
 
 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə dair 2022-2026-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 
icra vəziyyətinə dair Dövlət Statistika Komitəsinin 2022-ci il üzrə hesabatı 

 
 

Sıra 
N-si Tədbirin adı Görülmüş işlər 

2.4. Dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə və dövlət adından yaradılan publik 
hüquqi şəxslərdə işə qəbul prosedurlarında şəf-
faflığın artırılması və bu sahədə ictimai nəzarət 
mexanizmlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər görülməsi 

Dövlət Statistika Komitəsinin Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzinə işə qəbulla 
bağlı elan Mərkəzin internet səhifəsində yerləşdirilmiş (http://etsim.az/az/news-view/78-
vakansiya, http://etsim.az/az/news-view/85-vakansiya), iddiaçılarla müsahibə keçirilərək 
qalib namizəd qanunvericiliyə uyğun olaraq işə qəbul olunmuş, müsahibənin nəticələri 
barədə müvafiq məlumat Mərkəzin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

2.8. Dövlət orqanlarında (qurumlarında) daxili idarəetmə 
proseslərinin elektronlaşdırılması ilə bağlı fəaliyyətin 
sürətləndirilməsi 

Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə texniki tapşırıq 
hazırlanmış, sistem istifadəçilərinə elan-bildirişlərin göndərilməsi təmin edilmiş, 
“Vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər” qovluğunda axtarış funksiyasının təkmilləşdirilməsi, 
daxil olan məktubların cavablandırılması zamanı sənədlərə qoşulan faylların (pdf, jpeg və s.) 
e-poçt vasitəsilə göndərilməsi işləri başa çatdırılmışdır.  
“Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələbindən irəli gələn “Elektron sənəd dövriyyəsi sistemində elektron imzanın tətbiq edilməsi” 
üzrə işlər davam etdirilmişdir.  
Statistik məlumatların emalı və yoxlanması prosesinin keyfiyyətinin təmin edilməsi 
məqsədilə səmərəli alət kimi hazırlanmış, həmçinin respondentlərdən məlumatların 
toplanması zamanı rast gəlinən mümkün uyğunsuzluq və xətaların müəyyənləşdirilməsi 
üçün istifadə olunan Keyfiyyətə nəzarət cədvəllərinin proqram təminatı üzrə sənaye, 
energetika və kənd təsərrüfatı statistikası sahələrində təkmilləşdirmə işləri aparılmış, 
həmçinin müvafiq proqram təminatına ilkin statistik məlumatların keyfiyyətinə nəzarət 
məqsədilə 2022-ci ildə energetika statistikası sahəsi üzrə 2 hesabat forması əlavə edilməklə, 
ümumilikdə 23 rəsmi statistika hesabatı formasına dair respondentlər tərəfindən təqdim 
edilən ilkin statistik məlumatlardakı mövcud uyğunsuzluqlar nəzarət cədvəlləri vasitəsilə 
aşkar edilərək yol verilmiş xətaların emal prosesində aradan qaldırılması üçün zəruri işlər 
görülmüşdür. 

2.12. Dövlət satınalmalarında şəffaflığın artırılması 
məqsədilə bu sahədə nəzarətin gücləndirilməsi və 
yol verilən hüquqpozmalara qarşı mübarizə tədbirlə-
rinin artırılması 

Dövlət satınalmalarında şəffaflığın artırılması məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsi 
tərəfindən keçirilən satınalma prosedurlarının şərtlər topluları müvafiq hüquqi aktların 
tələblərinə tam riayət edilməklə hazırlanır. Bundan əlavə, malların (işlərin və xidmətlərin) 
ehtimal olunan qiymətlərinin müəyyən edilməsi Komitənin müvafiq İşçi qrupu tərəfindən 

http://etsim.az/az/news-view/78-vakansiya
http://etsim.az/az/news-view/78-vakansiya
http://etsim.az/az/news-view/78-vakansiya
http://etsim.az/az/news-view/85-vakansiya
http://etsim.az/az/news-view/85-vakansiya
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Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan 
qiymətlərinin hesablanması Üsulları”ndan istifadə edilməklə müəyyən edilir. 
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən ümumilikdə il ərzində 22 satınalma proseduru olmaqla 
6 açıq tender, 13 kotirovka sorğusu prosedurları keçirilmiş, İqtisadiyyat Nazirliyinin razılığına 
əsasən bir mənbədən satınalma üsulu tətbiq edilməklə isə 3 təşkilatla (“Elmi-Tədqiqat və 
Statistik İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC, “SİNAM” MMC və “Azerbaijan International Telecom 
(AzInTelecom)” MMC) satınalma müqavilələri bağlanmışdır. Həmin satınalma 
prosedurlarının nəticələrinə dair Tender komissiyasının bütün yekun protokolları İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən qəbul 
edilərək qeydə alınmışdır.  

2.15. Satınalma prosedurlarından olan kotirovkalarla 
alınan mal və xidmətlərin bazar qiymətlərinə uyğun 
müəyyən edilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi 
prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, tender 
komissiyasının fəaliyyət müstəqilliyinin gücləndiril-
məsi  
 

Dövlət satınalmalarında şəffaflığın artırılması məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsi 
tərəfindən keçirilən satınalma prosedurlarının şərtlər topluları müvafiq hüquqi aktların 
tələblərinə tam riayət edilməklə hazırlanır. Bundan əlavə, malların (işlərin və xidmətlərin) 
ehtimal olunan qiymətlərinin müəyyən edilməsi Komitənin müvafiq İşçi qrupu tərəfindən 
Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan 
qiymətlərinin hesablanması Üsulları”ndan istifadə edilməklə müəyyən edilir. 
Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən ümumilikdə il ərzində 22 satınalma proseduru olmaqla 
6 açıq tender, 13 kotirovka sorğusu prosedurları keçirilmiş, İqtisadiyyat Nazirliyinin razılığına 
əsasən bir mənbədən satınalma üsulu tətbiq edilməklə isə 3 təşkilatla (“Elmi-Tədqiqat və 
Statistik İnnovasiyalar Mərkəzi” MMC, “SİNAM” MMC və “Azerbaijan International Telecom 
(AzInTelecom)” MMC) satınalma müqavilələri bağlanmışdır. Həmin satınalma 
prosedurlarının nəticələrinə dair Tender komissiyasının bütün yekun protokolları İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən qəbul 
edilərək qeydə alınmışdır.  

3.3. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə 
səmərəli xərclənməsi ilə əlaqədar həyata keçirilən 
yoxlamaların, təftişlərin və digər nəzarət tədbir-
lərinin səmərəliliyinin, keyfiyyətinin daha da 
artırılması, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin 
xərclənməsində şəffaflığın yüksəldilməsi 

Büdcə proqnozları tərtib edilərkən “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun və digər normativ aktların tələblərinə ciddi riayət edilməsi, Komitənin saxlanması 
xərcləri üzrə vəsaitlərə tələbatın düzgün müəyyənləşdirilməsi üçün əsaslandırılmış hesab-
lamaların aparılması və ayrılan vəsaitlərin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 11 oktyabr tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş vahid büdcə təsnifatına 
uyğun istifadəsi təmin edilir. Belə ki, büdcə layihəsinin tərtibi zamanı Nazirlər Kabinetinin 
2004-cü il 24 may tarixli, 75 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsinin tərtibi və 
icrası Qaydaları”ndan və büdcənin tərtibi prosesini tənzimləyən digər normativ hüquqi 
aktlardan irəli gələn vəzifələr tam və müəyyən olunmuş icra müddətində yerinə yetirilir. 
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Dövlət büdcəsindən Dövlət Statistika Komitəsinə ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə səmərəli, 
qənaətlə və israfçılığa yol verilmədən xərclənməsi üçün satınalma prosedurları həyata 
keçirilir. 
Dövlət büdcəsi vəsaitlərindən istifadə barədə funksional, iqtisadi və inzibati təsnifat üzrə 
rüblük və illik maliyyə hesabatları müəyyən olunmuş qaydada Maliyyə Nazirliyinə və 
Hesablama Palatasına təqdim edilir. 

4.1. Dövlət xidmətlərinin proaktiv, elektron formada 
göstərilməsi sahəsində fəaliyyətin genişləndiril-
məsinin təşkil edilməsi üçün tədbirlər görülməsi 

2012-ci ildən etibarən həyata keçirilən “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi”, 
“Statistik məlumatların buraxılış təqviminin və mətbu məlumatların yayım təqviminin təqdim 
edilməsi”, “Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi”, “Statistik nəşrlərin (kitabların) 
onlayn satışı” və “Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə inzibati 
cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi” elektron xidməti ilə yanaşı, sahibkarlıq subyektinə 
ölçüsünə görə aid olduğu kateqoriyaya dair arayışın Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
təqdim edilməsi prosesinin də avtomatlaşdırılması, vətəndaş-məmur təmaslarının 
minimuma endirilməsi məqsədilə 2022-ci ildə yeni “Sahibkarlıq subyektinə ölçüsünə görə aid 
olduğu kateqoriyaya dair elektron arayışın verilməsi” elektron xidməti yaradılaraq “Dövlət 
Xidmətlərinin Elektron Reyestri”nə daxil edilmiş və Komitənin rəsmi internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir.  
Komitə tərəfindən göstərilən digər elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində də bir 
sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, o cümlədən elektron xidmətlərin təhlükəsizliyini və 
dayanıqlığını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Rabitə və 
İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin yeni “Hosting V2” infrastrukturunun tələblərinə 
uyğun olaraq server və proqram təminatı yenilənmiş, nizamlama işləri görülmüş, 
uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmış, elektron xidmətlərin monitorinqi aparılaraq yeni 
infrastrukturun tələbinə uyğun istismarı təmin edilmişdir.  
Elektron xidmətlərdən istifadə qaydaları barədə inzibati reqlamentlər yenidən işlənmiş, 
xidmətlər üzrə yeni bildiriş formaları hazırlanaraq onların avtomatik rejimdə sorğu edən 
şəxslərə göndərilməsi tam təmin edilmişdir. “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi” 
xidməti üzrə statistik vahidlərin statistik məlumatların konfidensiallığı ilə bağlı 
məlumatlandırılması məqsədilə giriş panelində “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hesabat forması üzrə “Məlumatların 
konfidensiallığına zəmanət verilir və onlardan yalnız ümumiləşdirilmiş şəkildə istifadə 
ediləcəkdir” bildirişi yerləşdirilmişdir. “Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” xidmətində 
istifadəçi tərəfindən məcmuənin sifarişi üçün daxil edilmiş şəxsi məlumatların 
dəqiqləşdirilməsi üçün “Məlumatları göndərmək istədiyinizdən əminsinizmi?” dialoq 
pəncərəsi, “Rəsmi statistik hesabatların təqdim edilməsi”, “Statistik nəşrlərin (kitabların) 
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onlayn satışı” və “Statistik məlumatların (göstəricilərin) verilməsi” xidmətləri üzərindən 
şikayət və təkliflərin göndərilməsi imkanı yaradılmışdır. “Statistik məlumatların 
(göstəricilərin) verilməsi” və “Statistik nəşrlərin (kitabların) onlayn satışı” xidmətlərində 
məlumatların daxil edilməsi zamanı istifadəçinin seçim edərkən yalnız ona aid hissələrin 
aktiv olması və aşkar olunduğu təqdirdə səhvləri barədə səhifəni tərk etmədən dərhal 
xəbərdarlıq olunması məqsədilə xüsusi nəzarətlər qoyulmuşdur.  
Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində onlayn əlaqə vasitəsi (çat) yaradılmışdır ki, 
istifadəçilər bu xidmətdən istifadə edərək sorğuları iş günləri saat 09:00-dan 18:00-dək 
(nahar fasiləsi istisna olmaqla) real vaxt rejimində göndərə və cavab ala bilərlər.  
Proaktivliyin təmin edilməsi məqsədilə Komitənin “Rəsmi statistik hesabatların təqdim 
edilməsi” xidmətində statistik vahidlər statistik hesabatları gecikdirdiyi təqdirdə vahid 
nümunə əsasında elektron bildirişin generasiya olunaraq statistik vahidlərə avtomatik 
göndərilməsi üçün 4-əmək nömrəli aylıq rəsmi statistika hesabatını təqdim edən hüquqi 
şəxslərin elektron poçt ünvanlarına hesabatın təqdim edilməsi müddətinin bitməsinə 1 (bir) 
iş günü qaldıqda avtomatik rejimdə müvafiq məzmunda elektron bildirişin göndərilməsi təmin 
edilmişdir. 

4.2. Dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması və dövlət 
orqanlarının (qurumlarının) informasiya sistemləri 
arasında inteqrasiyanın təmin edilməsi üzrə işlərin 
sürətləndirilməsi, kağız əsaslı xidmətdən məlumat 
əsaslı xidmətə keçirilməsinin təşkil olunması ilə bağlı 
fəaliyyətin təmin edilməsi 

Dövlət qurumlarının məlumat bazalarının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat 
bazasına “Elektron hökumət” şlüzü vasitəsilə inteqrasiyasına dair Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi, Ədliyyə, Elm və Təhsil nazirlikləri və Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə imzalanmış 
Razılaşmalar əsasında aidiyyəti məlumatların Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat 
bazasına ötürülməsi prosesi çərçivəsində zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Cari ildə Elm və Təhsil Nazirliyi və Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə Dövlət Statistika Komitəsi 
arasında inzibati məlumatların inteqrasiyası təmin edilmişdir.  
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin məlumat bazasının Dövlət Statistika 
Komitəsinin statistik məlumat bazasına “Elektron hökumət” şlüzü vasitəsilə inteqrasiyasını 
təmin etmək üçün iki qurum arasında mövcud olan razılaşmalar əsasında yeni vahid 
Razılaşmanın layihəsi Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış və baxılması üçün 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə göndərilmişdir. 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən ötürülən məlumatların razılaşmada 
nəzərdə tutulan məlumatlarla, eyni zamanda hesabat məlumatları ilə eyniliyinin təmin 
edilməsi məqsədilə müvafiq yoxlama işləri həyata keçirilmişdir. 
Dövlət İmtahan Mərkəzindən əldə olunan dövlət qulluqçularına dair məlumatlarla dövlət 
orqanları tərəfindən elektron formada Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində real 
vaxt rejimində təqdim olunan “Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında” 3-əmək №-li 
illik rəsmi statistika hesabatının “Dövlət qulluqçularının cins və yaş qruplarına görə bölgüsü”, 
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“Dövlət qulluqçularının qulluq stajına görə bölgüsü” bölmələrinin göstəricilərinin (cins, yaş, 
təsnifat üzrə inzibati vəzifə, ixtisas dərəcəsi və qulluq stajı) müqayisəsi həyata keçirilmiş və 
fərqlər aşkar olunduqda dövlət orqanları tərəfindən dəqiqləşmələr aparılmışdır. 
Ədliyyə Nazirliyi üzrə inteqrasiya ilə bağlı müzakirələr davam etdirilmişdir. 
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 11 fevral tarixli 930 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Koreya 
Statistika Komitəsi arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumu” əsasında Koreya Statistika Komitəsi ilə birgə həyata keçirilən “İnteqrasiya 
olunmuş inzibati məlumat bazalarının idarə olunması sisteminin yaradılması” layihəsi 
çərçivəsində Dövlət Statistika Komitəsində “İnzibati məlumatların idarə olunması sistemi - 
ADİS” yaradılmışdır. 2022-ci il 16 noyabr tarixində Dövlət Statistika Komitəsində Ədliyyə, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Elm və Təhsil nazirliklərinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin, 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Dövlət 
İmtahan Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşlarının da iştirakı ilə adı 
çəkilən informasiya sisteminin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

4.6. Dövlət xidmətlərinin mobil texnologiyalar vasitəsilə 
göstərilməsi imkanlarının genişləndirilməsi 

Hazırda Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 5-i interaktiv, 1-i informativ xarakterli olmaqla 
6 elektron xidmət göstərilir. Sözügedən elektron xidmətlər Komitənin rəsmi internet saytında 
Responsiv Veb Dizayn texnikası ilə hazırlanmış və ağıllı telefon, planşet kimi böyük və ya 
kiçik ekranlı cihazlarda bu xidmətlərdən istifadə zamanı səhifənin ölçülərinin istifadəçi 
cihazının (kompüter, planşet, telefon) ekran genişliyinə görə dəyişdirilməsi imkanı 
yaradılmışdır. Bununla yanaşı, “Statistik məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına 
görə inzibati cərimələrin internet vasitəsilə ödənilməsi” elektron xidmətinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 
Dövlət Agentliyinin “ASAN ödəniş” onlayn ödəniş sisteminə inteqrasiyası təmin edilmiş, eləcə 
də cihazları mobil texnologiyaları dəstəkləyən respondentlər üçün fəaliyyətin müvəqqəti 
dayandırılması ilə bağlı arayışın skan edilərək elektron təqdim olunması funksiyası 
yaradılmışdır.  

4.9. Dövlət orqanlarının (qurumlarının) göstərdikləri 
xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsə-
dilə rəsmi internet saytları və sosial şəbəkələr 
vasitəsilə mütəmadi elektron məmnunluq sorğu-
larının keçirilməsi, bu prosesə vətəndaş cəmiyyəti 
institutlarının və ictimai şuraların cəlb edilməsi 

İstifadəçi məmnunluğuna dair 3 sualdan ibarət sorğu anketi hazırlanmış və Dövlət Statistika 
Komitəsinin rəsmi internet səhifəsinin “Elektron xidmətlər” bölməsində yerləşdirilmişdir. 
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4.10. Çağrı mərkəzləri mövcud olmayan dövlət 
orqanlarında (qurumlarında) bu xidmətlərin təşkil 
edilməsi, mövcud çağrı mərkəzlərinin işinin 
təkmilləşdirilməsi və çağrı mərkəzləri tərəfindən 
göstərilən xidmətlərin ümumi tələblər əsasında 
həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməsi 

Dövlət Statistika Komitəsində istifadəçilərə iş günləri saat 09:00-dan 18:00-dək (nahar 
fasiləsi istisna olmaqla) operativ məlumat xidməti göstərən qaynar telefon xətti mövcuddur. 
Qaynar xəttə daxil olan müraciətlər Komitənin səlahiyyətlərinə aid olduqda aparatın müvafiq 
şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən birbaşa cavablandırılır (zərurət olduqda araşdırma 
aparılır), Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmadıqda isə bu barədə müraciət edənə məlumat 
verilir və aidiyyəti quruma yönləndirilir.  
Komitənin rəsmi internet səhifəsində də onlayn əlaqə vasitəsi (çat) yaradılmışdır və istifadəçi 
sorğuları bu vasitə ilə də iş günləri saat 09:00-dan 18:00-dək (nahar fasiləsi istisna olmaqla) 
real vaxt rejimində cavablandırılır.  

5.1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət 
göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə dövlət 
orqanları (qurumları) arasında əməkdaşlığın daha 
da gücləndirilməsi və birgə layihələrin həyata 
keçirilməsi 

Açıq Hökumət Milli Platformasının koordinatoru Ə.Nuriyev tərəfindən “Korrupsiya ilə 
əlaqədar hüquqpozmalar və bu hüquqpozmalara görə məsuliyyət” və Azərbaycan 
Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə 
Şurasının üzvü, “Prioritet” Sosial İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri 
Z.İbrahimli tərəfindən “Etik davranış qaydaları” mövzularında noyabr ayında Dövlət Statistika 
Komitəsi aparatının və yerli statistika orqanlarının 100 əməkdaşının iştirakı ilə təlimlər 
keçirilmişdir. Təlimlərdə korrupsiya anlayışı və onun formaları, korrupsiya ilə əlaqədar 
hüquqpozmaların subyektləri, müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri, korrupsiyaya qarşı 
mübarizəni həyata keçirən orqanlar, həmçinin etik dilemmalar, onların həlli yolları, düzgün 
davranış qaydaları və ona əməl olunmasına nəzarət və digər məsələlər barədə iştirakçılara 
ətraflı məlumat verilmiş, interaktiv fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

5.2. Dövlət orqanlarında (qurumlarında) ictimai 
iştirakçılığın tətbiqinin genişləndirilməsi və ictimai 
şuraların fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 

“Biznes statistikası sahəsində məlumatların toplanması, işlənilməsi, təhlili, nəşri və 
yayımlanması işlərini gücləndirmək məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinə və İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə dəstək” tvinninq layihəsinin yekunlarına dair aprel 
ayında keçirilmiş konfransda Statistika Şurasının üzvləri iştirak etmişlər. 
Dövlət Statistika Komitəsinin Apellyasiya Şurasına sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və 
hüquqi şəxslər tərəfindən özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı Komitənin, onun strukturuna 
daxil olan qurumların və daxil olmayan tabeliyindəki qurumun qərarlarından, digər hərəkət 
və ya hərəkətsizliyindən şikayət daxil olmamışdır. Bununla yanaşı, Komitənin Apellyasiya 
Şurasının iclaslarında dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrinə dair 
daxil olmuş şikayətlər müzakirə edilmiş və keçirilmiş iclaslar barədə məlumatlar Komitənin 
internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
Eyni zamanda, Komitənin Elmi-metodoloji şurasında müzakirəyə çıxarılan məsələlərin 
əhatəsi genişləndirilmiş, beynəlxalq yeniliklər və yerli qanunvericilikdə edilən dəyişikliklərlə 
bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir. 2022-ci ildə Komitənin Elmi-metodoloji şurasının 11 
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iclasında 45 məsələ müzakirə edilmiş, keçirilmiş iclaslar barədə məlumatlar Komitənin 
internet səhifəsində yerləşdirilməklə geniş oxucu auditoriyasına çatdırılmışdır. 

6.2. Dövlət və bələdiyyə orqanlarının, dövlət və ya 
bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələ-
diyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərin və büdcə 
təşkilatlarının işçilərində, o cümlədən tibb və təhsil 
işçilərində antikorrupsiya davranış modelinin 
formalaşdırılması ilə bağlı işlərin gücləndirilməsi, cə-
miyyətdə məlumatlılığın artırılmasına yönəlmiş 
maarifləndirmə, tədris və digər tədbirlərin səmərəlili-
yinin yüksəldilməsi məqsədilə tədbirlər görülməsi  

Dövlət Statistika Komitəsinin aparatının və rayon (şəhər) statistika idarələrinin dövlət 
qulluğuna yeni qəbul olunmuş əməkdaşları üçün antikorrupsiya davranışının 
formalaşdırılması məsələləri üzrə 29.07.2022-ci il tarixində onlayn rejimdə təlim keçirilmişdir. 
Təlimdə korrupsiyanın hüquqi və iqtisadi anlayışları, növləri, yaratdığı fəsadlar, korrupsiyaya 
qarşı mübarizə sahəsində qəbul edilmiş qanunvericilik aktları, korrupsiyanın qarşısının 
alınması ilə bağlı tədbirlər, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri və 
hüquqpozmalara görə məsuliyyət, hüquqpozmaların nəticələrinin aradan qaldırılması və 
digər məsələlər barədə məlumat verilmişdir. 

6.7. Regionlarda əhalinin rəqəmsallaşma istiqamətində 
bilik və bacarıqlarının artırılması ilə bağlı 
maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi 

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış rəqəmsal inkişafı əks etdirən yeni statistik 
göstəricilərə (əlilliyi olan şəxslərin İKT-dən istifadəsi, İKT-dən istifadə edən əhalinin iqtisadi 
fəallıq vəziyyətinə görə və peşələr üzrə bölgüsü) dair məlumatlar “Azərbaycanda informasiya 
cəmiyyəti” məcmuəsinin 2022-ci il nəşrinə daxil edilmiş, məcmuə istifadəçilərə çatdırılmış, 
onun elektron versiyası Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmiş və yeni göstəricilər 
ASİS-Statistik informasiya xidmətinə əlavə edilmişdir. 

6.9. Kütləvi informasiya vasitələrindən, o cümlədən 
dövlət orqanlarının (qurumlarının) və bələdiyyələrin 
öz internet və sosial şəbəkə səhifələrindən istifadə 
etməklə korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə 
əlaqədar xüsusi buraxılışların təşkili, ictimai 
müzakirələrin, videokonfransların keçirilməsi 
təcrübəsinin genişləndirilməsi, bu sahədə müxtəlif 
videoçarxların, bukletlərin hazırlanması və onların 
əhali arasında geniş yayılmasının təşviq edilməsi 

Dövlət Statistika Komitəsi aparatının və yerli statistika orqanlarının əməkdaşları üçün 
korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda 06.12.2022-ci il tarixində onlayn rejimdə təlim 
keçirilmişdir. Təlimdə korrupsiyanın anlayışı və formaları, korrupsiya ilə əlaqədar 
hüquqpozmaların subyektləri, müraciətlərə baxılmasının xüsusiyyətləri, korrupsiyaya qarşı 
mübarizəni həyata keçirən orqanlar və digər məsələlər barədə məlumat verilmiş və interaktiv 
şəkildə fikir mübadiləsi aparılmışdır. Təlimlə bağlı məlumat Komitənin internet səhifəsində 
və sosial şəbəkədə yerləşdirilmişdir.  

 


