
 
 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
2021-ci ildə görülmüş işlərlə bağlı hesabat 

 
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2021-ci ildə də Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi statistika 

məlumatlarının müasir tələblərə uyğun hazırlanmasını, milli statistika sisteminin inkişafı 
məsələlərini diqqət mərkəzində saxlamış və öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılaraq təsdiq edilmiş 2021-ci il üçün statistik işlər proqramı, 
metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş planı, iqtisadi təhlil üzrə rüblük iş planları əsasında 
qurmuş, Azərbaycanın Milli Statistika Sisteminin Qlobal Qiymətləndirilməsinin yekunlarından, 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında” 2016-cı il 7 sentyabr tarixli, 1040 nömrəli 
Fərmanından, 2016-cı il 6 dekabr tarixli, 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş milli 
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrindən, “2018-2025-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 14 fevral tarixli, 3672 nömrəli Sərəncamından, “2019-cu 
ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər planı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 
dekabr tarixli, 517 nömrəli Qərarından, “Dünyamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək 
dayanıqlı inkişaf sahəsində Gündəlik”dən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə 
yönəltmişdir. 

“2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair 
Dövlət Proqramı” üzrə 2021-ci ildə 4 tədbirin icrası tam başa çatdırılaraq ümumilikdə 28 iş 
yerinə yetirilmiş, Komitənin digər dövlət proqramları üzrə icraçı kimi çıxış etdiyi tədbirlərin icrası 
təmin edilmişdir.  

“2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasının hazırlanıb 
keçirilməsi üzrə təqvim planı”nın 7.3-cü bəndinə əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin elektron 
məlumat sisteminə daxil edilmiş siyahıyaalma məlumatlarının 2021-ci ildə emalı aparılmış, 
çoxşaxəli çıxış cədvəlləri əldə edilmiş və yekun məlumatların 2022-ci ildə nəşri üçün hazırlıq 
işlərinə başlanılmışdır.  

Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrində Dövlət 
Statistika Komitəsinin əsas icraçısı olduğu tədbirlərin icrası təmin edilmiş, bununla bağlı 
məlumat müvafiq əlaqələndirici qurumlara təqdim olunmuşdur.  

2021-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də 
metodoloji bazanın möhkəmləndirilməsi olmuş, BMT, Avrostat, BVF, İƏİT, BƏT və digər 
beynəlxalq təşkilatların metodologiyalarına uyğunlaşdırılmaqla 51 metodoloji material 
hazırlanmışdır. Statistika məlumatlarının keyfiyyətinin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması 
məqsədilə statistik hesabat formalarının təkmilləşdirilməsi işi davam etdirilmişdir. Dövlət 
Statistika Komitəsinin elmi-metodoloji şurasının 2021-ci ildə keçirilmiş 10 iclasında 45 məsələ 
müzakirə olunmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin təşəbbüsü və aidiyyəti dövlət qurumları ilə 
razılaşdırılmaqla il ərzində 5 hesabat forması ləğv edilmiş, 43 formaya isə aktuallığını itirmiş 
göstəricilərin çıxarılması, tələbata uyğun yenilərinin əlavə edilməsi ilə yenidən baxılmışdır. 
Rəsmi statistika hesabatı formalarının sayı 2022-ci il 1 yanvar vəziyyətinə 263 olmaqla, 
onlardakı göstəricilərin sayı 134706, o cümlədən statistika orqanları tərəfindən icmallaşdırılan 
formaların sayı 156 və onlardakı göstəricilərin sayı 44822 olmuşdur. Beləliklə, hazırlanmış 51 
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metodoloji materialdan 50-si rəsmi statistika hesabatı və müayinə formalarının, 1-i isə ərzaq 
balansının tərtib edilməsinə dair metodologiyaya aid olmuşdur. 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 
icrasını təmin etmək məqsədilə 2021-ci ildə təsdiq edilmiş texniki normativ hüquqi aktların 
Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktlarının Dövlət Reyestrində qeydiyyata alınması təmin 
edilmişdir.  

“Kənd inzibati ərazi dairələrinin təsərrüfatbaşına uçot sənədlərinin çap edilməsi və onların 
2021-2025-ci illər üçün açılması barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin     
2020-ci il 15 avqust tarixli, 295 nömrəli Qərarının icrası olaraq Dövlət Statistika Komitəsi 
tərəfindən kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərdə tətbiqinə başlanmış yeni 
təsərrüfatbaşına uçot sənədləri üzrə elektron məlumat bazasında olan təsərrüfatlara dair 
məlumatlar 2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə aktuallaşdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 30 mart tarixli 80 nömrəli Qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Ərzaq balansının tərtibi mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Tədbirlər 
Planı”nın 1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Ərzaq balansının tərtib edilməsinə dair 
metodoloji vəsait” hazırlanmış və aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmaqla təsdiq 
edilmişdir. 

Milli statistik təsnifatlar sisteminin inkişafı sahəsində işlər davam etdirilmiş, “Təşkilati-
hüquqi formaların statistik təsnifatı” hazırlanaraq təsdiq edilmiş, 3 təsnifatda (“Məhsul Növləri 
Təsnifatı”nın IV variantı, “İnzibati Ərazi Bölgüsü Təsnifatı, 2019”, “Cinayətkarlığın statistik 
təsnifatı”) dəyişikliklər edilmiş, 4 təsnifat üçün metaməlumatlar yazılmış, 2 təsnifatın 
metaməlumatları aktuallaşdırılmış, 2 təsnifat üçün keçid “açarları” hazırlanmışdır. “Vaxtdan 
istifadə statistikası üçün fəaliyyətlərin təsnifatı”nın layihəsi hazırlanmış, rəy və təkliflərinin 
bildirilməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilmişdir. 

2021-ci ildə Komitə hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müxtəlif dövlət orqanları 
və qurumlarına təqdim edilən məlumatlar üzrə təkrarçılığın aradan qaldırılmasına, inzibati 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanları və qurumları tərəfindən toplanan 
məlumatların rəsmi statistikada istifadəsinin genişləndirilməsinə, həmin məlumatların Dövlət 
Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazalarına inteqrasiyası ilə bağlı zəruri tədbirlərin 
görülməsinə xüsusi diqqət ayırmışdır. Ədliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil 
nazirlikləri, Dövlət Miqrasiya Xidməti və Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumat bazalarının Dövlət 
Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi” 
vasitəsilə inteqrasiyasına dair 2019-cu ildə imzalanmış razılaşmalara əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi ilə birgə görülmüş işlərin nəticəsi olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumat 
bazasının Dövlət Statistika Komitəsinin statistik məlumat bazasına inteqrasiyası təmin 
edilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumat bazalarının inteqrasiyası 
ilə bağlı texniki tədbirlər başa çatdırılmış, Ədliyyə Nazirliyi yanında yaradılmış Azərbaycan 
Respublikası Əhalisinin Dövlət Reyestrinin, Təhsil Nazirliyinin və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
məlumat bazalarının inteqrasiyası üzrə texniki proqramlar başa çatmaq üzrədir.  

Komitənin veb-səhifəsi (www.stat.gov.az) istifadəçilərin maraqlarının təmin edilməsi 
baxımından müntəzəm olaraq təkmilləşdirilmiş və yenilənmiş, məlumat bazaları əsas sosial-
iqtisadi göstəricilər üzrə çoxsaylı cədvəlləri, təhlil və metodoloji materialları əhatə etmişdir. 
2021-ci ildə internet səhifəsindən 91,4  faizi ölkə ərazisindən, 8,6  faizi isə xarici ölkələrdən 
olmaqla hər gün orta hesabla 10046 və ya 2020-ci illə müqayisədə 20,0 faiz çox istifadəçi 
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bəhrələnmişdir. Mütəmadi olaraq veb-səhifənin monitorinqi aparılmış və aşkar olunan 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması təmin edilmişdir. Veb-səhifədə yerləşdirilmiş məlumat 
bazası, metodoloji sənədlər, keyfiyyət məruzələri, hesabat formalarına və göstəricilərinə dair 
metaməlumatlar aktuallaşdırılmış, sahələr üzrə dinamika sıraları tərtib edilmiş, 2015-2020-ci 
illər üzrə statistik məlumatların elektron xəritə vasitəsilə də yayımlanması təmin edilmiş və 139 
adda göstəricinin xəritə vasitəsilə yayımlanması həyata keçirilmişdir. Veb-səhifədən istifadə 
olunması ilə bağlı vəziyyətin, məlumat istifadəçilərinə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin, 
yayımlanan məlumatların dolğunluğunun və s. qiymətləndirilməsi məqsədilə 2021-ci il ərzində 
Dövlət Statistika Komitəsinin internet səhifəsində onlayn rejimdə istifadəçilərlə sorğu 
keçirilmişdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 
nümayəndələrinin də iştirak etdiyi bu sorğunun nəticələri Dövlət Statistika Komitəsinin internet 
səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Statistika məlumatlarının toplanması, emalı və yayımlanmasında istifadə olunan 
informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi, statistik informasiya 
sisteminin inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra işlər görülmüş, respondentlərin yerli statistika 
orqanlarına gəlmədən hesabat məlumatlarını elektron formada təqdim etmələri üçün zəruri 
tədbirlər həyata keçirilmiş və nəticədə statistika hesabatlarının onlayn rejimdə elektron 
formada qəbulu 95,0 faizi ötmüş, bununla da vətəndaş-məmur təmaslarının səviyyəsi 
minimuma endirilmiş, eyni zamanda statistik məlumatların işlənməsi və təhlili imkanları 
yüksəlmişdir.  

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin “Elektron hökumət” 
portalı vasitəsilə təqdimatına dair vətəndaşlar arasında ictimai maarifləndirmə tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi məqsədilə Komitənin internet səhifəsinin “E-xidmətlər” bölməsində bu 
xidmətlər haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilmiş, “Facebook”, “Youtube”, “Tvitter” və 
“İnstagram” sosial şəbəkələrində Dövlət Statistika Komitəsinin səhifəsinin aktiv fəaliyyəti təmin 
edilmişdir. Həmçinin Komitənin internet səhifəsinin mobil versiyasının mütəmadi olaraq 
təkmilləşdirilməsi və statistik məlumatların vaxtlı-vaxtında yenilənməsi davam etdirilmişdir.  

Sahibkarların statistika orqanları ilə münasibətlərində qarşılaşdıqları problemlərin 
öyrənilməsi və həlli məqsədilə Komitənin veb-səhifəsində “Sahibkarlar üçün 7 sual” rəy 
sorğusu keçirilmiş, rəy və təkliflərin gələcəkdə nəzərə alınması üçün cavablar 
ümumiləşdirilərək təhlil edilmişdir.  

“E-statistika” sistemi çərçivəsində Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən və 
“Elektron hökumət” portalına inteqrasiya olunmuş xidmətlər, onların mobil versiyaları 
təkmilləşdirilmiş, bu xidmətlərdən asan və sərbəst, dövlət statistika orqanlarına gəlmədən 
istifadə edilməsi təmin edilmişdir. Görmə qüsuru olan şəxslərin də Dövlət Statistika Komitəsinin 
internet səhifəsindən istifadə etməsini təmin etmək məqsədilə “WCAG” (Web Content 
Accessibility Guidline) beynəlxalq standartına uyğun olaraq 2020-ci ildə yaradılmış “Görmə 
qüsurlu şəxslər üçün” adlı yeni səhifədə 2021-ci ildə “Elektron xidmətlər” bölməsi  
hazırlanmışdır.  

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərlə bağlı zəruri 
təkmilləşdirmə işləri davam etdirilmişdir. Görülmüş işlərin nəticəsidir ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin “Dövlət xidmətlərinin “ASAN xidmət indeksi” üzrə qiymətləndirilməsi Qaydaları”na 
uyğun olaraq apardığı qiymətləndirməyə əsasən tərtib edilmiş reytinq cədvəlində Dövlət 
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Statistika Komitəsi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında 2021-ci ildə 3-cü mövqedə 
qərarlaşmışdır. 

Bununla yanaşı, satınalmalarda iştirak etmək istəyən sahibkarlıq subyektlərinə onların 
ölçüsünə görə aid olduqları kateqoriyaya dair arayışların verilməsi prosesinin 
avtomatlaşdırılması, vətəndaş-məmur təmaslarının minimuma endirilməsi məqsədilə 
“Sahibkarlıq subyektinə ölçüsünə görə aid olduğu kateqoriyaya dair elektron arayışın 
verilməsi” xidmətinin elektron formada təşkili ilə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən 
hazırlanmış sənəd layihələri aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. 

Müasir dövrdə statistik istehsal prosesinin təkmilləşdirilməsi, məlumatların keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi və beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin edilməsi informasiya texnologiyalarının 
verdiyi imkanlardan daha geniş istifadəni şərtləndirir. İnnovativ texnologiyalar əsasında yayım 
sahəsində statistik potensialın gücləndirilməsi məqsədilə rəsmi statistika sistemində vahid 
platforma üzərində metaməlumatlarla müşayiət olunan məlumat bazalarının yaradılması işi 
davam etdirilmiş, Koreya Statistika Komitəsi ilə birgə həyata keçirilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında Statistik Potensialın Gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmış 
“Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti – ASİS”in məlumat bazası təkmilləşdirilmiş, yeni 
bölmələr, o cümlədən “Mənim səhifəm” bölməsi, habelə yeni funksiyalar yaradılmışdır.  

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar çətinliklərə baxmayaraq, Dövlət 
Statistika Komitəsi seçmə statistik müayinələr vasitəsilə ev təsərrüfatları arasında sorğu yolu 
ilə əldə edilən məlumatların istehsalını davam etdirmiş və öz işini mövcud vəziyyətə uyğun 
qurmuşdur. Ümumiyyətlə, 2021-ci il ərzində müxtəlif mövzular üzrə 24 statistik müayinə 
keçirilmiş, yerli statistika orqanları seçməyə düşmüş respondentlərin siyahısı, müayinə 
formaları, təlimat və göstərişlərlə təmin edilərək onların keçirilməsini təşkil etmiş, müayinələr 
nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar icmallaşdırılaraq nəşr edilmiş, istifadəçilərə çatdırılmış və 
Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

“Hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə hesabatlılığın tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.07.2020-ci il tarixli, 1114 nömrəli Fərmanının icrası 
olaraq “Hasilat sənayesində şəffaflıq üzrə statistik göstəricilər sistemi” hazırlanmış və 
göstəricilər sisteminə uyğun olaraq aidiyyəti dövlət qurumlarından, hasilat sənayesində 
fəaliyyət göstərən müəssisələrdən toplanılmış məlumatlar əsasında hasilat sənayesində 
şəffaflıq üzrə daha ardıcıl və dayanıqlı hesabatlılığın tətbiqini, bu sahədə rəsmi statistika 
məlumatlarının ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin etmək məqsədilə “Hasilat Sənayesində 
Şəffaflıq” Portalı yaradılmışdır. 2021-ci il 19 oktyabr tarixində Dövlət Statistika Komitəsinin 
inzibati binasında dövlət qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin və hasilat sənayesi 
müəssisələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə portalın təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

Hakimiyyət orqanlarının və digər statistik məlumat istifadəçilərinin cari tələbatlarının 
ödənilməsi məqsədilə 2021-ci ildə müxtəlif mövzular üzrə 34 adda illik statistik məcmuə, əlavə 
olaraq “Zəfərə aparan illər” məcmuəsi və digər nəşrlər çap etdirilmiş, 48 (onlardan 12-si 
kompleks) təhlili məruzə və 154 mətbu-məlumat hazırlanmışdır. Yerli statistika orqanları 
tərəfindən də rayon və şəhərlər üzrə illik statistik məcmuələr nəşr edilmiş, 264 təhlili məruzə 
hazırlanmışdır. Məcmuə və bülletenlərin elektron versiyaları Komitənin internet səhifəsində 
yerləşdirilmişdir.  

Hüquqi və fiziki şəxslərin ilkin statistik məlumatlarının konfidensiallığını təmin etməklə 
istifadəçilərin rəsmi statistika məlumatlarına olan ehtiyaclarının daha dolğun ödənilməsi, 
statistik məlumatların beynəlxalq müqayisəliliyinin təmin edilməsi, məlumatların istehsalı və 
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yayılmasında istifadə edilən prinsip və metodların daim təkmilləşdirilməsi məqsədilə Dövlət 
Statistika Komitəsinin 2021-ci il 10 dekabr tarixli, 09/02s nömrəli sərəncamı ilə “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2022-2023-cü illər üzrə Kommunikasiya 
Strategiyası” təsdiq edilmişdir. 

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar məlumat istifadəçiləri (müxtəlif 
nazirlik, komitə, digər təşkilatlar, KİV nümayəndələri) ilə əvvəllər ənənəvi formada keçirilən 
görüşlər videokonfrans formatına keçirilmiş, “2021-ci il üçün metodoloji və məlumat 
istifadəçiləri ilə iş planı”na uyğun olaraq, müxtəlif sahələrin statistikasına, “Azərbaycanın 
Statistik İnformasiya Xidməti – ASİS”dən istifadə məsələlərinə həsr olunmuş onlayn seminarlar 
təşkil olunmuşdur. 

İl ərzində istifadəçilərdən Komitəyə daxil olan sorğular mütəmadi olaraq təhlil edilmiş, 
onların daha çox müraciət etdikləri statistika sahələrinin göstəriciləri müəyyənləşdirilmiş və 
hazırlanmış mətbu-məlumatların istifadəçilərin sorğularına uyğunluğu təmin edilmişdir. 

“Statistik Biznes-Prosesin Ümumi Modeli (Azərbaycan versiyası, beşinci redaksiya)” 
hazırlanaraq Dövlət Statistika Komitəsinin 2021-ci il 20 avqust tarixli, 04/07s nömrəli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

“Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli, 556 
nömrəli Qərarına uyğun olaraq müvafiq məlumatların “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların vahid məlumat reyestri”nə ötürülməsi təmin edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının 
üzvlərinin səlahiyyət müddəti başa çatdığından qeyri-dövlət və qeyri-hökumət sektorlarının 
nümayəndələrinin də təmsil olunduğu Şuranın yeni tərkibi Nazirlər Kabinetinin 19.11.2021-ci il 
tarixli, 356 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. 

“Statistika xəbərləri” elmi-praktik jurnalının rüblük dövriliklə nəşri davam etdirilmiş, 
abunəçilərə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ünvanlara çatdırılmışdır. Jurnalda kənar tədqiqatçılarla yanaşı, 
Dövlət Statistika Komitəsi aparatının, Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar Mərkəzinin və 
yerli statistika orqanlarının əməkdaşlarının, o cümlədən gənc mütəxəssislərin ümumilikdə 18 
məqaləsi dərc olunmuşdur. 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, statistika orqanları işçilərinin iş şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində də müəyyən işlər görülmüş, kompüter texnikası, serverlərin 
təhlükəsiz və davamlı işini təmin edən avadanlıqlar alınaraq quraşdırılmışdır. 

2021-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini də 
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq təşkil etmişdir. BMT və onun regional təşkilatları, Avropa 
İttifaqı, BVF, BƏT, UNICEF, UNESCO, Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İƏİT, İƏT, Avrostat, 
MDB Dövlətlərarası Statistika Komitəsi və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlarla, həmçinin 
dünya ölkələrinin milli statistika xidmətləri ilə qarşılıqlı məlumat mübadiləsi davam etdirilmiş, 
onlardan daxil olan sorğular cavablandırılmışdır. Milli metodologiyaların beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılması, təcrübə mübadiləsinin aparılması, inkişaf etmiş ölkələrin 
qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi, beynəlxalq məlumat portallarında Azərbaycan 
Respublikasına aid statistik məlumatların yoxlanılması, aşkar edilmiş uyğunsuzluqların aradan 
qaldırılması istiqamətində beynəlxalq təşkilatlarla və onların Azərbaycandakı nümayəndəlikləri 
ilə işlər davam etdirilmişdir.  
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Avropa İttifaqının Statistika Bürosu (Avrostat) tərəfindən idarə olunan “Şərq tərəfdaşlığı 
vasitəsilə statistika (STEP)” proqramı çərçivəsində Əmək statistiklərinin 19-cu beynəlxalq 
konfransında qəbul edilmiş qətnamədən irəli gələn beynəlxalq standartlar nəzərə alınmaqla 
Avrostat tərəfindən cəlb edilmiş beynəlxalq ekspertlərin köməyi ilə milli səviyyədə tətbiq olunan 
işçi qüvvəsinə dair seçmə statistik müayinə forması və onun doldurulmasına dair göstəriş 
təkmilləşdirilmişdir. Sözügedən sənədlərin layihələri aidiyyəti dövlət orqanları ilə 
razılaşdırılaraq Dövlət Statistika Komitəsinin 27.12.2021-ci il tarixli 32/06 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş və 
2022-ci ildən tətbiqinə başlanılacaqdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Koreya Statistika Komitəsi 
arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” çərçivəsində 
Koreya Statistika Komitəsi ilə “Azərbaycanın Statistik İnformasiya Xidməti - ASİS”in 
təkmilləşdirilməsi, inzibati məlumatların idarə olunması, elektron təlim portalının hazırlanması 
ilə bağlı layihələr üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

“Azərbaycan Hökuməti ilə BMT-nin Uşaq Fondu (UNICEF) arasında 2021-2025-ci illər 
üçün Əməkdaşlıq Proqramı Çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsi ilə BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyi arasında 2021-2022-ci 
illəri əhatə edən dövr üçün birgə İş Planı” imzalanmış və icrasına başlanılmışdır.  

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə İslam ölkələri üçün Statistik, 
İqtisadi və Sosial Tədqiqat və Təlim Mərkəzi arasında Anlaşma Memorandumu” imzalanmış 
və Memorandum Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 16 aprel tarixli, 1314 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.  

2021-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin 145 əməkdaşı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən təşkil edilmiş 125 onlayn tədbirdə, 7 əməkdaşı isə 2 əyani tədbirdə iştirak etmiş, 
həmçinin Komitənin mütəxəssisləri beynəlxalq ekspert və işçi qruplarının tərkibində 
fəaliyyətlərini davam etdirmişlər.  

2021-ci ildə Avropa İttifaqının “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 layihəsi 
çərçivəsində 3 komponent üzrə ümumilikdə 23 ekspert missiyası (16-sı distant, 7-si əyani 
formatda) təşkil olunmuşdur. Rezident Tvinninq Müşaviri layihədə nəzərdə tutulan vəzifələrinin 
yerinə yetirilməsi məqsədilə sentyabr ayından Dövlət Statistika Komitəsində fəaliyyətə 
başlamışdır. Layihə çərçivəsində Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndə heyətinin 
Finlandiya Statistika İdarəsinə ilk təlim səfəri baş tutmuşdur.  

2021-ci ildə Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) göstəriciləri üzrə statistik məlumat 
bazasının genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Müvafiq dövlət orqanları ilə 
birgə əlavə olaraq 13 yeni göstərici üzrə məlumatların hazırlanmasına nail olunmuş və bununla 
da istehsalı təmin olunan DİM göstəricilərinin sayı 107-yə çatdırılmışdır ki, onlardan da 83-ü 
milli prioritet göstəriciləridir. Sözügedən göstəricilər üzrə məlumatlar Azərbaycan 
Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri üzrə Milli Məlumatlandırma Portalında 
yerləşdirilmiş, “Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri: statistik icmal-2021” adlı məcmuədə dərc 
olunmuşdur. 

“2018-2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair 
Dövlət Proqramı”nın 5.1.3.1-ci yarımbəndinin icrası olaraq Çöxgöstəricili Klaster Sorğusu 
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(MICS) ilə bağlı müxtəlif ölkələrin təcrübələri araşdırılmış, standart sorğu anketləri və 
metodoloji materiallar Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş, digər dövlət qurumlarının təklifləri də 
nəzərə alınmaqla MICS sorğu anketləri və təlimatlarının Azərbaycan şəraitinə uyğunlaşdırılmış 
ilkin layihələri hazırlanmış və bu layihələr noyabr ayının 22-24-də Bakı şəhərində MICS-in 
planlaşdırılmasına texniki dəstək məqsədilə keçirilən seminarda UNICEF-in ekspertlərinin 
müzakirəsinə təqdim edilmişdir. UNICEF-in ekspertlərinin tövsiyələri nəzərə alınmaqla sorğu 
anketləri və təlimatların yekun layihələrinin hazırlanması istiqamətlərində işlər davam etdirilir. 

Yekun olaraq qeyd edilməlidir ki, Dövlət Statistika Komitəsi ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
statistika orqanları qarşısında qoyulmuş vəzifələrin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə 
əsasən nail olmuş və 2022-ci ildə də bu istiqamətdə öz səylərini əsirgəməyəcəkdir. 
 


