
Dövlət Statistika Komitəsinin işinin yekunları haqqında 

 
 

2013-cü il yanvar ayının 25-də Dövlət Statistika Komitəsinin inzibati 
binasında 2012-ci ildə ölkənin statistika orqanlarının işi haqqında geniş kollegiya 
iclası keçirilmişdir. Kollegiya iclasında Aparatın, Naxçıvan MR Statistika 
Komitəsinin,  Bas  Hesablama  Mərkəzinin,  rayon  statistika  idarələrinin 
rəhbərləri iştirak etmişlər. Statistika işlərinin 
əlaqələndirilməsi şöbəsinin müdiri, kollegiyanın 
üzvü cənab A.Mansurov komitənin fəaliyyəti 
haqqında geniş məlumat vermişdir. Qeyd 
edilmişdir ki, 2012-ci ildə “2008-2012-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında  rəsmi statistikanın 
təkmilləşdirilməsinə dair” Dövlət Proqramının 
yerinə yetirilməsi başa çatdırılmış, 5 il ərzində 116 
tədbir tam icra olunmuşdur. Ümumiyyətlə,  Dövlət  
Proqramı  ilə bağlı 2012-ci ildə 30, 5 il ərzində 200 
iş yerinə  yetirilmişdir.  

2012-ci ildə statistik metodologiyanın 
təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılması davam etdirilmiş, il ərzində 
Komitə tərəfindən ümumilikdə 100 metodoloji iş 
yerinə yetirilmişdir. 

Hesabat dövründə  beynəlxalq  standartlara  cavab verən 30-dan çox 
məcmuə  hazırlanmışdır. Bu nəşrlərin hər biri Komitənin internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir.           

 Đl ərzində ümumilikdə Dövlət 
Statistika Komitəsinin Aparatı və onun 
yerli statistika orqanları tərəfindən 
1562 təhlili məruzə, 83 adda ekspres-
məlumat və 74 adda mətbu-məlumat 
hazırlanmışdır. 

2012-ci ildə kitabxananın 
xidmətindən 2615 nəfər oxucu istifadə 
etmişdir. Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumat hesablama sisteminin inkişafı 

və modernləşdirilməsi işi davam etdirilmiş, Dövlət Statistika Komitəsinin 
“stat.gov.az” adlı yeni internet səhifəsi yaradılaraq “gov.az” domen zonasında 
qeydiyyata alınmışdır. 2013-cü ildən başlayaraq informasiya ehtiyatları yeni səhifə 
vasitəsi ilə istifadəçilərə çatdırılmışdır.  



2012-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsindən hər gün orta 
hesabla 1310 istifadəçi bəhrələnmişdir və baxılan səhifələrin orta sayı 6187-yə 
çatmışdır. 2012-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsi beynəlxalq standartların 
mənimsənilməsi məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı davam 
etdirmişdir.HazırdaDövlətstatkom 60 beynəlxalq təşkilatla və bir sıra xarici 
ölkələrlə əməkdaşlıq edir.         
 2012-ci ildə Ağstafa, Astara, Cəlilabad, Göyçay, Đmişli, Sabirabad, Zərdab, 
Nəsimi və Suraxanı rayon statistika şöbələrinin (idarələrinin) işi yoxlanılmış, 
nəticələri Dövlət Statistika Komitəsinin kollegiyasında müzakirə edilmiş və 
müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.         
 2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsi sisteminin əsas vəzifələri “2013-
2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət 
Proqramı”ndan, Komitənin iştirak etdiyi digər Dövlət Proqramlarından, 2013-cü il 
üçün statistik işlər proqramından, metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş və 
iqtisadi təhlil üzrə iş planlarından irəli gələn tapşırıqların yerinə yetirilməsindən və 
2012-ci ildə yol verilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasından ibarət olacaqdır. 
 Đclasa yekun vuran Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev 2012-ci 
ildə görülmüş işlər və növbəti ildə qarşıda duran vəzifələr haqqında geniş məruzə 
ilə çıxış etmişdir. 

 

  

 


