
Dövlət Statistika Komitəsində geniş kollegiya iclası keçirilmişdir. 
 

2015-ci il yanvar ayının 30-da Dövlət Statistika 
Komitəsinin inzibati binasında 2014-cü ildə ölkənin 
statistika orqanlarının işi haqqında geniş kollegiya 
iclası keçirilmişdir. Kollegiya iclasında Aparatın, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsinin, Bakı şəhər statistika idarəsinin, Baş 
Hesablama Mərkəzinin, rayon statistika idarələrinin 
rəhbərləri iştirak etmişlər. Tədbiri giriş sözü ilə açan 
Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin birinci müavini 
cənab Həmid Bağırov öz nitqində bildirmişdir ki, 
2014-cü ildə ölkəmizdə böyük layihələr 
reallaşdırılmış, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu artmış, 
beynəlxalq birlik tərəfindən Azərbaycana olan inam 
daha da güclənmişdir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində 
ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrində dinamik 
inkişafa nail olunmuş və ölkənin iqtisadi inkişafında 

yeni nailiyyətlər əldə edilmişdir. Daha sonra Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi şöbəsinin 
müdiri, kollegiyanın üzvü cənab Alxan Mansurov  komitənin fəaliyyəti haqqında geniş 
hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Qeyd edilmişdir 
ki, Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas 
prioritetləri “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı” Dövlət 
Proqramının, habelə icraçı kimi çıxış etdiyi digər 
dövlət proqramlarının yerinə yetirilməsi olmuşdur. 
2014-cü ildə icrasının başa çatması planlaşdırılmış 
23 tədbir həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə il ərzində 
rəsmi statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı ilə bağlı 
90 iş yerinə yetirilmişdir. Rəsmi statistikanın 
inkişafına dair Dövlət Proqramı üzrə 2014-cü ildə 20 tədbirin icrası tam başa çatdırılmışdır. 

2014-сü ildə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətində “Azərbaycan 2020: gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn vəzifələr haqqında” 27.02.2013-cü il tarixli 
kollegiya qərarı ilə təsdiq edilmiş tədbirlərin yerinə yetirilməsi əsas işlərdən biri olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci 
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci 
illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 5 sentyabr tarixli, 
2421 nömrəli Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi təmin edilmişdir. 2013-
cü ilin yekunu üzrə Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyəti ilə bağlı yekun hesabat, 
ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə, Komitənin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 



İl ərzində milli hesablar və makroiqtisadi 
göstəricilər, əmək, qiymət, kənd təsərrüfatı və 
ekologiya, xidmət, sənaye və tikinti, əhali və gender, 
ticarət və turizm, əhalinin həyat səviyyəsi və ev 
təsərrüfatlarının tədqiqatı statistikası sahələri üzrə 
ümumilikdə 166 nəfər istifadəçinin iştirakı ilə 11, 
yerli statistika orqanları tərəfindən isə 1563 
istifadəçinin və kütləvi informasiya vasitələrinin 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 557 görüş keçirilmişdir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan 
sadə dildə yazılması və məlumatların əhali arasında təşviqi məqsədilə “Rəsmi statistika 
sahəsində Azərbaycan Respublikasının əsas normativ hüquqi aktları” kitabı yenidən 
hazırlanıb Komitənin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının 04.04.2014-cü il tarixli, 2/207 nömrəli məktubunda verilmiş 
tövsiyələrə uyğun olaraq, “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” 20 iyun 2014-cü il tarixli, 987-IVQD nömrəli Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa əsasən, nəzərdə tutulmuş cərimənin məbləği “300 manatdan 700 
manatadək” kimi müəyyənləşdirilmişdir. Cərimə sanksiyası haqqında məlumatın geniş 
ictimaiyyətə çatdırılması üçün internet səhifəsində elan verilmişdir. Eyni zamanda, statistik 
məlumatların verilməsi qaydalarının pozulmasına görə hüquqi və fiziki şəxslərə tətbiq edilən 
inzibati cərimələrin elektron şəkildə ödənilməsi tətbiq edilmişdir.  

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə” təlim modulu və 2014-2015-ci illər üzrə tədris 
proqramı hazırlanmışdır. Komitənin internet 
səhifəsində “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Statistika Komitəsinin işçilərinin qeyri-etik 
davranışları barədə elektron şikayət” bölməsi 
yaradılmışdır.  

Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas 
istiqamətlərindən biri də, ölkənin xüsusiyyətləri və 
BMT, BVF, İƏİT, BƏT, FAO, ÜST, YUNESKO, 
Avrostat və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
hazırlanmış metodoloji standartlar nəzərə alınmaqla, 
yeni və təkmilləşdirilmiş metodoloji materialların hazırlanması və təcrübədə tətbiqi 
olmuşdur. Bu dövrdə statistikanın bütün sahələri üzrə beynəlxalq standartlara əsaslanan, eyni 
zamanda ölkə iqtisadiyyatının və qanunvericiliyin xüsusiyyətlərini əks etdirən 70 metodoloji 
material hazırlanmışdır.  

Dövlət Statistika Komitəsinin prioritet işlərindən biri də statistik registrin 
təkmilləşdirilməsi olmuşdur. 2015-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə SVDR-də statistik vahidlərin 
sayı 614 mindən, əhali təsərrüfatlarının sayı isə 850 mindən çox olmuşdur. 

 “Rəsmi statistika haqqında” Qanuna uyğun olaraq, rəsmi statistik informasiyanın 
yayılması (rəsmi nəşrlər, kütləvi informasiya vasitələri və informasiya-telekommunikasiya 
şəbəkələri vasitəsilə) üsullarının və metodlarının təkmilləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Bu 
məsələdə internetin imkanlarından geniş istifadə olunmuş və Dövlət Statistika Komitəsinin 



portalı təkmilləşdirilmişdir. Bütün sahələri əhatə edən statistik məlumatlar bazasından istifadə 
pulsuz həyata keçirilmişdir. Belə ki, interaktiv cədvəllər vasitəsilə istifadəçilər öz istəklərinə 
uyğun olaraq cədvəlləri qurmaq və qurulmuş cədvəllər əsasında qrafikləri almaq imkanı əldə 
etmişlər. Bu işlər arasında iqtisadi təhlil xüsusi yer tutmuş, statistik və analitik 
informasiyaların hazırlanması və yayılması çərçivəsində Dövlət Statistika Komitəsinin 
Aparatı və onun yerli statistika orqanları tərəfindən ölkənin və onun regionlarının sosial-
iqtisadi vəziyyəti üzrə 2053 adda təhlili məruzə, 89 adda ekspres-məlumat və 77 adda mətbu-
məlumat hazırlanmışdır.  

Dövlət idarəetmə orqanları tərəfindən sosial-iqtisadi inkişafla bağlı qərarların qəbul 
edilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik olan statistik bülletenlərin hazırlanması hesabat 
dövründə də davam etdirilmişdir. İl ərzində yığılmış məlumatlar əsasında 64 adda (6,4 min 
nüsxə) statistik bülleten hazırlanaraq istifadəçilərə çatdırılmışdır.  

Əvvəllər olduğu kimi, 2014-cü ildə də Dövlət Statistika Komitəsinin fəaliyyətində əsas 
yerlərdən birini məlumatların nəşr olunması tutmuşdur. Bu dövr ərzində 32 məcmuə nəşr 
olunmuşdur.  Məlumat istifadəçiləri ilə iş sahəsində kütləvi informasiya vasitələri də 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hesabat dövründə statistik məlumatların dərc olunması və 
yayılmasında informasiya vasitələrindən, radio və televiziya kanallarından geniş istifadə 
edilmişdir. 2014-cü ildə statistika orqanları tərəfindən qəzet və jurnallarda 576 məqalə və 
mətbu-məlumat dərc etdirilmişdir. 

2014-cü ilin noyabr ayında Dövlət Statistika Komitəsində sosial-iqtisadi qərarların 
qəbulunda statistikanın rolu, statistik məlumatların hazırlanmasında innovativ yanaşmalar, 
məlumatların keyfiyyətinin artırılması istiqamətində elmi-praktik əhəmiyyət kəsb edən 
məsələlərin aşkara çıxarılmasına həsr olunmuş “Statistika və cəmiyyət” mövzusunda elmi-
praktiki konfrans keçirilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsi və Təhsil Nazirliyi ilə birgə təşkil 
edilmiş konfransda iştirakçıların sayı 50 nəfər, çıxış edənlərin sayı 13 nəfər, təqdim olunmuş 
məqalələrin sayı 28 olmuşdur. Konfransın yekununa həsr olunmuş “Statistika və cəmiyyət” 
adlı məqalə və tezislərdən ibarət kitab nəşr olunmuşdur. 

Komitənin internet səhifəsinə il ərzində statistik hesabatların təqdimatı üçün internet 
vasitəsilə 1815000 müraciət daxil olmuşdur.  

2014-cü ildə istifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması barədə 29 sualdan 
ibarət real vaxt rejimində keçirilən sorğuda 1930 nəfər iştirak etmişdir. Sorğunun 
“Dövlətstatkoma və yaydığı statistik məlumatlara etibar edirsiniz?” adlı sualına iştirakçıların 
böyük əksəriyyəti müsbət cavab vermişdir.  

Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmək ənənəsi 
davam etdirilmişdir. 2014-cü il iyun ayının 25-27-də Dövlət Statistika Komitəsi BMT-nin 
Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Xüsusi Proqramı (SPECA) çərçivəsində yaradılmış Statistika 
üzrə layihə işçi qrupunun 9-cu iclasına, 23 oktyabr tarixində isə Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının “Əhalinin iqtisadi fəallığı müayinəsinin məqsədlərinin müzakirə olunması”na 
dair yüksək səviyyəli iclasına ev sahibliyi etmişdir. Bunlardan əlavə, Dövlət Statistika 
Komitəsinin 42 mütəxəssisi müxtəlif beynəlxalq təşkilatların 59 tədbirində iştirak etmişdir. 

İl ərzində Ağcabədi, Ağsu, Bərdə, Daşkəsən, Gədəbəy, Çoranboy, İsmayıllı, Xızı, Qax, 
Qobustan. Şəmkir və Yevlax rayon statistika idarələrinin işi yoxlanılmış, nəticələri 
Komitənin kollegiya iclasında müzakirə edilmiş və ya müvafiq əmrlə rəsmiləşdirilmişdir. 



Bunlardan əlavə, eyni zamanda, 65 yerli statistika orqanında qiymət qeydiyyatçılarının işi 
yoxlanılmışdır. 

Aparatın şöbələri tərəfindən bütün istiqamətlərdə yerli statistika orqanlarının işlərinə 
nəzarət edilmiş, işlərin təşkili və metodoloji məsələlərlə bağlı 70 əməli kömək göstərilmiş, 
statistikanın təşkili, qanunvericilik və normativ hüquqi məsələlərlə bağlı daxil olan sorğular 
cavablandırılmışdır. 

Sonda cənab Mansurov bildirmişdir ki, 2015-ci ildə Dövlət Statistika Komitəsinin əsas 
fəaliyyəti, əsas etibarı ilə ölkə Prezidentinin 21.12.2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının, Açıq 
Hökumətin təşviqinə və Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planlarında, Komitənin iştirakı nəzərdə tutulmuş digər dövlət proqramlarında əks 
edilmiş vəzifələrin icrasına yönəldiləcəkdir.  

  
Daha sonra çıxış edənlər Aparatın Kənd təsərrüfatı və ekologiya statistikası şöbəsinin 

müdiri Rəşad Bayramov 2015-ci ildə keçiriləcək kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması, Ticarət və 
turizm statistikası şöbəsinin müdiri Rafael Süleymanov və Xidmət statistikası şöbəsinin 
müdiri Elçin Hacı kiçik sahibkarlıq subyektlərinin  

  
iqtisadi siyahıyaalınması ilə bağlı görülən işlərdən danışmışlar. Aparatın Qiymət statistikası 
şöbəsinin müdiri Elman Qasımzadə şöbə tərəfindən tələb olunan meyarlar üzrə hər rüb 
mütəmadi olaraq  yerli statistika orqanlarının mütəxəssisləri tərəfindən Qiymət statistikası 
şöbəsinə təqdim edilən hesabatlar və yerli statistika orqanlarının qiymət qeydiyyatçılarının 
işinin yerində yoxlanmasının nəticələri əsasında 2014-cü ildə yerli statistika orqanlarının 
müvafiq sahəsi üzrə qiymətləndirilməsi barədə məlumat vermişdir.     



Sonra  Gəncə şəhər statistika idarəsinin rəisi 
İsmayıl Cəfərov və Bərdə rayon statistika idarəsinin 
rəisi Əlövsət Məmmədov il ərzində görülən işlər 
barədə ətraflı məlumat vermişlər.   

Sonda iclasa yekun vuran Dövlət Statistika 
Komitəsi sədrinin birinci müavini cənab Həmid 
Bağırov qeyd etmişdir ki, 2015-ci ildə Dövlət 
Statistika Komitəsinin əsas vəzifələri “2013-2017-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi 
statistikanın inkişafı Dövlət Proqramı”ndan, 

Komitənin iştirak etdiyi digər dövlət proqramlarından, 2015-ci il üçün statistik işlər 
proqramından, metodoloji və məlumat istifadəçiləri ilə iş və iqtisadi təhlil üzrə iş planlarından 
irəli gələn tapşırıqların yerinə yetirilməsindən və 2014-cü ildə yol verilmiş nöqsanların 
aradan qaldırılmasından ibarət olacaqdır. 


