“2018-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi
statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı
Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

Konstitusiyasının

5-ci

maddəsinin

II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq rəsmi statistikanın inkişaf etdirilməsi və
statistika sahəsində işlərin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:
1. “2018-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəsmi
statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi bu
Sərəncamın 1-ci hissəsində qeyd olunan Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş
tədbirləri əlaqələndirsin və icra barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinə məlumat versin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri

Naxçıvan şəhəri, 2 mart 2018-ci il

Vasif TALIBOV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2018-ci il 2 mart tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

1. Giriş
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə başlanmış və sonrakı illərdə
uğurla davam etdirilmiş islahatlar rəsmi statistikanın da inkişafına öz təsirini
göstərmişdir. Statistika sisteminin hüquqi bazası yaradılmış, elektron statistikanın
inkişafı və rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər görülmüşdür.
Statistika sisteminin üzərinə bu gün mühüm vəzifələr düşür. Müəyyən
edilmiş sosial-iqtisadi siyasət kursuna uyğun çevik idarəetmənin təmin edilməsi
üçün dəqiq və dolğun statistik məlumatlara tələbat rəsmi statistikanın
təkmilləşdirilməsini şərtləndirir.
Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, statistika sisteminin müasir
tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsini, dayanıqlı inkişaf ilə bağlı statistik
informasiya təminatının təkmilləşdirilməsini, bu hədəflərə çatmaq üçün statistika
sahəsində maddi-texniki bazanın və kadr potensialının möhkəmləndirilməsini
təmin etmək məqsədi ilə “2018-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı” (bundan sonra–Dövlət
Proqramı) hazırlanmışdır.

2. Dövlət Proqramının məqsədi və vəzifələri
Dövlət Proqramının əsas məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:
-muxtar respublika iqtisadiyyatının strukturunun və sahələrarası əlaqələrin
təhlilinə imkan verən rəsmi statistikanın daha da təkmilləşdirilməsi;
-kənd təsərrüfatının strukturunun, inkişaf meyillərinin, maddi-texniki
bazasının, işçi qüvvəsinin statistik öyrənilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının
əkin sahəsinə, istehsalına və məhsuldarlığına dair məlumatların əldə edilməsi,

əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa əlyetərliyi səviyyəsinin və buna təsir edən
amillərin statistik qiymətləndirilməsi;
-sənaye müəssisələrində istifadə olunan avadanlıqlar və onların istehsal
güclərindən istifadə vəziyyətinin öyrə nilməsi, ev təsərrüfatlarında istehsal edilən
sənaye məhsullarına dair statistik məlumatların əldə edilməsi;
-daxili bazarda idxal mallarının yerli istehsal malları ilə əvəzlənməsi üçün
statistik məlumatların hazırlanması;
-avtomobil nəqliyyatı ilə yük və sərnişin daşınmalarına dair statistik
məlumatların əldə edilməsi;
-turizmə dair statistik məlumatların əldə edilməsi, turizm sektoru üzrə
təhlillərin aparılması;
-biznes mühitinin, mikro, kiçik və orta sahibkarlıqla bağlı statistik
məlumatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi;
-məşğulluq səviyyəsinin, əlillərin əmək bazarına inteqrasiyasının, ilk peşə
və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin məzunlarının məşğulluğunun, əhalinin
fasiləsiz təhsildə iştirakı və kitab fondundan istifadə vəziyyətinin statistik
öyrənilməsi;
-ana

və

uşaqların

sosial

rifah

vəziyyətinin,

insan

inkişafının

qiymətləndirilməsi;
-ev təsərrüfatları üzrə statistik məlumatların əhatəliliyinin artırılması,
əhalinin həyat səviyyəsini səciyyələndirən statistik məlumatların əldə edilməsi,
gündəlik vaxt fondundan istifadə vəziyyətinin statistik öyrənilməsi;
-əhalinin informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
vəziyyətinin statistik öyrənilməsi;
-rəsmi statistika materiallarının istehsalı proseslərinin səmərəli təşkili üçün
infrastrukturun

inkişaf

etdirilməsi,

müasir

informasiya-kommunikasiya

texnologiyalarından istifadə imkanlarının yaxşılaşdırılması, statistika kadrlarının
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması.

3. Gözlənilən nəticələr
Dövlət Proqramına daxil edilmiş tədbirlərin icrası nəticəsində aşağıdakılara
nail olunacağı gözlənilir:
-iqtisadiyyatın strukturunun və sahələrarası əlaqələrin təhlilinə imkan verən
yeni statistik məlumatların əldə edilməsi;
-kənd təsərrüfatının dinamikası, strukturu, inkişaf meyilləri, maddi-texniki
bazası, işçi qüvvəsi barədə müfəssəl məlumatların əldə edilməsi;
-sənaye müəssisələrində mövcud olan istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti,
yaşı və onlardan istifadə ilə bağlı məlumatların hazırlanması;
-ev təsərrüfatlarında istehsal da daxil olmaqla, sənaye məhsullarının
istehsalına dair statistik məlumatların əldə edilməsi;
-pərakəndə ticarət dövriyyəsinin yerli və idxal malları üzrə strukturuna dair
statistikanın formalaşdırılması;
-avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmış yüklərin həcmi, növü, dövriyyəsi,
sərnişindaşımalar, sərnişindaşımalarda istifadə olunan nəqliyyat vasitələri,
daşınmalardan əldə olunan gəlir və sair göstəricilər üzrə statistik məlumatların
hazırlanması;
-turizm

statistikası

üzrə

göstəricilər

sisteminin

əhatə

dairəsinin

genişləndirilməsi;
-mikro, kiçik və orta sahibkarlıq statistikası üzrə göstəricilər sisteminin
hazırlanması və məlumat bazasının yaradılması;
-muxtar respublikanın şəhər və rayonları üzrə işçi qüvvəsi barədə ətraflı
statistik məlumatların hazırlanması;
-əlillərin məşğulluğuna dair cins tərkibi, yaş qrupları, təhsil səviyyəsi,
əlillik dərəcəsi və sair göstəricilər üzrə məlumatların hazırlanması;
-reproduktiv yaşda olan əhalinin və uşaqların həyat keyfiyyətini xarakterizə
edən statistik məlumatların hazırlanması;
-əhalinin

müxtəlif

sosial-demoqrafik

qrupları

bölgüsündə

fəaliyyətlər üzrə vaxtsərfiyyatına dair məlumatların hazırlanması;

gündəlik

-əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakı üzrə məlumatların hazırlanması, peşə
təhsili səviyyəsində kadr hazırlığı ilə əmək bazarının tələbləri arasında tarazlığın
qiymətləndirilməsi;
-telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair
qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatma vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi;
-mövcud kitabxanalar, kitab fondu və ondan istifadə ilə bağlı məlumatların
hazırlanması;
-kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailə kəndli və ev tə sərrüfatlarının elektron
məlumat bazalarının yaradılması;
-dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişaf ilə bağlı çevik qərarlar qəbul edilməsi üçün
etibarlı və operativ məlumatların əldə olunması;
-statistik məlumatların hazırlanmasına sərf olunan vaxtın və xərclərin
kağızsız texnologiyanın tətbiqi yolu ilə azaldılması, sənədlərlə işin təşkilində
səmərəliliyin yüksəldilməsi;
-maddi-texniki bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi.

4. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı
Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş tədbirlər dövlət büdcəsində Dövlət
Statistika Komitəsinə bu məqsəd üçün nəzərdə tutulan vəsait və qanunvericiliyə
zidd olmayan digər mənbələr hesabına həyata keçirilir.

5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə
TƏDBİRLƏR PLANI
S/S

Tədbirin adı

İcraçılar

İcra
müddəti

5.1. Sosial statistika
5.1.1. Muxtar respublika üzrə işçi qüvvəsinə Dövlət Statistika
dair rüblük seçmə statistik müayinənin
Komitəsi
keçirilməsi
5.1.2. Əhalinin
qeyri-formal
məşğulluq Dövlət Statistika
səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə dair Komitəsi, Əmək və
seçmə statistik müayinənin keçirilməsi
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi
5.1.3. Əlillərin məşğulluğuna dair seçmə Dövlət Statistika
statistik müayinənin keçirilməsi
Komitəsi, Əmək və
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi
5.1.4. Əhalinin fasiləsiz təhsildə iştirakına dair Dövlət Statistika
seçmə statistik müayinənin keçirilməsi
Komitəsi, Təhsil
Nazirliyi, Əmək və
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi
5.1.5. Kitabxanalar və onların kitab fondları
Mədəniyyət və
haqqında ətraflı məlumatların əldə Turizm Nazirliyi,
edilməsi üçün müayinənin keçirilməsi
Təhsil Nazirliyi,
Dövlət Statistika
Komitəsi, yerli icra
hakimiyyəti
orqanları
5.1.6. İlk
peşə
və
orta-ixtisas
təhsili Dövlət Statistika
müəssisələrinin məzunlarının məşğul- Komitəsi, Təhsil
luğuna dair seçmə statistik müayinənin Nazirliyi, Əmək və
keçirilməsi
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi

2018-2025

2019, 2022

2020-2021

2020-2021

2022

2020, 2025

5.2. İqtisadi statistika
5.2.1. Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin Dövlət Statistika 2024-2025
siyahıyaalınmasının keçirilməsi
Komitəsi, Vergilər
Nazirliyi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti
orqanları

5.2.2. Sahibkarlıq
subyektlərinin
işgüzar
fəallığının öyrənilməsinə dair rüblük
seçmə statistik müayinənin keçirilməsi
5.2.3. Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
statistikası üzrə göstəricilər sisteminin
hazırlanması və məlumat bazasının
yaradılması

5.2.4. Həyətyanı
sahələrdə
yetişdirilən
məhsullarla
bağlı
seçmə
statistik
müayinənin keçirilməsi
5.2.5. Əhalinin müxtəlif təbəqələrinin ərzağa
əlyetərliyi vəziyyətinin və ona təsir edən
amillərin öyrənilməsinə dair seçmə
statistik müayinənin keçirilməsi
5.2.6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd
təsərrüfatı siyahıyaalınmasının
keçirilməsi

5.2.7. Sənaye müəssisələrində mövcud olan
istehsal avadanlıqlarının vəziyyəti və
onlardan
istifadəyə
dair
statistik
müayinənin keçirilməsi
5.2.8. Ev təsərrüfatlarında istehsal edilən sənaye
məhsullarına
dair
seçmə
statistik
müayinənin keçirilməsi

Dövlət Statistika 2020, 2023
Komitəsi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi
Dövlət Statistika 2018-2019
Komitəsi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi, Vergilər
Nazirliyi, Mərkəzi
Bankın Naxçıvan
Muxtar
Respublikası
İdarəsi
Dövlət Statistika
2018
Komitəsi, yerli icra
hakimiyyəti
orqanları
Dövlət Statistika 2019-2025
Komitəsi

Dövlət Statistika 2024-2025
Komitəsi, Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Daşınmaz Əmlak
və Torpaq
Məsələləri üzrə
Dövlət Komitəsi,
Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi,
yerli icra
hakimiyyəti
orqanları
Dövlət Statistika 2019-2020
Komitəsi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi
Dövlət Statistika 2019-2020
Komitəsi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti
orqanları

5.2.9. Pərakəndə ticarət şəbəkəsində məhsul Dövlət Statistika 2019, 2022,
2025
növləri üzrə yerli və idxal mallarının
Komitəsi,
satışına dair seçmə statistik müayinənin
İqtisadiyyat
keçirilməsi
Nazirliyi
5.2.10. Avtomobil nəqliyyatı ilə yükdaşımalarına Dövlət Statistika 2019, 2024
dair
seçmə
statistik
müayinənin
Komitəsi,
keçirilməsi
Nəqliyyat Nazirliyi
5.2.11. Avtomobil
nəqliyyatı
ilə
sərnişin Dövlət Statistika 2020, 2025
daşınmalarına dair seçmə statistik
Komitəsi,
müayinənin keçirilməsi
Nəqliyyat Nazirliyi
5.2.12. Muxtar respublikada turizmə dair seçmə Dövlət Statistika 2018-2025
statistik müayinənin keçirilməsi
Komitəsi,
Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi,
Dövlət Miqrasiya
Xidməti
5.3. Çoxsahəli statistika
5.3.1. Ev təsərrüfatları büdcələrinin tədqiqatına Dövlət Statistika 2018-2025
dair rüblük seçmə statistik müayinənin
Komitəsi
keçirilməsi
5.3.2. Əhalinin vaxtdan istifadəsinə dair seçmə Dövlət Statistika 2021-2022
statistik müayinənin keçirilməsi
Komitəsi
5.3.3. Ev təsərrüfatlarında informasiya və Dövlət Statistika 2018-2025
kommunikasiya
texnologiyalarından Komitəsi, Rabitə
istifadəyə dair seçmə statistik müayinənin
və Yeni
keçirilməsi
Texnologiyalar
Nazirliyi
5.4. Rəsmi statistika materiallarının istehsalının hüquqi,
inzibati və informasiya təminatı
5.4.1. Dövlət qurumlarının məlumat bazalarının Dövlət Statistika 2018-2025
müvafiq sahələrinin Dövlət Statistika Komitəsi, Rabitə
Komitəsinin statistik məlumat sisteminə
və Yeni
“Elektron hökumət” şlüzü vasitəsilə
Texnologiyalar
inteqrasiyası
Nazirliyi, aidiyyəti
dövlət qurumları
5.4.2. Sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən Dövlət Statistika 2019-2020
statistik hesabat yükünün öyrənilməsinə
Komitəsi
dair sorğunun keçirilməsi
5.4.3. Təsərrüfatbaşına uçot sənədləri əsasında
Dövlət Statistika 2019-2020
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailə
Komitəsi, yerli icra
kəndli və ev təsərrüfatlarının elektron
hakimiyyəti
məlumat bazasının yaradılması
orqanları
5.4.4.

2019-cu il əhali siyahıyaalınmasının
məlumatları əsasında ev təsərrüfatlarının
elektron məlumat bazasının yaradılması

Dövlət Statistika
Komitəsi

2021-2022

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5. Maddi-texniki bazanın və kadr potensialının gücləndirilməsi
Yerli statistika orqanlarında iş şəraitinin Dövlət Statistika 2018-2025
yaxşılaşdırılması
Komitəsi, Dövlət
Şəhərsalma və
Arxitektura
Komitəsi
Dövlət Statistika Komitəsinin və onun
Dövlət Statistika 2018-2025
yerli orqanlarının informasiya və
Komitəsi, Rabitə
kommunikasiya texnologiyaları
və Yeni
avadanlıqlarının yenilənməsi
Texnologiyalar
Nazirliyi
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Dövlət Statistika
2018
Statistika
Komitəsinin
“Statistik Komitəsi, Rabitə
Məlumatlar Sistemi”nin elektron bazası
və Yeni
və proqram təminatının hazırlanması və
Texnologiyalar
tətbiqi
Nazirliyi
Yerli statistika orqanları işçilərinin peşə Dövlət Statistika 2018-2025
hazırlığının artırılması
Komitəsi, Əmək və
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi

