı qiymət indeksləri” adlı 

aylıq statistik bülleten vaxtında 

nəşr olunaraq istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

12. “Tikinti-quraşdırma 

işlərində istehsalçı 

qiymət indeksləri” adlı   

statistik bülletenin 

hazırlanması 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

rayonlar üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonra 45-ci gün 

“Tikinti-quraşdırma işlərində 

istehsalçı qiymət indeksləri” adlı  

rüblük statistik bülleten vaxtında 

nəşr olunaraq istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

13. Mehmanxana və iaşə 

xidmətləri üzrə icmallaş-

dırılmış istehlakçı 

qiymətləri indeksinə dair 

məlumatların  

hazırlanması 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və müvafiq sahə şöbəsinə təqdim 

olunmuşdur. 

 

14. 

 

Mənzillərin kirayəsi xid-

mətlərinə dair icmallaş-

dırılmış istehlakçı 

qiymətləri indeksinə dair 

məlumatların  

hazırlanması 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və müvafiq sahə şöbəsinə təqdim 

olunmuşdur. 

 

15. İstirahət, əyləncə və 

incəsənət sahəsində 

xidmətlərə dair icmallaş-

dırılmış istehlakçı 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonra 50-ci gün 

Məlumatlar vaxtında hazırlanmış 

və müvafiq sahə şöbəsinə təqdim 

olunmuşdur. 
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qiymətləri indeksinə dair 

məlumatların 

hazırlanması 

16. ÜDM-in Beynəlxalq 

Müqayisələri Proqramı 

çərçivəsində valyutaların 

alıcılıq qabiliyyəti parite-

tinin hesablanması 

məqsədilə qiymət 

müşahidələrinin təşkili   

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük il ərzində Beynəlxalq Müqayisələri Proqramı 

çərçivəsində nəzərdə tutulmuş 

tədbirlər planına uyğun olaraq icra 

olunur. 
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Regional statistika 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. “Azərbaycan 

Respublikası 

regionlarının 2019 -

2023-cü illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı”nın yerinə 

yetirilməsinin vəziyyəti 

haqqında məlumatın 

hazırlanması  

Dayanıqlı 

inkişaf 

statistikası 

şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi  

rayonlar  üzrə 

illik  

 

hesabat dövründən  

sonra 55-ci gün 

Məlumatlar müəyyən olunmuş 

vaxtda hazırlanmış, 

“Azərbaycanın regionları” illik 

statistik məcmuədə nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr (nəşrlər) 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

İnformasiya və 

ictimaiyyətlə 

əlaqələr şöbəsi 

 

 illik sentyabr “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr 

olunaraq istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

2. “Azərbaycan 

rəqəmlərdə” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

İnformasiya və 

ictimaiyyətlə  

əlaqələr şöbəsi 

 

 illik may “Azərbaycan rəqəmlərdə” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

olunaraq istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

3. “Statistik infoqrafika” 

nəşrinin hazırlanması 

 

İnformasiya və 

ictimaiyyətlə  

əlaqələr şöbəsi 

 

 illik sentyabr “Statistik infoqrafika” adlı illik 

statistik nəşr hazırlanmış, nəşr 

olunaraq istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

4. “Azərbaycan – faktlar 

və rəqəmlər” bukletinin 

hazırlanması 

İnformasiya və 

ictimaiyyətlə  

əlaqələr şöbəsi 

 illik may “Azərbaycan – faktlar və 

rəqəmlər” adlı illik statistik buklet  

hazırlanmış, nəşr olunaraq 

istifadəçilərə çatdırılmış və 
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Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

5. “Sosial, iqtisadi 

inkişaf” məruzəsinin 

hazırlanması 

İnformasiya və 

ictimaiyyətlə  

əlaqələr şöbəsi 

 

 aylıq hər ayın  

2-ci ongünlüyü 

“Sosial, iqtisadi inkişaf” adlı aylıq 

statistik məruzələr hazırlanmış, 

nəşr edilərək Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir 

6. “Azərbaycanın 

regionları” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Dayanıqlı inki-

şaf statistikası 

şöbəsi 

 

 illik sentyabr “Azərbaycanın regionları” adlı 

illik statistik məcmuə hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

7. “Dayanıqlı İnkişaf 

Məqsədləri: statistik 

icmal” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Dayanıqlı inki-

şaf statistikası 

şöbəsi 

 

 illik noyabr  “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: 

statistik icmal” adlı illik rəsmi 

məcmuə nəşr edilmiş və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

8. “Azərbaycanın 

demoqrafik 

göstəriciləri” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Əhali 

statistikası 

şöbəsi 

 

 

 illik iyul “Azərbaycanın demoqrafik 

göstəriciləri” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

9. “Azərbaycanda qadınlar 

və kişilər” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Əhali 

statistikası 

şöbəsi 

 illik avqust “Azərbaycanda qadınlar və kişilər” 

adlı illik statistik məcmuə  

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

10. “Azərbaycanda 

uşaqlar” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Əhali 

statistikası 

şöbəsi 

 illik avqust “Azərbaycanda uşaqlar” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

11. “Azərbaycan gəncləri” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Əhali 

statistikası 

şöbəsi 

 illik avqust “Azərbaycan gəncləri” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 
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və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

12. “Əmək bazarı” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

 illik avqust “Əmək bazarı” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

 13. “Dövlət qulluqçuları” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

 illik iyun  “Dövlət qulluqçuları” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

14. “Yeni iş yerləri” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Əmək 

statistikası 

şöbəsi 

 rüblük hesabat dövründən 

sonra 40-cı gün 

“Yeni iş yerləri” adlı rüblük 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

15. “Azərbaycanın milli 

hesabları” məcmuəsinin 

hazırlanması 

 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstəricilər 

statistikası 

şöbəsi 

 illik sentyabr “Azərbaycanın milli hesabları” 

adlı illik statistik məcmuə  

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

16. “Azərbaycanda mikro, 

kiçik və orta 

sahibkarlıq” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Milli hesablar 

və makroiqti-

sadi göstəricilər 

statistikası 

şöbəsi  

 illik noyabr “Azərbaycanda mikro, kiçik və 

orta sahibkarlıq” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

17. “Azərbaycanın 

sənayesi” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 illik avqust “Azərbaycanın sənayesi” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 
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18. “Azərbaycanda tikinti” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Sənaye və 

tikinti 

statistikası 

şöbəsi 

 illik iyul “Azərbaycanda tikinti” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

19. “Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatı” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

 illik 

 

avqust 

 

“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı” 

adlı illik statistik məcmuə  

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

20. “Kənd təsərrüfatı 

müəssisələrinin və fərdi 

sahibkar 

təsərrüfatlarının əsas 

iqtisadi göstəriciləri” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 illik avqust “Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının 

əsas iqtisadi göstəriciləri” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

21. “Azərbaycanın ərzaq 

balansları” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Kənd təsərrüfatı 

statistikası 

şöbəsi 

 

 illik avqust “Azərbaycanın ərzaq balansları” 

adlı illik statistik məcmuə  

hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

22. “Azərbaycanın 

energetikası” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Energetika və 

ətraf mühit sta-

tistikası şöbəsi 

 

 illik avqust “Azərbaycanın energetikası” adlı 

illik statistik məcmuə hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

23. “Azərbaycanda ətraf 

mühit” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Energetika və 

ətraf mühit 

statistikası 

şöbəsi 

 illik avqust “Azərbaycanda ətraf mühit” adlı 

illik statistik məcmuə hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
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24. “Azərbaycanda ticarət” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Ticarət 

statistikası 

şöbəsi 

 illik iyul “Azərbaycanda ticarət” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

25. “Azərbaycanın xarici 

ticarəti” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Ticarət 

statistikası 

şöbəsi 

 illik iyul “Azərbaycanın xarici ticarəti” adlı 

illik statistik məcmuə hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

26. “Azərbaycanda təhsil, 

elm və mədəniyyət” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Sosial 

statistika 

şöbəsi 

 

 illik avqust “Azərbaycanda təhsil, elm və 

mədəniyyət” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

27. “Azərbaycanda səhiyyə, 

sosial təminat və mənzil 

şəraiti” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Sosial 

statistika 

şöbəsi 

 illik iyul  “Azərbaycanda səhiyyə, sosial 

təminat və mənzil şəraiti” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

28. “Azərbaycanda 

cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Sosial 

statistika 

şöbəsi 

 

 illik iyul “Azərbaycanda cinayətkarlıq və 

hüquqpozmalar” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

29. “Azərbaycanda turizm” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

 illik iyun “Azərbaycanda turizm” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 

və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

30. “Azərbaycanda 

nəqliyyat” 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

 illik iyul “Azərbaycanda nəqliyyat” adlı 

illik statistik məcmuə hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 
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məcmuəsinin 

hazırlanması 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

31. “Azərbaycanda 

telekommunikasiya və 

poçt” məcmuəsinin 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

 illik iyul “Azərbaycanda 

telekommunikasiya və poçt” adlı 

illik statistik məcmuə hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

32. “Azərbaycanda 

informasiya cəmiyyəti” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

 illik iyul “Azərbaycanda informasiya 

cəmiyyəti” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

33. “Azərbaycanda ödənişli 

xidmətlər” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Xidmət statis-

tikası şöbəsi 

 

 

 illik iyun “Azərbaycanda ödənişli 

xidmətlər” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

34. “Azərbaycanda 

qiymətlər” 

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Qiymət statis-

tikası şöbəsi 

 

 illik may “Azərbaycanda qiymətlər” adlı 

illik statistik məcmuə hazırlanmış, 

nəşr edilərək istifadəçilərə 

çatdırılmış və Komitənin internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

35. “2019-cu ildə ev 

təsərrüfatları tədqi-

qatının yekunları”  

məcmuəsinin 

hazırlanması 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

 

 illik mart “Ev təsərrüfatları tədqiqatının 

yekunları” adlı illik statistik 

məcmuə hazırlanmış, nəşr edilərək 

istifadəçilərə çatdırılmış və 

Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

36. “Əhalinin su təchizatı 

ilə təminatının 

vəziyyəti” məcmuəsinin 

hazırlanması 

 

Həyat keyfiy-

yətinin statisti-

kası şöbəsi 

 

 illik aprel “Əhalinin su təchizatı ilə 

təminatının vəziyyəti” adlı illik 

statistik məcmuə hazırlanmış, nəşr 

edilərək istifadəçilərə çatdırılmış 
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və Komitənin internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik vahidlərin Dövlət reyestri 

 
Sıra 

№-si 

İşin adı 

(məlumat mənbəyi, 

hesabatın nömrəsi) 

İşin yerinə 

yetirilməsinə 

cavabdeh 

Yekun məlu-

matların qruplaş-

dırılma səviyyəsi 

 

Dövriliyi 

İstifadəçilərə 

məlumatların təqdim 

edilmə tarixi 

İcra vəziyyəti 

ilkin son 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Hüquqi şəxslərin məlu-

matlarının statistik 

vahidlərin Dövlət 

reyestrinə daxil edilməsi  

(İqtisadiyyat 

Nazirliyinin 

məlumatları) 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi 

Ölkə üzrə rüblük hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-dək  

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 

Dövlət Vergi Xidmətindən daxil 

olan hüquqi şəxslər haqqında 

məlumatlar qəbul edilmiş, 

yoxlanmış və statistik vahidlərin 

Dövlət reyestrinə daxil edilmişdir. 

2. Seçmə müşahidələr 

üçün zəruri iqtisadi 

göstəricilər üzrə 

məlumatların yığılması 

 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi, yerli 

Ölkə üzrə illik 5 iyun Seçmə müşahidələr üçün zəruri 

iqtisadi göstəricilər üzrə 

məlumatların yığılması işi davam 

etdirilmişdir. 
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statistika 

orqanları 

3. Statistik vahidlərin 

Dövlət reyestrinin 

aktuallaşdırılması 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi, yerli 

statistika 

orqanları   

Ölkə, rayonlar 

və şəhərlər üzrə 

(qrafik üzrə) 

 

illik 5 iyun                                                                                                                                             Statistik vahidlərin Dövlət 

reyestrinin illik aktuallaşdırılması 

məqsədilə yerli statistika orqanları 

tərəfindən təqdim edilmiş 

aktuallaşma materialları (qrafik 

üzrə) yoxlanılmış, qəbul edilmiş və 

reyestrə inteqrasiya edilmişdir. 

4. Sahibkarlıq fəaliyyəti 

ilə məşğul olan fərdi 

sahibkarların 

reyestrinin aparılması 

(İqtisadiyyat 

Nazirliyinin 

məlumatları) 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi 

Ölkə və cins 

üzrə 

rüblük hesabat dövründən  

sonrakı ayın 10-dək 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 

Dövlət Vergi Xidmətindən daxil 

olan hüquqi şəxs yaratmadan 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan fərdi sahibkarların məlumatları 

qəbul edilmiş, yoxlanmış və 

statistik vahidlərin Dövlət 

reyestrinə daxil edilmişdir. 

5. Torpaq payı almış ailə 

kəndli təsərrüfatlarının 

statistik reyestrinin apa-

rılması (rayon statistika 

idarələri və şöbələrinin 

məlumatları) və aktual-

laşdırılması 

 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi, yerli 

statistika 

orqanları 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

illik 5 iyun Torpaq payı almış ailə kəndli 

təsərrüfatlarının statistik reyestri 

yerli statistika orqanları tərəfindən 

təqdim edilmiş məlumatlar əsasında 

aktuallaşdırılmışdır. 

6. Hüquqi şəxslərin yeni 

yaranmış nümayəndəlik 

və filialları haqqında 

məlumatların statistik 

vahidlərin Dövlət 

reyestrinə daxil 

edilməsi 

 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi, yerli 

statistika 

orqanları 

Ölkə və rayonlar 

üzrə 

müntəzəm 

olaraq 

məlumatlar daxil  

olduqda 

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 

Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən 

təqdim edilən hüquqi şəxslərin yeni 

yaranmış nümayəndəlik və filialları 

haqqında məlumatlar statistik 

vahidlərin Dövlət reyestrinə daxil 

edilmişdir. 
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7. Fərdi sahibkarlıqla 

məşğul olan qadınların 

sayı haqqında 

məlumatların 

hazırlanması 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi 

Ölkə və iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

illik 16 yanvar 

 

Statistik vahidlərin Dövlət 

reyestrinin məlumatları əsasında 

fərdi sahibkarlıqla məşğul olan 

qadın sahibkarların ölkə və iqtisadi 

fəaliyyət növləri üzrə məlumatları  

hazırlanmışdır. 

8.  “Mikro, kiçik, orta və iri 

sahibkarlıq subyektləri-

nin bölgüsü meyarla-

rı”nın hər biri üzrə 

ayrılıqda ləğv edilmiş və 

yeni yaradılmış statistik 

vahidlərin sayı barədə 

məlumatların 

hazırlanması 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi 

 

Ölkə və iqtisadi 

fəaliyyət növləri 

üzrə 

illik 21 yanvar “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq 

subyektlərinin bölgüsü 

meyarları”nın hər biri üzrə ayrılıqda 

ləğv edilmiş və yeni yaradılmış 

statistik vahidlərin sayına dair 

məlumatlar hazırlanmışdır. 

9. Dövlət qurumlarının 

məlumat bazalarının  

Dövlət Statistika 

Komitəsinin statistik 

məlumat bazasına 

“Elektron hökumət” 

şlüzü vasitəsilə 

inteqrasiyasını təmin 

etmək üçün 

razılaşmaların 

hazırlanması 

Statistika 

işlərinin 

əlaqələndiril-

məsi və strateji 

planlaşdırma 

şöbəsi,  

İnsan resursları 

və hüquq 

şöbəsi 

 müntəzəm 

olaraq 

il ərzində Ədliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi, Təhsil nazirlikləri, eləcə 

də Dövlət Miqrasiya Xidməti və 

Dövlət İmtahan Mərkəzinin 

məlumat bazasının Dövlət Statistika 

Komitəsinin statistik məlumat 

bazasına “Elektron Hökumət 

İnformasiya Sistemi” vasitəsilə 

inteqrasiyasına dair imzalanmış 

razılaşmalara əsasən 2020-ci ildə 

Dövlət Statistika Komitəsi 

tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyinin tələblərinə uyğun 

olaraq “İnformasiya sisteminə 

inteqrasiya edilmək üçün tələb 

olunan məlumat hədləri” 

cədvəllərinin son variantları 

hazırlanaraq Azərbaycan 
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Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyinə göndərilmişdir. 

Müvafiq məlumatlar həmin 

Agentlik tərəfindən yoxlanılmış və 

aidiyyəti dövlət qurumlarına 

(Ədliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi, Təhsil nazirliklərinə, 

eləcə də Dövlət Miqrasiya 

Xidmətinə və Dövlət İmtahan 

Mərkəzinə) göndərilmişdir. 

Məlumatların inteqrasiyasının 

təmin edilməsi məqsədilə 2020-ci 

ilin mart ayında Dövlət İmtahan 

Mərkəzi, oktyabr ayında isə Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi tərəfindən veb-servisin 

texniki sənədləri hazırlanaraq 

Dövlət Statistika Komitəsinə 

təqdim edilmiş, bu texniki sənədlər 

əsasında məlumatların qəbulu üçün 

Dövlət Statistika Komitəsi 

tərəfindən müvafiq veb-servis 

hazırlanmış və Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və 

Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə Dövlət 

Statistika Komitəsi arasında 

məlumatların inteqrasiyası təşkil 

olunmuşdur.  

2020-ci ilin dekabr ayında Ədliyyə 

Nazirliyi tərəfindən bildirilmişdir 

ki, hazırda veb-servislərin yazılma 

prosesi tamamlanmaq 

ərəfəsindədir.  Bu proses tam başa 

çatdırıldıqdan sonra veb-servislər 



150 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara 

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinə təqdim 

olunacaqdır.   

Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 

məlumat bazalarının Dövlət 

Statistika Komitəsinin statistik 

məlumat bazasına “Elektron 

Hökumət İnformasiya Sistemi” 

vasitəsilə inteqrasiyasına dair 

imzalanmış Razılaşma ilə bağlı 

29.10.2020-ci il  tarixində Dövlət 

Miqrasiya Xidməti tərəfindən 

bildirilmişdir ki, tələb olunan 

məlumatların inteqrasiyasının təmin 

edilməsi üçün zəruri işlər (veb-

servisin yazılması) davam etdirilir. 

Eyni zamanda, Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən məlumatların 

inteqrasiyasının təmin edilməsi 

məqsədilə veb-servisin yazılması 

istiqamətində də müvafiq işlər 

davam etdirilir.  

 

 

 

 

 

 


