
     
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il  11 fevral ta-
rixli  35  nömrəli qərarı ilə təsdiq  
edilmişdir 

 
Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatların 

elektron sənəd formasında dövlət statistika orqanlarına təqdim edilməsi   

Q A Y D A S I 

                                        1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qayda “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 21 dekabr 
tarixli 194 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
hazırlanmışdır və dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan 
məlumatların elektron sənəd formasında dövlət statistika orqanlarına təqdim 
edilməsi qaydasını müəyyən edir.    

1.2. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan 
məlumatların Statistik vahidlər, ailə kəndli və ev təsərrüfatları tərəfindən dövlət 
statistika orqanlarına elektron sənəd formasında təqdim edilməsində məqsəd 
statistika orqanları ilə əlaqələrin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, statistik vahidlərə 
düşən informasiya yükünün və vaxt itkisinin azaldılması, müasir informasiya və 
kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə məlumatların təqdim edilmə 
üsulunun asanlaşdırılması və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına nail 
olmaqdan ibarətdir. 

1.3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi (bundan sonra - 
Dövlət Statistika Komitəsi) tərəfindən müəyyən edilmiş formatda tərtib edilən və 
statistika orqanına təqdim olunan elektron sənədin məlumatları kağız formasında 
olan sənədin məlumatlarına bərabər tutulur və hər iki sənəd eyni hüquqi qüvvəyə 
malikdir. 

1.4. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan 
məlumatların elektron formada tərtib edilməsi və statistika orqanlarına təqdim 
olunması üçün zəruri proqram təminatları və izahedici materiallar Dövlət Statistika 
Komitəsi tərəfindən hazırlanır və hesabat (məlumat) təqdim edənlərə əvəzsiz 
(ödənişsiz) verilir. 

 
2. Əsas anlayışlar 

   

2.1. Bu Qaydada istifadə olunmuş anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 
elektron hesabat (məlumat) - informasiyanın elektron-rəqəmsal formada 

təqdim olunduğu sənəddir; 
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imzalanmış elektron hesabat (məlumat) - istifadəçiyə aid elektron poçt (e-
mail) vasitəsilə ötürülən elektron sənəddir; 

zəruri proqram təminatı - hesabatların (məlumatların) elektron şəkildə 
tərtibi və göndərilməsi üçün istifadə olunan proqram təminatıdır (Elektron 
Hesabatın Tərtibatı Proqramı – EHTP);  

dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatlar 
– rəsmi statistika hesabatı, seçmə statistik müayinə, sorğu, siyahıyaalma formaları, 
habelə statistika müşahidələrinin digər növlərinin tətbiqi vasitəsilə toplanan 
məlumatlardır;      

statistik vahidlər – rəsmi statistika üçün ilkin məlumatları təqdim edən, 
yaxud statistiklər tərəfindən müşahidələrin aparılması, məlumatların toplanması və 
təhlili üçün müəyyənləşdirilmiş hüquqi şəxslər (onların nümayəndəlik və filialları) 
və fiziki şəxslərdir;   

Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi İnternet səhifəsi - www.azstat.org 
web səhifəsidir. 

 
3. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan 

məlumatları elektron formada təqdim edən statistik vahidin vəzifələri 
   

3.1. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları 
elektron formada təqdim edən statistik vahidin  vəzifələri aşağıdakılardır: 

3.1.1. elektron sənədlər mübadiləsinin aparıldığı iş yerinin informasiya 
təhlükəsizliyinin təmin etmək; 

3.1.2. statistika orqanına təqdim etdiyi elektron hesabatlar (məlumatlar) və 
statistika orqanından daxil olmuş bütün elektron sənədləri 3 ildən az olmayan 
müddət ərzində saxlamaq; 

3.1.3. elektron sənəd mübadiləsi üçün istifadə olunan elektron poçt (e-mail) 
ünvanı dəyişdikdə, dərhal qeydiyyatda olduğu statistika orqanına məlumat vermək; 

3.1.4. elektron sənəd mübadiləsi ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsinin 
bütün təlimat və qaydalarına əməl edilməsini, elektron hesabatların müəyyən 
olunmuş müddətlərdə statistika orqanına göndərilməsini təmin etmək; 

3.1.5. avadanlığın texniki nasazlığı və ya bu kimi digər səbəblərdən 
hesabatın (məlumatın) elektron formada təqdim olunması müəyyən dövr ərzində 
mümkün olmadıqda, hesabatı onunla eyni hüquqi qüvvəyə malik kağız formada 
təqdim etmək. 
 

4. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları 
elektron formada qəbul edən statistika orqanının vəzifələri 

 
4.1. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları 

elektron formada qəbul edən statistika orqanının vəzifələri aşağıdakılardır:  
4.1.1. məlumatların elektron formada tərtib edilməsi və statistika orqanlarına 

təqdim olunması üçün zəruri proqram təminatlarını və izahedici materialları 
hazırlanmaq və hesabat (məlumat) təqdim edənlərə əvəzsiz (ödənişsiz) vermək; 

http://www.azstat.org/
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4.1.2. hesabatları (məlumatları) elektron sənəd formasında təqdim etmək 
üçün ərizə ilə müraciət etmiş statistik vahidlərdən ərizəni qəbul etdiyi tarixdən 
sonrakı 2 gün ərzində müqavilənin rəsmiləşdirilmək və bir nüsxəsini məlumatları 
təqdim edənə çatdırmaq;  

4.1.3. bu Qaydaya uyğun statistik vahid, ailə kəndli və ev təsərrüfatlarından 
hesabatların (məlumatların) qəbul etmək və fərdi məlumatların məxfi saxlanmasını 
təmin etmək.   

5. Sənədlər mübadiləsinin elektron formada aparılması üçün 
rəsmiləşdirilmənin əsasları 

5.1. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan 
məlumatların elektron sənəd formasında dövlət statistika orqanlarına təqdim 
edilməsi üçün hesabatları (məlumatları) elektron sənəd formasında təqdim etmək 
istəyən statistik vahid yerləşdiyi ərazi üzrə statistika orqanına ərizə ilə müraciət 
edərək müqavilə bağlayır (ərizə və müqavilə 1 və 2 nömrəli əlavələrə uyğun tərtib 
edilir).  

Elektron hesabat formaları, habelə zəruri proqram təminatı, ondan istifadə 
qaydaları üzrə təlimat və digər metodoloji məlumatlar Dövlət Statistika 
Komitəsinin İnternet səhifəsində yerləşdirilir. 

5.2. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları 
təqdim edən statistik vahid müqavilənin qarşılıqlı imzalanması ilə bağlı 
məlumatları statistika orqanına elektron sənəd formasında təqdim etmək hüququnu 
əldə edir. 

5.3. Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə eyni hesabat dövrünə aid eyni 
növ hesabat onu təqdim edən tərəfindən yalnız bir formada (elektron və yaxud 
kağız) təqdim edilə bilər.   

6. Sənədlər mübadiləsinin elektron formada aparılması qaydası 

6.1. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan 
məlumatların elektron sənəd formasında təqdim edilməsi üçün statistik vahid 
İnternet və zəruri proqram təminatlarından istifadə edir. Bu proqram təminatları 
statistik vahid tərəfindən öz kompüterinə Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi 
İnternet səhifəsindən yüklənə və ya müqavilə bağladığı yerli statistika orqanından 
əldə edilə bilər.  

6.2. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları 
təqdim edən statistik vahid Elektron Hesabatın Tərtibatı Proqramından istifadə 
edərək hesabat məlumatlarını kompüterə daxil edir və elektron poçt vasitəsilə 
qeydiyyatda olduğu yerli statistika orqanına göndərir.   

6.3. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları 
təqdim edən statistik vahidin hesabatları yerli statistika orqanı tərəfindən qəbul 
edilir və məlumat təqdim edənə müvafiq elektron bildiriş verilir.    

6.4. Statistik vahidin yerli statistika orqanı tərəfindən göndərilmiş bildirişi 
qəbul etdiyi an hesabatın qəbul edilmə vaxtı hesab olunur.  



 4

6.5. Sənədlər mübadiləsinin elektron formada aparılması zamanı meydana 
çıxan mübahisələrin həlli bu Qaydanın 7-ci bölməsində nəzərdə tutulduğu kimi 
həyata keçirilir. 

7. Sənədlər mübadiləsinin elektron formada aparılması zamanı 
yaranmış mübahisələrin həll edilməsi 

7.1. Elektron mübadilənin aparılması zamanı aşkar edilmiş səhvlərin aradan 
qaldırılması hesabat (məlumat) təqdim edən statistik vahidlərlə statistika orqanı 
arasında həyata keçirilir.  

7.2. Elektron sənəddə əks olunan məlumatların dəqiqliyi ilə bağlı yerli 
statistika orqanı və hesabat (məlumat) təqdim edən statistik vahid arasında 
mübahisə yarandığı hallarda, mübahisənin yaranma səbəbi haqqında statistika 
orqanına (və ya hesabat təqdim edən statistik vahidlərə) mübahisənin predmeti 
olan elektron sənədin tarixi və nömrəsi göstərilməklə, yazılı müraciət olunur. 
Müraciətə fayl şəklində olan mübahisəli elektron sənəd və təsdiqedici elektron 
sənəd əlavə edilir.  

7.3. Müraciətin təqdim olunması və baxılması qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş müddətlərdə həyata keçirilir və müraciətə baxılması zamanı elektron 
sənədlərin dürüstlüyü yoxlanılır. 

7.4. Mübahisənin həllinin nəticələrinə görə akt tərtib olunur və mübahisənin 
mahiyyəti göstərilir. Akt hesabat təqdim edən statistik vahidin və statistika 
orqanının səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən imzalanır. 

7.5. Tərəflər qarşılıqlı anlaşma əldə etmədikdə, mübahisələrə 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılır.  

8. Sənədlər mübadiləsinin elektron formada aparılmasına xitam 
verilməsi 

8.1. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları  
təqdim edən statistik vahid statistika orqanına hesabatın (məlumatın) təqdim 
olunma müddətindən azı 10 gün əvvəl müvafiq yazılı ərizə ilə müraciət etməklə, 
elektron sənəd mübadiləsinin aparılmasından imtina edə bilər. 

8.2. Dövlət (region) müşahidələrinin aparılması üçün lazım olan məlumatları  
təqdim edən statistik vahid elektron sənəd mübadiləsi üçün nəzərdə tutulmuş 
texniki qayda və normalara əməl etmədikdə, statistika orqanı hesabat dövrünün 
başa çatmasına azı 10 gün qalmış ona xəbərdarlıq etməklə, elektron sənəd 
mübadiləsinin aparılmasından birtərəfli qaydada imtina edə bilər. 
 


