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Rәsmi statistik hesabatların tәqdim edilmәsi üzrә inzibati reqlament
1. Ümumi müddәalar
1.1. Elektron xidmәtin adı:
Rәsmi statistik hesabatların (bundan sonra - hesabat) tәqdim edilmәsi
1.2. Elektron xidmәtin mәzmunu:
Bu xidmәt dövlәt (region) müşahidәlәrinin aparılması üçün lazım olan mәlumatların
statistik vahidlәr, ailә kәndli vә ev tәsәrrüfatları tәrәfindәn dövlәt statistika orqanlarına elektron
sәnәd formasında tәqdim edilmәsini әhatә edir.
1.3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hüquqi әsası:
1.3.1. “Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 11-ci vә 14-cü
maddәlәri;
1.3.2. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 115 nömrәli
Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin
Әsasnamәsi”nin 7.2 vә 7.4-cü bәndlәri;
1.3.3. "Dövlәt orqanlarının elektron xidmәtlәr göstәrmәsinin tәşkili sahәsindә bәzi tәdbirlәr
haqqında" Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrәli
Fәrmanının 2-1-ci hissәsi;
1.3.4. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2010-cu il 11 fevral tarixli 35 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt (region) müşahidәlәrinin aparılması üçün lazım olan
mәlumatların elektron sәnәd formasında dövlәt statistika orqanlarına tәqdim edilmәsi Qaydası”;
1.3.5. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә
elektron xidmәtlәr göstәrilmәsi Qaydaları”;
1.3.6. “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә elektron xidmәtlәr
göstәrilmәsi Qaydaları”nın vә “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın tәsdiq edilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli qәrarında
dәyişiklik edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr
tarixli 235 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın 26.1-ci
bәndi.
1.4. Elektron xidmәti göstәrәn dövlәt qurumunun adı:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi
1.5. Elektron xidmәtin digәr icraçıları:
Yoxdur.

1.6. Elektron xidmәtin avtomatlaşdırılma sәviyyәsi:
Elektron xidmәt qismәn avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidmәtin icra müddәti:
2 (iki) gün әrzindә
1.8. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin nәticәsi: Fiziki vә hüquqi şәxslәr, dövlәt
orqanları vә bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn statistik hesabatların statistika orqanlarına gәlmәdәn,
elektron qaydada tәqdim edilmәsi.
2. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hәyata keçirilmәsi
2.1. Elektron xidmәtin növü:
İnteraktiv.
2.2. Elektron xidmәt üzrә ödәniş:
Ödәnişsiz.
2.3. Elektron xidmәtin istifadәçilәri:
Fiziki vә hüquqi şәxslәr, dövlәt orqanları vә bәlәdiyyәlәr
2.4. Elektron xidmәtin tәqdim olunma yeri:
https://www.stat.gov.az/menu/4/e-reports/
https://www.e-gov.az/az/services/read/2478/0
2.5. Elektron xidmәt barәdә mәlumatlandırma:
AZ1136, Bakı ş. İnşaatçılar prospekti 81, qaynar xәtt: 012 377 10 70 (33-00),
Telefon: 012 377 10 70 (22-66), 012 377 10 70 (22-38), Faks: 012 538 24 42, e-poçt:
sc@stat.gov.az, internet ünvanı: http://www.stat.gov.az/ Elektron xidmәtlәr bölmәsi
2.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә onların tәqdim
olunma forması:
Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün istifadәçi tәrәfindәn әrizәyә (Әlavә №1) bu
reqlamentin 2 nömrәli әlavәsinә uyğun olaraq tәrtib edilmiş vә müddәtsiz bağlanan müqavilә
әlavә olunur.
3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Hesabatların tәqdim edilmәsi üzrә elektron xidmәt istifadәçilәr üçün daim açıqdır vә
müraciәt edilmәsi hәr hansı qaydada mәhdudlaşdırıla bilmәz.
3.2. Elektron xidmәtlәr üçün sorğu:
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması:
İstifadәçi tәrәfindәn әrizә vә müqavilә forması elektron xidmәtin tәqdim edildiyi
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin internet ünvanından yüklәnәrәk
doldurulur vә imza (elektron imza, olduğu tәqdirdә) ilә (hüquqi şәxs, dövlәt orqanı vә bәlәdiyyә
olduqda imza vә möhürlә) tәsdiq edildikdәn sonra hәmin sәnәdlәrin skan edilmiş surәtlәri
yuxarıda qeyd edilәn elektron ünvana göndәrilir.
3.2.2. Sorğunun qәbulu:

Sorğu internet sәhifәsinә daxil olduğu gün qeydiyyata alınır vә sorğunun qәbul edilmәsi ilә
bağlı istifadәçinin elektron poçtuna dәrhal bildiriş göndәrilir.
3.3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi vә ya imtina edilmәsi:
3.3.1. Sorğunun yerinә yetirilmәsindәn imtina halları:
İstifadәçi tәrәfindәn tәqdim olunmuş sәnәdlәrdә çatışmazlıqlar (әrizә formasının tam
doldurulmaması, bu reqlamentin 2.6-cı bәndindә göstәrilәn müqavilәnin düzgün tәrtib
edilmәmәsi vә ya әlavә olunmaması) aşkar edildikdә, sorğunun yerinә yetirilmәsindәn imtina
edilir vә imtinanın sәbәblәri barәdә әrizәçinin elektron poçtuna dәrhal mәlumat göndәrilir.
Elektron xidmәtin göstәrilmәsindәn imtina istifadәçinin hesabatların tәqdim edilmәsi ilә
bağlı Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron xidmәtlәr bölmәsinә
yenidәn müraciәt etmәsinә mane olmur.
3.3.2. Sorğunun qәbulu.
İstifadәçi tәrәfindәn tәqdim edilmiş sәnәdlәr bu reqlamentin 2.6-cı bәndindә göstәrilәnlәrә
uyğun olduqda sorğu qәbul olunur.
3.4. Sorğunun (әrizәnin) icrası:
3.4.1. Ardıcıl hәr bir inzibati әmәliyyat, o cümlәdәn mәsul şәxs haqqında mәlumat:
Sorğu qәbul edildikdәn sonra Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27
sentyabr tarixli 935 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә
olan vә paylarının (sәhmlәrinin) nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrdә vә büdcә
tәşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Tәlimat”a uyğun olaraq dәrhal qeydiyyata alınır
vә baxılması üçün yerli statistika orqanlarına elektron formada (internet vasitәsi ilә) ünvanlanır.
Sorğunun icrası üzrә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi aparatının
İnformasiya texnologiyaları şöbәsinin müdiri bilavasitә mәsuliyyәt daşıyır.
3.4.2. Hәr bir inzibati әmәliyyatın mәzmunu, yerinә yetirilmә müddәti vә/vә ya
maksimal yerinә yetirilmә müddәti:
Sәnәdlәr yerli statistika orqanlarında baxıldığı zaman aradan qaldırılması mümkün olan vә
imtina üçün әsas olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdә, onların 1 (bir) gün müddәtindә aradan
qaldırılması barәdә istifadәçiyә elektron poçtla dәrhal bildiriş göndәrilir.
İstifadәçi tәrәfindәn göndәrilәn sәnәdlәrdә çatışmazlıqlar aşkar edilmәdikdә vә ya aşkar
edilmiş çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra sorğuya baxılması davam edir vә
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi aparatının İnformasiya texnologiyaları
şöbәsi tәrәfindәn hesabatların tәqdim edilmәsi üçün şifrә barәdә mәlumat vә yerli statistika
orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş müqavilәnin skan edilmiş nüsxәsi istifadәçinin elektron poçt
ünvanına göndәrilir.
3.4.3. İnzibati әmәliyyatda iştirak edәn digәr dövlәt orqanı haqqında mәlumat:
Yoxdur.
3.4.4. İnzibati prosedurun nәticәsi vә onun verilmәsi qaydası: İstifadәçinin hesabatın
tәqdim edilmәsi ilә bağlı sorğusu (әrizәsi) qeydiyyata alındıqdan sonra, yoxlanılmalı vә imtina
üçün әsas aşkar edildikdә bu barәdә bir gündәn gec olmayaraq istifadәçiyә mәlumat
verilmәlidir. Çatışmazlıqlar aşkar edilmәdikdә vә ya aşkar edilmiş çatışmazlıqlar aradan
qaldırıldıqdan sonra sorğuya baxılması davam edir vә bir iş günü әrzindә Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi aparatının İnformasiya texnologiyaları şöbәsi tәrәfindәn
hesabatların tәqdim edilmәsi üçün şifrә barәdә mәlumat vә yerli statistika orqanı tәrәfindәn
tәsdiq edilmiş müqavilәnin skan edilmiş nüsxәsi istifadәçinin elektron poçt ünvanına göndәrilir.
3.5. Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt:
Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Statistika Komitәsi hәyata keçirir.
3.5.1. Nәzarәt forması:

Kargüzarlıq, daxil olan müraciәtlәrin avtomatlaşdırılmış rejimdә mütәmadi monitorinqi.
3.5.2. Nәzarәt qaydası:
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrәli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә paylarının (sәhmlәrinin)
nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrdә vә büdcә tәşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Tәlimat”la müәyyәn edilmiş qaydada.
3.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üzrә mübahisәlәr:
3.6.1. İstifadәçinin şikayәt etmәk hüququ haqqında mәlumat:
İstifadәçi elektron xidmәtlә bağlı onu razı salmayan istәnilәn mәsәlә barәdә yuxarı
sәlahiyyәtli orqana (vәzifәli şәxsә) inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.
3.6.2. Şikayәtin әsaslandırılması vә baxılması üçün lazım olan informasiya:
Şikayәt kağız üzәrindә vә elektron qaydada tәrtib oluna bilәr. Kağız üzәrindә şikayәt
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin poçt ünvanına, elektron şikayәt isә bu
reqlamentin 2.5-ci bәndindә göstәrilәn poçt ünvanına göndәrilmәlidir. Şikayәtdә vәtәndaşın adı,
atasının adı, soyadı, ünvanı, poçt vә ya elektron poçt ünvanı, yaxud işlәdiyi yer göstәrilmәlidir.
3.6.3. Şikayәt inzibati orqana verildikdә, şikayәtә “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 78-ci maddәsinә әsasәn, 1 ay müddәtindә baxılır.
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1. Ümumi müddәa
Bu Müqavilә “Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq tәrtib edilmişdir.
2. Müqavilәnin predmeti
2.1. Müqavilәnin predmetini rәsmi statistika hesabatlarının (mәlumatlarının) hesabat
(mәlumat) tәqdim edәn statistik vahidlәr tәrәfindәn elektron sәnәd formasında göndәrilmәsi,
statistika orqanları tәrәfindәn onların qәbulu vә bu barәdә statistik hesabat (mәlumat) tәqdim
edәn statistik vahidlәrә elektron şәkildә bildirişin verilmәsi tәşkil edir;

2.2. Tәrәflәr müәyyәn edilmiş formada tәrtib edilәn vә göndәrilәn elektron sәnәdin
mәlumatlarının kağız formasında olan sәnәdin mәlumatlarına bәrabәr olduğunu vә hәr iki
sәnәdin eyni hüquqi qüvvәyә malik olduğunu qәbul edir.
3. Tәrәflәrin hüquqları
3.1. Statistik hesabat (mәlumat) tәqdim edәn statistik vahidlәrin hüquqları aşağıdakılardır:
3.1.1. elektron sәnәd mübadilәsi ilә bağlı mübahisәli mәsәlәlәr meydana çıxdıqda
qanunvericiliyin tәlәblәrinә әmәl etmәklә statistika orqanına vә ya mәhkәmәyә müraciәt etmәk;
3.1.2. müvafiq әrizә vermәklә müqavilәdәn imtina etmәk.
3.2. Statistika orqanının hüquqları aşağıdakılardır:
3.2.1. müqavilәnin qüvvәdә olduğu müddәtdә statistik hesabat tәqdim edәn statistik
vahidlәr tәrәfindәn göndәrilmiş hesabatı qәbul etmәk;
3.2.2. hesabat tәqdim edәn statistik vahidlәr elektron sәnәd mübadilәsi üçün nәzәrdә
tutulmuş texniki qaydalara vә normalara әmәl etmәdikdә, hesabat dövrünün başa çatmasına
azı 10 gün qalmış xәbәrdarlıq etmәklә müqavilәdәn birtәrәfli qaydada imtina etmәk;
3.2.3. mәlumatların tәhrif edilmәsi halları aşkara çıxarıldığı zaman hesabatlarda
(mәlumatlarda) düzәliş etmәk vә bu barәdә statistik vahidlәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi
mәcburi olan tapşırıqlar vermәk.
4. Tәrәflәrin vәzifәlәri
4.1. Statistik hesabat tәqdim edәn statistik vahidlәrin vәzifәlәri aşağıdakılardır:
4.1.1. elektron sәnәd mübadilәsi ilә bağlı Dövlәt Statistika Komitәsinin bütün tәlimat vә
qaydalarına әmәl etmәk, müәyyәn olunmuş formada tәrtib olunan elektron hesabatları
(mәlumatları) qanunvericilikdә müәyyәn olunmuş müddәtdә göndәrmәk;
4.1.2. elektron sәnәdlәr mübadilәsinin aparıldığı iş yerinin informasiya tәhlükәsizliyini
tәmin etmәk;
4.1.3. sәhv aşkar edilmiş hesabatları yenidәn hazırlayıb göndәrmәk;
4.1.4. elektron sәnәd mübadilәsi üçün istifadә olunan elektron poçt (e-mail) ünvanı
dәyişdikdә, 3 gün müddәtindә qeydiyyatda olduğu yerli statistika orqanına mәlumat vermәk;
4.1.5. statistika orqanlarına tәqdim edilmiş elektron hesabatları vә statistika orqanlarından
alınmış bütün elektron sәnәdlәri azı 3 il әrzindә saxlamaq;
4.1.6. elektron sәnәdlәrin mübadilәsindәn imtina edildikdә, bu barәdә hesabatın
(mәlumatın) tәqdim olunma müddәtindәn azı 10 gün әvvәl statistika orqanına әrizә vermәk.
4.2. Statistika orqanının aşağıdakı vәzifәlәri vardır:
4.2.1. statistik hesabat tәqdim edәn statistik vahidlәrin әrizәsinin qәbulundan sonra 2 gün
әrzindә elektron sәnәd mübadilәsi üçün zәruri olan işlәri hәyata keçirmәk;
4.2.2. müәyyәn edilmiş elektron formada tәrtib olunan elektron hesabatı statistik hesabat
tәqdim edәn statistik vahidlәrdәn qәbul etmәk vә bu barәdә hesabat tәqdim edәni
mәlumatlandırmaq;
4.2.3. elektron formada qәbul olunmuş hesabatın ilkin yoxlanılmasını tәmin etmәk;
4.2.4. qәbul edilmiş fәrdi mәlumatları mәxfi saxlamaq.
5. Tәrәflәrin mәsuliyyәti
Tәrәflәr bu Müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş vәzifәlәri yerinә yetirmәdikdә vә ya tam yerinә
yetirmәdikdә Azәrbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinә müvafiq qaydada
mәsuliyyәt daşıyırlar.

6. Mübahisәlәr
6.1. Bu Müqavilәnin şәrtlәrinin yerinә yetirilmәsi prosesindә mübahisәlәrin yarandığı halda,
tәrәflәr onların tәnzimlәnmәsi üçün qarşılıqlı şәkildә zәruri tәdbirlәrin görülmәsini öhdәlәrinә
götürürlәr;
6.2. Elektron sәnәdlәrin dәqiqliyi ilә әlaqәdar mübahisә yarandığı halda, bu Müqavilәnin
maraqlı tәrәfi digәr tәrәfә sәbәblәrini әsaslandırmaqla vә mübahisә predmeti olan elektron
sәnәdin tarixi vә nömrәsini göstәrmәklә yazılı müraciәt edir;
6.3. Müraciәt qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş müddәtlәrdә tәqdim olunur vә baxılaraq
yazılı şәkildә cavablandırılır;
6.4. Müqavilә tәrәflәri arasında mübahisәnin hәllinin nәticәlәrinә görә mübahisәnin
mahiyyәtini vә tipini özündә әks etdirәn akt tәrtib olunur vә Müqavilәnin tәrәflәrinin
nümayәndәlәri tәrәfindәn imzalanır;
6.5. Mübahisәnin hәlli üçün Müqavilәnin tәrәflәri fayl şәklindә olan mübahisәli elektron
sәnәdi vә tәsdiqedici elektron sәnәdi tәqdim etmәlidirlәr. Mübahisәyә baxılması zamanı
Müqavilәnin tәrәflәri elektron sәnәdlәrin dürüstlüyünü yoxlayırlar;
6.6. Tәrәflәr qarşılıqlı anlaşma әldә etmәdikdә, mübahisәlәrә qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulmuş qaydada baxılır.
7. Müqavilәnin müddәti
Bu Müqavilә imzalandığı andan qüvvәyә minir vә tәrәflәrdәn hәr hansı biri ondan imtina
edәnә qәdәr qüvvәdәdir.
8. Yekun müddәa
Bu Müqavilә azәrbaycan dilindә 2 nüsxәdә tәrtib olunmuşdur vә hәr 2 nüsxәnin eyni
hüquqi qüvvәsi vardır.
9. Tәrәflәrin rekvizitlәri
Yerli statistika orqanı

Hesabat tәqdim edәn

(yerli statistika orqanının adı)

(hesabat tәqdim edәn dövlәt vә bәlәdiyyә
orqanının, hüquqi şәxsin tam adı,

vәzifәli şәxsin vәzifәsi, soyadı, adı,

fiziki şәxsin soyadı, adı, atasının adı vә VOEN-i)

atasının adı)
(müqavilәnin imzalanması üçün

sәlahiyyәtli şәxsin soyadı, adı, atasının adı)

M.Y

M.Y
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Statistik mәlumatların buraxılış tәqviminin vә mәtbu mәlumatların yayım tәqviminin
tәqdim edilmәsi üzrә inzibati reqlament
1. Ümumi müddәalar
1.1. Elektron xidmәtin adı:
Statistik mәlumatların buraxılış tәqviminin vә mәtbu mәlumatların yayım tәqviminin tәqdim
edilmәsi.
1.2. Elektron xidmәtin mәzmunu:
Statistik mәlumatların buraxılış tәqvimi vә mәtbu mәlumatların yayım tәqvimi ölkәdә sosialiqtisadi, ekoloji, demoqrafik vәziyyәti, elmi-texniki inkişafı, ölkә, region vә sahә sәviyyәsindә
qarşılıqlı tәsәrrüfat әlaqәlәrini, struktur dәyişikliklәrini vә istehsalın sәmәrәliliyini sәciyyәlәndirәn
statistik vә mәtbu mәlumatların tarixi haqqında bütün istifadәçilәrin әvvәlcәdәn
mәlumatlandırılması, göstәricilәr üzrә mәlumatlar vә metodoloji izahata, mәlumatlar üzrә
dinamika sıralarına, habelә tәqvim üzrә әvvәlki arxiv mәlumatlarına hüquqi vә fiziki şәxslәrin giriş
imkanının yaradılmasını әhatә edir.
1.3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hüquqi әsası:
1.3.1. “Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 21-ci maddәsi;
1.3.2. "Dövlәt orqanlarının elektron xidmәtlәr göstәrmәsinin tәşkili sahәsindә bәzi tәdbirlәr
haqqında" Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrәli
Fәrmanının 2-1-ci hissәsi;
1.3.3. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә
elektron xidmәtlәr göstәrilmәsi Qaydaları”;
1.3.4. “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә elektron xidmәtlәr
göstәrilmәsi Qaydaları”nın vә “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın tәsdiq edilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli qәrarında
dәyişiklik edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr
tarixli 235 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın 26.2-ci bәndi;
1.3.5. “Vәtәndaşların müraciәtlәri haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 10.1-ci
maddәsi.
1.4.
Elektron xidmәti göstәrәn dövlәt qurumunun adı:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi.
1.5.
Elektron xidmәtin digәr icraçıları:
Yoxdur.
1.6.

Elektron xidmәtin avtomatlaşdırılma sәviyyәsi:

Elektron xidmәt tam avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidmәtin icra müddәti:
Xidmәtin icra müddәti müraciәtin informasiya sistemi tәrәfindәn emalı müddәtindәn asılıdır.
1.8. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin nәticәsi:
İstifadәçi statistik mәlumatların buraxılış tәqvimini vә mәlumatları internet vasitәsilә elektron
qaydada әldә edir.
2. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hәyata keçirilmәsi
2.1. Elektron xidmәtin növü:
İnformativ.
2.2. Elektron xidmәt üzrә ödәniş:
Ödәnişsiz.
2.3. Elektron xidmәtin istifadәçilәri:
Fiziki vә hüquqi şәxslәr.
2.4. Elektron xidmәtin tәqdim olunma yeri:
https://www.stat.gov.az/menu/4/publications/
https://www.e-gov.az/az/services/read/2771/0
2.5. Elektron xidmәt barәdә mәlumatlandırma:
AZ1136, Bakı ş. İnşaatçılar prospekti 81, qaynar xәtt: 012 377 10 70 (33-00), Telefon:
012 377 10 70 (22-66), 012 377 10 70 (22-38), Faks: 012 538 24 42, e-poçt: sc@stat.gov.az,
internet ünvanı: http://www.stat.gov.az/ Elektron xidmәtlәr bölmәsi.
2.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә onların tәqdim
olunma forması:
Sәnәd tәlәb olunmur.
3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi vә ya imtina edilmәsi:
İnformativ növlü elektron xidmәtlәr istifadәçilәr üçün daim açıqdır vә müraciәt edilmәsi hәr
hansı qaydada mәhdudlaşdırıla bilmәz.
3.2. Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt:
Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika
Komitәsi hәyata keçirir.
3.2.1. Nәzarәt forması: Kargüzarlıq, daxil olan müraciәtlәrin avtomatlaşdırılmış rejimdә
mütәmadi monitorinqi.
3.2.2. Nәzarәt qaydası:
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrәli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә paylarının (sәhmlәrinin)
nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrdә vә büdcә tәşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Tәlimat”la müәyyәn edilmiş qaydada.
3.3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üzrә mübahisәlәr:
3.3.1. İstifadәçinin şikayәt etmәk hüququ haqqında mәlumat:
İstifadәçi elektron xidmәtlә bağlı onu razı salmayan istәnilәn mәsәlә barәdә yuxarı
sәlahiyyәtli orqana (vәzifәli şәxsә) inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.
3.3.2. Şikayәtin әsaslandırılması vә baxılması üçün lazım olan informasiya:

Şikayәt kağız üzәrindә vә elektron qaydada tәrtib oluna bilәr. Kağız üzәrindә şikayәt
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin poçt ünvanına, elektron şikayәt isә bu
reqlamentin 2.5-ci bәndindә göstәrilәn poçt ünvanına göndәrilmәlidir. Şikayәtdә vәtәndaşın adı,
atasının adı, soyadı, ünvanı, poçt vә ya elektron poçt ünvanı, yaxud işlәdiyi yer göstәrilmәlidir.
3.3.3. Şikayәtin baxılma müddәti:
Şikayәtә 15 (on beş) gün әrzindә baxılır. Әlavә öyrәnilmәsi vә yoxlanılması tәlәb edilәn
şikayәtә 30 (otuz) iş günü müddәtindә baxılır.

“Tәsdiq edilmişdir”
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Statistika Komitәsi
Qәrar № 97/07
3 dekabr 2012-ci il

Statistik mәlumatların (göstәricilәrin) verilmәsi üzrә inzibati reqlament
1. Ümumi müddәalar
1.1. Elektron xidmәtin adı:
Statistik mәlumatların (göstәricilәrin) verilmәsi
1.2. Elektron xidmәtin mәzmunu:
Bu xidmәtdә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn rәsmi
statistika metodologiyası әsasında sosial, iqtisadi, demoqrafik, ekoloji vә digәr ictimai proseslәrin
kәmiyyәt tәrәflәri haqqında inzibati vә ilkin (fәrdi) statistik mәlumatların işlәnmәsi vә
ümumilәşdirilmәsi nәticәsindә hazırlanmış mәlumatların istifadәçilәr tәrәfindәn әldә edilmәsi
әhatә olunur. Xidmәtdәn istifadә etmәklә hüquqi vә fiziki şәxslәr әldә edilmәsindә tәtbiq olunan
forma vә vasitәlәrdәn asılı olmayaraq, mәxfi sayılmayan rәsmi statistika mәlumatlarını әldә edә
bilәrlәr. Tәqdim olunmuş elektron xidmәt bölmәsindә istifadәçilәr onları maraqlandıran hazır
statistika mәlumatlarını vә ya internet ünvanında tapa bilmәdiklәri mәlumatları bu sorğular
vasitәsi ilә әldә etmәk imkanına malik olurlar.
1.3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hüquqi әsası:
1.3.1. “Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 21-ci maddәsi;
1.3.2. “İnformasiya әldә etmәk haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü
maddәsi;
1.3.3 "Dövlәt orqanlarının elektron xidmәtlәr göstәrmәsinin tәşkili sahәsindә bәzi tәdbirlәr
haqqında" Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrәli
Fәrmanının 2-1-ci hissәsi;
1.3.4. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә
elektron xidmәtlәr göstәrilmәsi Qaydaları”;
1.3.5. “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә elektron xidmәtlәr
göstәrilmәsi Qaydaları”nın vә “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın tәsdiq edilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli qәrarında
dәyişiklik edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr
tarixli 235 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın 26.3-cübәndi.
1.4. Elektron xidmәti göstәrәn dövlәt qurumunun adı:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi.
1.5. Elektron xidmәtin digәr icraçıları:
Yoxdur.

1.6. Elektron xidmәtin avtomatlaşdırılma sәviyyәsi:
Elektron xidmәt qismәn avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidmәtin icra müddәti:
Statistik mәlumatların әldә edilmәsi müddәti 7 (yeddi) iş günüdür.
1.8. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin nәticәsi:
İstifadәçi tәrәfindәn statistik mәlumatların internet vasitәsilә elektron qaydada әldә
edilmәsi.
2. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hәyata keçirilmәsi
2.1. Elektron xidmәtin növü:
İnteraktiv.
2.2. Elektron xidmәt üzrә ödәniş:
Ödәnişsiz.
2.3. Elektron xidmәtin istifadәçilәri:
Fiziki vә hüquqi şәxslәr.
2.4. Elektron xidmәtin tәqdim olunma yeri:
https://www.azstat.org/xidmetler/st_melumat/
https://www.e-gov.az/az/services/read/2327/0
2.5. Elektron xidmәt barәdә mәlumatlandırma:
AZ1136, Bakı ş. İnşaatçılar prospekti 81, qaynar xәtt: 012 377 10 70 (33-00), Telefon:
012 377 10 70 (22-66), 012 377 10 70 (22-38), Faks: 012 538 24 42, e-poçt: sc@stat.gov.az,
internet ünvanı: http://www.stat.gov.az/ Elektron xidmәtlәr bölmәsi.
2.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә onların tәqdim
olunma forması:
Sәnәd tәlәb olunmur.
3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Mәlumatların (göstәricilәrin) әldә edilmәsi xidmәti istifadәçilәr üçün daim açıqdır vә
müraciәt edilmәsi hәr hansı qaydada mәhdudlaşdırılmır.
3.2. Elektron xidmәtlәr üçün sorğu:
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması:
Sorğunun formalaşdırılması Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinininternet
ünvanında informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә xidmәtlә bağlı hissәdә verilmiş әrizә
forması әsasında hәyata keçirilir. Әrizә formasında tәlәb olunan statistik mәlumatın mәzmunu
yazılır, sorğu edәnin adı, soyadı, ünvanı, iş yeri vә vәzifәsi (işlәdiyi tәqdirdә), elektronpoçt ünvanı,
statistik mәlumatın göndәrilmәsi üçün sorğu edәnin poçt ünvanına dair qeydlәr aparılır.
3.2.2. Sorğunun qәbulu:
Sorğu internet sәhifәsinә daxil olduğu gün qeydiyyata alınır vә sorğunun qәbul edilmәsi ilә
bağlı istifadәçinin elektron poçtuna dәrhal bildiriş göndәrilir.
3.3 Elektron xidmәtin göstәrilmәsi vә ya imtina edilmәsi:
3.3.1. Sorğunun yerinә yetirilmәsindәn imtina halları:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn bu Reqlamentin 2.4-cü
bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә müәyyәn

olunmuş forma üzrә mәlumatlar tam daxil edilmәdikdә әrizә avtomatik rejimdә qәbul olunmur vә
bununla bağlı istifadәçi monitorda imtina haqqında qeydi görür. Bununla yanaşı, “İnformasiya әldә
etmәk haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 21-ci maddәsindә göstәrilәn hallarda
sorğudan imtina edilir vә imtinanın sәbәblәri barәdә istifadәçinin elektron poçtuna 1(bir) iş günü
әrzindә mәlumat göndәrilir.
Elektron xidmәtin göstәrilmәsindәn imtina istifadәçinin mәlumatların әldә edilmәsi ilә bağlı
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron xidmәtlәr bölmәsinә yenidәn
müraciәt etmәsinә mane olmur.
3.3.2. Sorğunun qәbulu:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn bu Reqlamentin 2.4-cü
bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә müәyyәn
olunmuş forma üzrә mәlumatlar tam daxil edildikdә әrizә avtomatik rejimdә qәbul olunur vә
bununla bağlı istifadәçiyә elektron bildiriş göndәrilir.
3.4. Sorğunun icrası:
3.4.1. Ardıcıl hәr bir inzibati әmәliyyat, o cümlәdәn mәsul şәxs haqqında mәlumat:
Sorğu qәbul olunduqdan sonra Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin
kargüzarlıqla bağlı elektron sәnәd dövriyyәsi sistemindә vә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Statistika Komitәsinin Ümumi şöbәsindә qeydiyyatdan keçirilir vә onun kağız versiyası rәhbәrliyә
tәqdim olunur. Rәhbәrlik tәrәfindәn aidiyyәti icraçı (icraçılar) tәyin olunur vә icrası üçün tapşırıq
verilir. Tapşırıq icra olunduqdan sonra statistik mәlumatlarla bağlı cavab mәktubu elektron sәnәd
formasında istifadәçiyә göndәrilir. İnzibati әmәliyyatın hәyata keçirilmәsinә mәsul Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin Ümumi şöbәsidir.
3.4.2. Hәr bir inzibati әmәliyyatın mәzmunu, yerinә yetirilmә müddәti vә/vә ya
maksimal yerinә yetirilmә müddәti:
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin kargüzarlıqla bağlı elektron sәnәd
dövriyyәsi sistemindә daxil olan sorğunun mәzmunu, icraçı (icraçılar) vә rәhbәrliyin dәrkәnarına
әsasәn icra vaxtı göstәrilir. Sorğu icra olunduqdan sonra icraçı (icraçılar) tәrәfindәn onun icrası
ilә bağlı mәlumat elektron sәnәd dövriyyәsi sisteminә daxil edilir.
Tәlәb olunan statistik mәlumatı (göstәricini) xüsusiyyәtindәn asılı olaraq, Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin aidiyyәti şöbәlәri hazırlayır.
İnzibati әmәliyyatın maksimal yerinә yetirilmә müddәti 7 (yeddi) iş günüdür.
3.4.3. İnzibati әmәliyyatda iştirak edәn digәr dövlәt orqanı haqqında mәlumat:
Xidmәtin hәyata keçirilmәsi bilavasitә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika
Komitәsi tәrәfindәn hәyata keçirilir vә xidmәt üzrә nәzәrdә tutulmuş mәlumatların әldә edilmәsi
onun sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә olmadıqda bununla bağlı, müvafiq mәlumata malik digәr dövlәt
orqanlarına müraciәt olunur vә istifadәçi yazılı şәkildә mәlumatlandırılır.
3.4.4. İnzibati prosedurun nәticәsi vә onun verilmәsi qaydası:
İstifadәçinin mәlumatların әldә edilmәsi ilә bağlı sorğusu qeydiyyata alındıqdan sonra,
yoxlanılmalı vә imtina üçün әsas aşkar edildikdә bu barәdә bir gündәn gec olmayaraq istifadәçiyә
mәlumat verilmәlidir. Çatışmazlıqlar aşkar edilmәdikdә vә ya aşkar edilmiş çatışmazlıqlar aradan
qaldırıldıqdan sonra sorğu qәbul edilir vә 7 (yeddi) iş günü müddәtindә cavablandırılaraq
istifadәçiyә bu barәdә mәlumat verilir.
3.5. Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt:
Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Statistika Komitәsi hәyata keçirir.
3.5.1. Nәzarәt forması:
Kargüzarlıq, daxil olan müraciәtlәrin avtomatlaşdırılmış rejimdә mütәmadi monitorinqi.
3.5.2 Nәzarәt qaydası:

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrәli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә paylarının (sәhmlәrinin)
nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrdә vә büdcә tәşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Tәlimat”la müәyyәn edilmiş qaydada.
3.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üzrә mübahisәlәr:
3.6.1. İstifadәçinin şikayәt etmәk hüququ haqqında mәlumat:
İstifadәçi elektron xidmәtlә bağlı onu razı salmayan istәnilәn mәsәlә barәdә yuxarı
sәlahiyyәtli orqana (vәzifәli şәxsә) inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.
3.6.2. Şikayәtin әsaslandırılması vә baxılması üçün lazım olan informasiya:
Şikayәt kağız üzәrindә vә elektron qaydada tәrtib oluna bilәr. Kağız üzәrindә şikayәt
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin poçt ünvanına, elektron şikayәt isә bu
reqlamentin 2.5-ci bәndindә göstәrilәn poçt ünvanına göndәrilmәlidir. Şikayәtdә vәtәndaşın adı,
atasının adı, soyadı, ünvanı, poçt vә ya elektron poçt ünvanı, yaxud işlәdiyi yer göstәrilmәlidir.
3.6.3. Şikayәt inzibati orqana verildikdә, şikayәtә “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 78-ci maddәsinә әsasәn, 1 ay müddәtindә baxılır.

“Tәsdiq edilmişdir”
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Statistika Komitәsi
Qәrar № 97/07
3 dekabr 2012-ci il

Statistik nәşrlәrin (kitabların) onlayn satışı üzrә inzibati reqlament
1. Ümumi müddәalar
1.1.
Elektron xidmәtin adı:
Statistik nәşrlәrin (kitabların) onlayn satışı
1.2.
Elektron xidmәtin mәzmunu:
Bu xidmәt ölkәdә sosial-iqtisadi, ekoloji, demoqrafik vәziyyәti, elmi-texniki inkişafı, ölkә,
region vә sahә sәviyyәsindә qarşılıqlı tәsәrrüfat әlaqәlәrini, struktur dәyişikliklәrini vә istehsalın
sәmәrәliliyini sәciyyәlәndirәn statistik mәlumatlarla bağlı çap olunmuş statistik mәcmuәlәrin,
bülletenlәrin vә çap olunan digәr nәşrlәrin istifadәçilәrә satışını әhatә edir.
1.3.
Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hüquqi әsası:
1.3.1. “Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci maddәsi;
1.3.2. "Dövlәt orqanlarının elektron xidmәtlәr göstәrmәsinin tәşkili sahәsindә bәzi tәdbirlәr
haqqında" Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrәli
Fәrmanının 2-1-ci hissәsi;
1.3.3. “Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә
elektron xidmәtlәr göstәrilmәsi Qaydaları”;
1.3.4. “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә elektron xidmәtlәr
göstәrilmәsi Qaydaları”nın vә “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın tәsdiq edilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli qәrarında
dәyişiklik edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr
tarixli 235 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın 26.4-cübәndi;
1.3.5. “Vәtәndaşların müraciәtlәri haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 10.1-ci
maddәsi.
1.4.
Elektron xidmәti göstәrәn dövlәt qurumunun adı:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi.
1.5.
Elektron xidmәtin digәr icraçıları:
Yoxdur.
1.6.
Elektron xidmәtin avtomatlaşdırılma sәviyyәsi:
Elektron xidmәt tam avtomatlaşdırılmışdır.
1.7.

Elektron xidmәtin icra müddәti:

Statistik nәşrlәrin әldә edilmәsi ilә bağlı müraciәt onlayn rejimindә hәyata keçirilir vә
müraciәtin qәbulu onun informasiya sistemi tәrәfindәn emalı vaxtına bәrabәrdir. Statistik nәşr
üçün müraciәt qәbul olunduqdan sonra 2 (iki) iş günü әrzindә nәşr alıcının poçt ünvanına
göndәrilir. Bununla yanaşı, alıcı nәşri bilavasitә özü götürmәk istәdikdә nәşr onun arzusuna
(şifahi vә ya yazılı şәkildә bildirildikdә) uyğun olaraq özünә tәqdim edilir.
1.8. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin nәticәsi:
Xidmәtin istifadәçisi onu maraqlandıran statistik nәşri (kitabı) elektron qaydada әldә edir.
2. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hәyata keçirilmәsi
2.1. Elektron xidmәtin növü:
İnteraktiv.
2.2. Elektron xidmәt üzrә ödәniş:
Ödәnişsiz.
2.3. Elektron xidmәtin istifadәçilәri:
Fiziki vә hüquqi şәxslәr.
2.4. Elektron xidmәtin tәqdim olunma yeri:
https://www.azstat.org/xidmetler/neshrler_v3.0/index.php?lang=az
https://www.e-gov.az/az/services/read/3115/0
2.5. Elektron xidmәt barәdә mәlumatlandırma:
AZ1136, Bakı ş. İnşaatçılar prospekti 81, qaynar xәtt: 012 377 10 70 (33-00), Telefon:
012 377 10 70 (22-66), 012 377 10 70 (22-38), Faks: 012 538 24 42, e-poçt: sc@stat.gov.az,
internet ünvanı: http://www.stat.gov.az/ Elektron xidmәtlәr bölmәsi.
2.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә onların tәqdim
olunma forması:
Sәnәd tәlәb olunmur.
3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Nәşrlәrin (kitabların) әldә edilmәsi xidmәti interaktiv növlü elektron xidmәt olduğundan
istifadәçilәr üçün daim açıqdır vә müraciәt edilmәsi hәr hansı qaydada mәhdudlaşdırıla bilmәz.
3.2. Elektron xidmәtlәr üçün sorğu:
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması:
Sorğunun formalaşdırılması bu Reqlamentin 2.4-cü bәndindә göstәrilmiş internet ünvanında
onlayn rejimindә verilmiş müraciәt әsasında hәyata keçirilir. Müraciәtdә tәlәb olunan statistik nәşr
seçilir, alıcının adı, soyadı, ünvanı, iş yeri vә vәzifәsi (işlәdiyi tәqdirdә), elektron poçt ünvanı,
statistik nәşrin göndәrilmәsi üçün sorğu edәnin poçt ünvanı göstәrilir vә informasiya sistemindә
növbәti mәrhәlәyә keçid hәyata keçirilir. Satış üçün nәzәrdә tutulmuş kitab nüsxәlәrinin sayı başa
çatdığı tәqdirdә istifadәçinin elektron poçtuna nәşrin satışının başa çatdığı haqqında avtomatik
rejimdә bildiriş göndәrilir. Satış üçün nüsxә olduqda ödәniş hәyata keçirilir.
3.2.2. Sorğunun qәbulu:
Sorğu internet sәhifәsinә daxil olduğu gün qeydiyyata alınır vә sorğunun qәbul edilmәsi ilә
bağlı istifadәçinin elektron poçtuna dәrhal bildiriş göndәrilir.

3.3 Elektron xidmәtin göstәrilmәsi vә ya imtina edilmәsi:
3.3.1. Sorğunun yerinә yetirilmәsindәn imtina halları:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn bu Reqlamentin 2.4-cü
bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә müәyyәn
olunmuş forma üzrә mәlumatlar tam daxil edilmәdikdә, nәşr üzrә ödәniş edilmәdiyi vә ya satış
üçün nәzәrdә tutulmuş nüsxә olmadıqda xidmәtin göstәrilmәsindәn imtina olunur.
Elektron xidmәtin göstәrilmәsindәn imtina istifadәçinin nәşrlәrin әldә edilmәsi ilә bağlı
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron xidmәtlәr bölmәsinә yenidәn
müraciәt etmәsinә mane olmur.
3.3.2. Sorğunun qәbulu:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn bu Reqlamentin 2.4-cü
bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә müәyyәn
olunmuş forma üzrә mәlumatlar tam daxil edildikdә әrizә avtomatik rejimdә qәbul olunur vә
bununla bağlı istifadәçiyә elektron bildiriş göndәrilir.
3.4. Sorğunun icrası:
3.4.1. Ardıcıl hәr bir inzibati әmәliyyat, o cümlәdәn mәsul şәxs haqqında mәlumat:
Sorğu qәbul olunduqdan sonra elektron sәnәd dövriyyәsi sistemindә sorğunun qeydiyyatı
aparılır vә icrası üçün avtomatik rejimdә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi
aparatının İnformasiya vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәr şöbәsinә tәqdim olunur. Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsi aparatının İnformasiya vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәrşöbәsi
sorğuda göstәrilәn nәşri istifadәçinin ünvanına göndәrir. Hәr bir inzibati әmәliyyatın aparılmasına
mәsul Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin Ümumi şöbәsidir. [19]
3.4.2. Hәr bir inzibati әmәliyyatın mәzmunu, yerinә yetirilmә müddәti vә/vә ya
maksimal yerinә yetirilmә müddәti:
Sorğu Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron sәnәd dövriyyәsi
sisteminә avtomatik rejimdә daxil edilir. İnzibati әmәliyyatın maksimal icra müddәti 2 (iki) iş
günüdür.
3.4.3. İnzibati әmәliyyatda iştirak edәn digәr dövlәt orqanı haqqında mәlumat:
Yoxdur.
3.4.4. İnzibati prosedurun nәticәsi vә onun verilmәsi qaydası:
İstifadәçinin nәşrlәrin әldә edilmәsi ilә bağlı sorğusu qeydiyyata alındıqdan sonra,
yoxlanılmalı vә imtina üçün әsas aşkar edildikdә bu barәdә bir gündәn gec olmayaraq istifadәçiyә
mәlumat verilmәlidir. Çatışmazlıqlar aşkar edilmәdikdә vә ya aşkar edilmiş çatışmazlıqlar aradan
qaldırıldıqdan sonra sorğu qәbul edilir vә 2 (iki) iş günü müddәtindә statistik nәşr (vә ya nәşrlәr)
istifadәçiyә göndәrilir.
3.5. Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt:
Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika
Komitәsi hәyata keçirir.
3.5.1. Nәzarәt forması:
Kargüzarlıq, daxil olan müraciәtlәrin avtomatlaşdırılmış rejimdә mütәmadi monitorinqi.
3.5.2 Nәzarәt qaydası:
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrәli Fәrmanı
ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә paylarının (sәhmlәrinin)
nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrdә vә büdcә tәşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Tәlimat”la müәyyәn edilmiş qaydada.
3.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üzrә mübahisәlәr:
3.6.1. İstifadәçinin şikayәt etmәk hüququ haqqında mәlumat:
İstifadәçi elektron xidmәtlә bağlı onu razı salmayan istәnilәn mәsәlә barәdә yuxarı
sәlahiyyәtli orqana (vәzifәli şәxsә) inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.
3.6.2. Şikayәtin әsaslandırılması vә baxılması üçün lazım olan informasiya: Şikayәt
kağız üzәrindә vә elektron qaydada tәrtib oluna bilәr. Kağız üzәrindә şikayәt Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin poçt ünvanına, elektron şikayәt isә bu reqlamentin 2.5-

ci bәndindә göstәrilәn poçt ünvanına göndәrilmәlidir. Şikayәtdә vәtәndaşın adı, atasınınadı,
soyadı, ünvanı, poçt vә ya elektron poçt ünvanı, yaxud işlәdiyi yer göstәrilmәlidir.
3.6.3. Şikayәtin baxılma müddәti:
Şikayәtә 15 (on beş) gün әrzindә baxılmalıdır. Әlavә öyrәnilmәsi vә yoxlanılması tәlәb
edilәn şikayәtlәrә isә 30 (otuz) iş gün müddәtindә baxılır.

“Tәsdiq edilmişdir”
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Statistika Komitәsi
Qәrar № 97/07
3 dekabr 2012-ci il

Statistik mәlumatların verilmәsi qaydalarının pozulmasına görә inzibati cәrimәlәrin
internet vasitәsilә ödәnilmәsi üzrә inzibati reqlament
1. Ümumi müddәalar
1.1. Elektron xidmәtin adı:
Statistik mәlumatların verilmәsi qaydalarının pozulmasına görә inzibati cәrimәlәrin elektron
qaydada ödәnilmәsi.
1.2. Elektron xidmәtin mәzmunu:
Bu xidmәt vasitәsilә statistik mәlumatların verilmәsi qaydalarının pozulmasına görә
barәsindә inzibati xәta haqqında protokol әsasında inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrar
qәbul olunmuş hüquqi vә fiziki şәxslәr inzibati cәrimәlәrin ödәnilmәsini elektron qaydada hәyata
keçirirlәr.
1.3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hüquqi әsası:
1.3.1. Azәrbaycan Respublikası İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 389-cu maddәsi;
1.3.2. “Rәsmi statistika haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun 11-ci vә 27-ci
maddәlәri;
1.3.3. “Azәrbaycan Respublikası İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrәli Qanununun tәtbiqi barәdә”
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrәli Fәrmanının 5.38-ci
bәndi;
1.3.4. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrәli
Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “İnzibati xәtalar haqqında işlәrә baxmağa sәlahiyyәti olan vәzifәli
şәxslәrin Siyahısı”nın 1-ci hissәsi;
1.3.5. "Dövlәt orqanlarının elektron xidmәtlәr göstәrmәsinin tәşkili sahәsindә bәzi tәdbirlәr
haqqında" Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrәli
Fәrmanının 2-1-ci hissәsi;
1.3.6. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli
qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә
elektron xidmәtlәr göstәrilmәsi Qaydaları”;
1.3.7. “Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn konkret sahәlәr üzrә elektron xidmәtlәr
göstәrilmәsi Qaydaları”nın vә “Elektron xidmәt növlәrinin Siyahısı”nın tәsdiq edilmәsi haqqında”
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrәli qәrarında
dәyişiklik edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr
tarixli 235 nömrәli qәrarın 26.5-ci bәndi.
1.4 Elektron xidmәti göstәrәn dövlәt qurumunun adı:
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi.
1.5 Elektron xidmәtin digәr icraçıları:
Yoxdur.

1.6 Elektron xidmәtin avtomatlaşdırılma sәviyyәsi:
Elektron xidmәt tam avtomatlaşdırılmışdır.
1.7 Elektron xidmәtin icra müddәti:
Cәrimәlәrin ödәnişi ilә bağlı müddәt әmәliyyatın informasiya sistemi tәrәfindәn emalı
vaxtına bәrabәrdir.
1.8 Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin nәticәsi:
Xidmәtin istifadәçisi statistik mәlumatların verilmәsi qaydalarının pozulmasına görә inzibati
cәrimәni internet vasitәsilә elektron qaydada ödәyir.
2. Elektron xidmәtin göstәrilmәsinin hәyata keçirilmәsi
2.1. Elektron xidmәtin növü:
İnteraktiv.
2.2. Elektron xidmәt üzrә ödәniş:
Ödәnişsiz.
2.3. Elektron xidmәtin istifadәçilәri:
Fiziki vә hüquqi şәxslәr.
2.4. Elektron xidmәtin tәqdim olunma yeri:
http://www.azstat.org/xidmetler/cerimeler_v1.0/
https://www.e-gov.az/az/services/read/2713/0
2.5. Elektron xidmәt barәdә mәlumatlandırma:
AZ1136, Bakı ş. İnşaatçılar prospekti 81, qaynar xәtt: 012 377 10 70 (33-00), Telefon:
012 377 10 70 (22-66), 012 377 10 70 (22-38), Faks: 012 538 24 42, e-poçt: sc@stat.gov.az, internet
ünvanı: http://www.stat.gov.az/ Elektron xidmәtlәr bölmәsi.
2.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә onların tәqdim
olunma forması:
Sәnәd tәlәb olunmur.
3. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Cәrimәlәrin ödәnişi üzrә elektron xidmәt istifadәçilәr üçün daim açıqdır vә müraciәt
edilmәsi hәr hansı qaydada mәhdudlaşdırıla bilmәz.
3.2. Elektron xidmәtlәr üçün sorğu:
Hüquqi vә ya fiziki şәxs Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron
xidmәtin tәqdim edildiyi internet ünvanında informasiya sisteminin müvafiq pәncәrәsindә xidmәtlә
bağlı hissәdә adını, inzibati xәta haqqında protokolun nömrәsini vә inzibati xәta haqqında
protokolun әsasında qәbul olunmuş inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın nömrәsini daxil
etmәklә inzibati cәrimәnin ödәnilmәsi imkanını әldә edir.
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması:
İstifadәçi
bu
Reqlamentin
2.4-cü
bәndindә
göstәrilmiş
http://www.azstat.org/xidmetler/cerimeler_v1.0/;
https://www.e-gov.az/az/services/read/2713/0.
internet ünvanında tәqdim olunan forma üzrә adını, inzibati xәta haqqında protokolun nömrәsini
vә inzibati xәta haqqında protokolun әsasında qәbul olunmuş inzibati tәnbeh tәtbiq etmә
haqqında qәrarın nömrәsini daxil edir.
3.2.2. Sorğunun qәbulu:
Sorğu internet sәhifәsinә daxil olduğu gün qeydiyyata alınır vә sorğunun qәbul edilmәsi ilә
bağlı istifadәçinin elektron poçtuna dәrhal bildiriş göndәrilir.

Elektron xidmәtin göstәrilmәsindәn imtina istifadәçinin cәrimәlәrin ödәnilmәsi ilә bağlı
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron xidmәtlәr bölmәsinә yenidәn
müraciәt etmәsinә mane olmur.
3.3 Elektron xidmәtin göstәrilmәsi vә ya imtina edilmәsi:
3.3.1. Sorğunun yerinә yetirilmәsindәn imtina halları:
İstifadәçi bu Reqlamentin 2.4-cü bәndindә göstәrilmiş internet ünvanında informasiya
sisteminin müvafiq pәncәrәsindә inzibati xәta haqqında protokolun nömrәsini vә inzibati xәta
haqqında protokolun әsasında qәbul olunmuş inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın
nömrәsini düzgün daxil etmәdikdә sistem tәrәfindәn sorğunun yerinә yetirilmәsindәn imtina edilir.
Sorğunu yerinә yetirmәkdәn imtina istifadәçinin yenidәn sorğu vermәsinә mane olmur.
3.3.2. Sorğunun qәbulu:
İstifadәçi inzibati xәta haqqında protokolun nömrәsini vә inzibati xәta haqqında protokolun
әsasında qәbul olunmuş inzibati tәnbeh tәtbiq etmә haqqında qәrarın nömrәsini düzgün daxil
etdikdә sorğu qәbul olunur.
3.4. Sorğunun icrası:
3.4.1. Ardıcıl hәr bir inzibati әmәliyyat, o cümlәdәn mәsul şәxs haqqında mәlumat:
- hüquqi vә ya fiziki şәxs Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn
bu Reqlamentin 2.4-cü bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq
pәncәrәsindә müәyyәn olunmuş forma üzrә rekvizitlәri daxil edir;
- avtomatik rejimdә cәrimә ödәnilir vә onun ödәnişi barәdә istifadәçiyә bildiriş göndәrilir;
cәrimәnin ödәnişi barәdә mәlumat Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin
elektron sәnәd dövriyyәsi sisteminә daxil olur vә inzibati xәta törәtmiş hüquqi vә ya fiziki şәxsin
ödәniş etmәsi haqqında informasiya sәnәd dövriyyәsi sistemi vasitәsilә, avtomatik rejimdә inzibati
protokolu tәrtib etmiş yerli statistika orqanına göndәrilir.
İnzibati әmәliyyatın hәyata keçirilmәsinә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika
Komitәsi aparatının İnformasiya texnologiyaları şöbәsi mәsuliyyәt daşıyır.
3.4.2. Hәr bir inzibati әmәliyyatın mәzmunu, yerinә yetirilmә müddәti vә/vә ya
maksimal yerinә yetirilmә müddәti:
- hüquqi vә ya fiziki şәxs Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi tәrәfindәn
bu Reqlamentin 2.4-cü bәndindә göstәrilmiş internet ünvanının informasiya sisteminin müvafiq
pәncәrәsindә müәyyәn olunmuş forma üzrә rekvizitlәri daxil etmәklә, ödәyәcәyi cәrimәnin
mәblәği vә onun onlayn rejimdә ödәnilmәsi haqqında mәlumatı әldә edir;
- hüquqi vә ya fiziki şәxs statistik mәlumatların verilmәsi qaydalarını pozduğuna görә
inzibati cәrimәni internet vasitәsilә ödәyir;
- Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin elektron sәnәd dövriyyәsi
sistemi ilә inzibati protokolu tәrtib etmiş yerli statistika orqanı mәlumat alır vә işin icrasının başa
çatdırılması haqqında sәnәd dövriyyәsi sistemindә qeydiyyat aparır.
Әmәliyyatın icra müddәti onun informasiya sistemindә emalı müddәtindәn asılıdır.
3.4.3. İnzibati әmәliyyatda iştirak edәn digәr dövlәt orqanı haqqında mәlumat:
Yoxdur.
3.4.4. İnzibati prosedurun nәticәsi vә onun verilmәsi qaydası:
Hüquqi vә ya fiziki şәxs tәrәfindәn statistik mәlumatların verilmәsi qaydalarının pozulmasına
görә inzibati cәrimә üzrә ödәniş hәyata keçirildikdә bununla bağlı çıxarışı çap edir vә ya onu
özünün elektron poçt ünvanına göndәrir. İnformasiya sistemi tәrәfindәn müvafiq çıxarış hәmçinin
elektron sәnәd dövriyyәsi sistemi vasitәsilә yerli statistika orqanlarına göndәrilir. Yerli statistika
orqanları tәrәfindәn elektron sәnәd dövriyyәsi sistemindә müvafiq qeydiyyat aparılır.
3.5. Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәt:
Elektron xidmәtin yerinә yetirilmәsinә nәzarәti Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika
Komitәsi hәyata keçirir.
3.5.1. Nәzarәt forması:
Kargüzarlıq, daxil olan müraciәtlәrin avtomatlaşdırılmış rejimdә mütәmadi monitorinqi.
3.5.2. Nәzarәt qaydası:
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrәli Fәrmanı

ilә tәsdiq edilmiş “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә paylarının (sәhmlәrinin)
nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus olan hüquqi şәxslәrdә vә büdcә tәşkilatlarında kargüzarlığın
aparılmasına dair Tәlimat”la müәyyәn edilmiş qaydada.
3.6. Elektron xidmәtin göstәrilmәsi üzrә mübahisәlәr:
3.6.1. İstifadәçinin şikayәt etmәk hüququ haqqında mәlumat:
İstifadәçi elektron xidmәtlә bağlı onu razı salmayan istәnilәn mәsәlә barәdә yuxarı
sәlahiyyәtli orqana (vәzifәli şәxsә) inzibati qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt edә bilәr.
3.6.2. Şikayәtin әsaslandırılması vә baxılması üçün lazım olan informasiya:
Şikayәt kağız üzәrindә vә elektron qaydada tәrtib oluna bilәr. Kağız üzәrindә şikayәt
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Statistika Komitәsinin poçt ünvanına, elektron şikayәt isә bu
reqlamentin 2.5-ci bәndindә göstәrilәn poçt ünvanına göndәrilmәlidir. Şikayәtdә vәtәndaşın adı,
atasının adı, soyadı, ünvanı, poçt vә ya elektron poçt ünvanı, yaxud işlәdiyi yer göstәrilmәlidir.
3.6.3. Şikayәt inzibati orqana verildikdә, şikayәtә “İnzibati icraat haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 78-ci maddәsinә әsasәn, 1 ay müddәtindә baxılır.

