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Rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında
SAZİŞ
Bundan sonra "Tərəflər" adlandırılacaq Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan
dövlətlərin hökumətləri,
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin sosial-iqtisadi inkişafı, əməkdaşlığının əlaqələndirilməsi
və davamlı dərinləşdirilməsi üçün əlverişli şərait yaradılması, dövlətlərarası statistik
məlumatlar mübadiləsinin genişləndirilməsi, MDB çərçivəsində ümumi statistik informasiya
məkanının inkişafı məqsədi ilə,
rəsmi statistika sahəsində metodoloji və praktiki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini
arzulayaraq,
bu cür əməkdaşlıq nəticəsində bu Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin statistika xidmətləri
fəaliyyətinin səmərəliliyinin və statistik informasiya təminatının keyfiyyətinin yüksələcəyini
qəbul edərək,
BMT-nin Statistika Komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş rəsmi statistikanın Əsas
prinsiplərindən irəli gələn statistika sahəsində dünya standartlarına və yeni elmi işləmələrə
cavab verən, bu Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin ərazisində dövlət statistikasının inkişafı üzrə
razılaşdırılmış və əlaqələndirilmiş tədbirlərin qəbul edilməsinin vacibliyini dərk edərək,
rəsmi statistika sahəsində dövlətlərarası proqramların və birgə layihələrin hazırlanmasına
və həyata keçirilməsinə dəstək niyyətini ifadə edərək,
bu Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin qanunvericiliyini və beynəlxalq öhdəliklərini rəhbər
tutaraq,
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə 1
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlığının razılaşdırılmış
qayda və prinsiplərinin işlənməsi və bu Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin statistika
xidmətlərinin bu sahədə qarşılıqlı münasibətlərinin əlaqələndirilməsi bu Sazişin ayrılmaz
hissəsi olan Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Statistika Xidmətlərinin
Rəhbərləri Şurası haqqında Əsasnaməyə (Əlavə 1) uyğun olaraq öz fəaliyyətini həyata keçirən,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Statistika Xidmətlərinin Rəhbərləri
Şurasına (bundan sonra - Şura) həvalə edilsin.
Maddə 2
MDB çərçivəsində ümumi statistik informasiya məkanının inkişaf etdirilməsi,
dövlətlərarası statistik məlumat mübadiləsinin genişləndirilməsi, statistika sahəsində yeni elmi
işləmələrə və dünya standartlarına cavab verən rəsmi statistikanın gələcək inkişafı məqsədi ilə
əməkdaşlığın razılaşdırılmış qayda və prinsiplərinə əsaslanan, MDB-nin iştirakçısı olan
dövlətlərin sosial-iqtisadi vəziyyəti haqqında statistik, analitik materialların hazırlanması,
məlumat mübadiləsinin təşkili, öz fəaliyyətini bu Sazişin ayrılmaz hissəsi olan MDB
Dövlətlərarası Statistika Komitəsi haqqında Əsasnaməyə (Əlavə 2) uyğun olaraq həyata keçirən
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Statistika Komitəsinə (bundan sonra - MDB
Statistika Komitəsi) həvalə edilsin.
Maddə 3

Bu Saziş hər bir Tərəfin, onun dövlətinin iştirakçısı olduğu digər beynəlxalq
müqavilələrdən irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə toxunmur.
Maddə 4
Bu Saziş onu imzalamış Tərəflərin onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili
prosedurların yerinə yetirilməsi barədə sonuncu bildirişi depozitarinin aldığı tarixdən 30 gün
keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 5
Bu Sazişə Tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən onun ayrılmaz hissəsi olan və bu Sazişin
qüvvəyə minməsi üçün nəzərdə tutulmuş qaydada qüvvəyə minən ayrıca protokollarla
rəsmiləşdirilən əlavə və dəyişikliklər edilə bilər.
Maddə 6
Bu Saziş qüvvəyə mindikdən sonra bu Sazişin prinsip və məqsədləri ilə həmrəy olan
istənilən dövlət üçün qoşulma haqqında sənədin depozitariyə göndərilməsi yolu ilə Sazişə
qoşulması üçün açıqdır.
Bu Saziş MDB iştirakçısı olan dövlət üçün qoşulma haqqında sənədi depozitarinin aldığı
tarixdən 30 gün keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
MDB iştirakçısı olmayan dövlət üçün bu Saziş onu imzalamış və ya ona qoşulmuş
dövlətlərin bu cür qoşulmaya razılıqları haqqında sonuncu bildirişi depozitarinin aldığı
tarixdən 30 gün keçdikdən sonra qüvvəyə minir.
Maddə 7
Bu Saziş qeyrimüəyyən müddətə bağlanılır.
Tərəflərdən hər birinin bu Sazişin qüvvədə olduğu müddətdə yaranmış öhdəlikləri
tənzimləməklə Sazişdən çıxmaq niyyəti barədə çıxmazdan ən azı 6 ay əvvəl depozitariyə
bildiriş göndərməklə bu Sazişdən çıxmaq hüququ vardır. 2013-cü il 31 may tarixində Minsk
şəhərində rus dilində bir əsl nüsxədə imzalanmışdır. Əsl nüsxə bu Sazişi imzalamış hər bir
dövlətə onun təsdiq olunmuş surətini göndərəcək Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə
Komitəsində saxlanılır.
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Rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2013-cü
il 31 may tarixli Sazişə
ƏLAVƏ 1

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Statistika Xidmətlərinin Rəhbərləri
Şurası haqqında
ƏSASNAMƏ
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Statistika Xidmətlərinin
Rəhbərləri Şurası ( bundan sonra - Şura) rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2013cü il 31 may tarixli Sazişə (bundan sonra - Saziş) uyğun olaraq MDB iştirakçısı olan dövlətlərin
rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlığının razılaşdırılmış qayda və prinsiplərinin işlənməsini,
MDB-nin Dövlət Başçıları Şurasının, Hökumət Başçıları Şurasının və İqtisadi Şurasının qəbul
etdiyi qərarların icrası məsələləri üzrə Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin statistika xidmətləri
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini həyata keçirmək üçün təyin olunmuş MDB-nin sahəvi
əməkdaşlıq orqanıdır.
1.2. Şura öz fəaliyyətində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Nizamnaməsini, Müstəqil
Dövlətlər Birliyi çərçivəsində bağlanmış beynəlxalq müqavilələri, MDB Dövlət Başçıları Şurası,
Hökumət Başçıları Şurasının və İqtisadi Şurasının qərarlarını, BMT Statistika Komissiyasının
qəbul etdiyi rəsmi statistikanın əsas prinsiplərini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
1.3. Şura Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə rəsmi statistikanın inkişafı üzrə ümumi
tövsiyələri işləyib hazırlayır, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlər-arası Statistika Komitəsinin
(bundan sonra - MDB Statistika Komitəsi) fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir.
II. ŞURANIN FUNKSİYALARI
Şuranın əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlığının razılaşdırılmış
qayda və prinsiplərinin işlənməsi;
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin rəsmi statistika məlumatlarının formalaşdırılması üzrə
MDB Dövlət Başçıları Şurasının, Hökumət Başçıları Şurasının və İqtisadi Şurasının qəbul etdiyi
qərarların icrasının təşkili və əlaqələndirilməsi;
rəsmi statistika sahəsində dövlətlərarası proqram və layihələrin formalaşdırılması və
həyata keçirilməsi üzrə təkliflərin, MDB Statistika Komitəsinə tövsiyə və tapşırıqların
hazırlanması;
öz səlahiyyətləri çərçivəsində MDB-nin sahəvi əməkdaşlıq orqanları, MDB İcraiyyə
Komitəsi, Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları ilə
qarşılıqlı əməkdaşlıq;
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin statistika xidmətlərinin və MDB Statistika Komitəsinin
təklifləri əsasında Şuranın və MDB Statistika Komitəsinin cari və perspektiv iş planlarının
təsdiq edilməsi;

sonradan MDB Hökumət Başçıları Şurasının müəyyən etdiyi qaydada təsdiq edilməsi
üçün MDB Statistika Komitəsinin saxlanmasına çəkilən büdcə xərcləri smetası və MDB
Statistika Komitəsinin büdcədənkənar vəsaitlərinin gəlir və xərclər smetası üzrə təkliflərə
baxılması;
MDB Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə MDB iştirakçısı olan
dövlətlərin statistika xidmətlərinin təkliflərinə baxılması;
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin statistika xidmətlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin
genişləndirilməsi üzrə tövsiyələrin işlənməsi;
statistik məlumat mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi;
Şura və MDB Statistika Komitəsi haqqında əsasnamələrlə müəyyən edilmiş qaydada
əlavə və dəyişikliklərin edilməsi üzrə təkliflərə baxılması və onların qəbul edilməsi.
III. ŞURANIN HÜQUQLARI
Şura öz funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakılara dair qərar qəbul etmək və
tövsiyə vermək hüququna malikdir:
MDB Statistika Komitəsinin fəaliyyəti haqqında proqram, iş planları və hesabatlarına;
metodoloji məsələlər və statistika üzrə birgə işlər barədə MDB iştirakçısı olan dövlətlərin
mütəxəssislərinin işçi iclaslarının təşkilinə;
Şuranın və MDB Statistika Komitəsinin fəaliyyətinə aid sənəd layihələrinin müəyyən
olunmuş qaydada baxılması üçün MDB Dövlət Başçıları Şurasına, Hökumət Başçıları Şurasına
və İqtisadi Şurasına təqdim edilməsinə;
MDB Statistika Komitəsinin sədri vəzifəsini tutacaq namizədi sonradan MDB Hökumət
Başçıları Şurası tərəfindən təsdiq edilməklə, MDB Statistika Komitəsi sədrinin seçilməsinə;
Şura tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada MDB Statistika Komitəsi sədrinin müavinləri
vəzifələrini tutacaq namizədlərə;
MDB Statistika Komitəsinin rəhbər işçiləri vəzifələrinin tutulması qaydasına;
MDB Statistika Komitəsi əməkdaşlarının vakant vəzifələrinin tutulması üçün müsabiqə
haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsinə;
Şuranın İş Reqlamentinin təsdiq edilməsinə;
MDB Statistika Komitəsinin İş Reqlamentinin təsdiq edilməsinə;
MDB Statistika Komitəsi yanında Metodoloji Şura haqqında Əsasnamənin təsdiq
edilməsinə;
onun səlahiyyətinə aid olan digər məsələlərə.
IV. ŞURANIN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ
4.1. Şuranın tərkibinə Sazişi imzalamış MDB iştirakçısı olan dövlətlərin statistika
xidmətlərinin rəhbərləri və MDB Statistika Komitəsinin sədri daxildir.
Şuranın üzvlərini əvəz edən şəxslər Şuranın iclasına göndərildikdə, onların səlahiyyətləri
Şuranın İş Reqlamentinə uyğun olaraq təsdiq edilməlidir.
MDB iştirakçısı olmayan, lakin Sazişi imzalayan dövlətlərin nümayəndələri Şuranın
işində müşahidəçi kimi iştirak edirlər.
Şura üzvünün Şuranın digər üzvləri ilə razılaşdırılmış təklifi ilə Şuranın iclaslarında
beynəlxalq təşkilatların, həmçinin Sazişin iştirakçısı olmayan dövlətlərin milli statistika
xidmətlərinin nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.
4.2. Bir qayda olaraq, Şuraya sədrlik Birlik iştirakçısı olan dövlətlərin adlarının rus əlifbası
qaydasında, Sazişi imzalamış MDB iştirakçısı olan hər bir dövlətin nümayəndəsi tərəfindən

növbə ilə bir il ərzində həyata keçirilir. Şuranın əvvəlki və sonrakı sədrləri onun həmsədrləridir.
Şura sədrinin müvəqqəti olmadığı halda, onun vəzifələri həmsədrlərdən birinə həvalə olunur.
4.3. Şuranın iclasları, zərurət yarandığı təqdirdə, lakin ildə bir dəfədən az olmayaraq
keçirilir. Şuranın iclaslarının çağırılması, onların aparılması, kvorum, qərarların qəbul edilməsi
üçün prosedur, həmçinin onun fəaliyyətinin digər təşkilati məsələləri Şuranın İş Reqlamenti ilə
müəyyən olunur.
4.4. Şuranın Sədri:
Şuranın işinə rəhbərlik edir;
Şuranın iclaslarını keçirir və onun qəbul etdiyi sənədləri imzalayır; Şuranın üzvlərindən
Şuranın qərarlarının yerinə yetirilməsi haqqında məlumatı sorğu edir.
4.5. Şuranın fəaliyyətinin təşkilati-texniki və informasiya təminatı üzrə Katibliyin
funksiyaları MDB Statistika Komitəsinə həvalə edilir.
4.6. Şura öz fəaliyyətində MDB Hökumət Başçıları Şurasına hesabat verir. Şuranın
fəaliyyəti haqqında hesabatlara müəyyən olunmuş qaydada MDB Hökumət Başçıları Şurasının
iclaslarında baxılır.
V. MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏ
Şuranın iclaslarının keçirilməsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı xərclər Sazişin iştirakçısı
olan qəbul edən dövlətin müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları hesabına həyata keçirilir. Şura
üzvlərinin və iclas iştirakçılarının ezamiyyə xərclərini göndərən dövlətin hakimiyyəti orqanları
və Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin təşkilatlan ödəyirlər.
VI. YEKUN MÜDDƏALAR
6.1. Şuranın işçi dili rus dilidir.
6.2. Şura öz fəaliyyəti haqqında məlumatı hər il MDB İcraiyyə Komitəsinə təqdim edir.

Rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2013-cü
il 31 may tarixli Sazişə
ƏLAVƏ 2

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Statistika Komitəsi haqqında
ƏSASNAMƏ
I. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Statistika Komitəsi (bundan sonra - MDB
Statistika Komitəsi) rəsmi statistika sahəsində 2013-cü il 31 may tarixli Əməkdaşlıq haqqında
Sazişin (bundan sonra - Saziş) iştirakçısı olan dövlətlərin ali qanunverici və icra hakimiyyəti
orqanları, kütləvi-informasiya vasitələri və ictimaiyyət, Birliyin ali və digər orqanları üçün
statistik məlumatların, analitik, informasiya materiallarının hazırlanması, metodoloji
materialların işlənməsi hissəsində milli statistika xidmətlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini
həyata keçirən dövlətlərarası orqandır və məlumat mübadiləsinin inkişafına, Sazişin iştirakçısı
olan dövlətlərin sosial-iqtisadi inkişafının təhlilinin dərinləşməsinə və rəsmi statistika sahəsində
ümumi tövsiyələrin işlənməsinə kömək göstərir.
1.2. MDB Statistika Komitəsi öz fəaliyyətində Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
Nizamnaməsini, MDB Dövlət Başçıları Şurasının, Hökumət Başçıları Şurasının, İqtisadi
Şurasının, MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Statistika Xidmətlərinin Rəhbərləri Şurasının
qərarlarını, Rusiya Federasiyası Hökuməti və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası
Statistika Komitəsi arasında Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Statistika Komitəsinin
Rusiya Federasiyası ərazisində yerləşməsi şərtləri haqqında 1996-cı il 26 fevral tarixli Sazişi,
həmçinin bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
1.3. MDB Statistika Komitəsi Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin
Statistika Xidmətləri Rəhbərlərinin Şurası ilə qarşılıqlı əlaqədə Sazişin iştirakçısı olan
dövlətlərin rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlığının razılaşdırılmış qayda və prinsiplərinin
hazırlanmasında iştirak edir, MDB Dövlət Başçıları Şurası, Hökumət Başçıları Şurası və İqtisadi
Şurasının qəbul etdiyi qərarların əməli icrasına kömək göstərir.
1.4. MDB Statistika Komitəsi MDB Hökumət Başçıları Şurasına, Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Statistika Xidmətləri Rəhbərlərinin Şurasına (bundan sonra
- Şura) hesabat verir və öz fəaliyyətini MDB İcraiyyə Komitəsi, milli statistika xidmətləri ilə sıx
qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirir.
1.5. MDB Statistika Komitəsi Rusiya Federasiyası ərazisində hüquqi şəxs hüquqlarından
istifadə edir, xüsusi mülkiyyəti, müstəqil balansı, bankların xidmət göstərən idarələrində
hesablaşma hesabı və digər hesablan, həmçinin öz adı yazılmış müəyyən olunmuş formalı
möhürü vardır, rəsmi blanklarda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin və MDB Statistika Komitəsinin
emblemlərindən istifadə edir, məhkəmələrdə iddiaçı və cavabdeh kimi çıxış edir, Rusiya
Federasiyası qanunvericiliyinə uyğun olaraq mülkiyyət cavabdehliyi daşıyır.
MDB Statistika Komitəsi beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti deyil və öz adından
beynəlxalq müqavilələri bağlamaq səlahiyyətinə malik deyildir.
1.6. MDB Statistika Komitəsi BMT-nin statistika fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə
Komitəsinin rəsmi üzvü, BMT-nin Statistika Komissiyasının, BMT-nin Avropa İqtisadi
Komissiyasının Avropa Statistikləri Konfransının, Avropa Statistikləri Konfransı Bürosunun,
BMT-nin Asiya və Sakit okean üçün İqtisadi və Sosial Komissiyasının Statistika üzrə

Komitəsinin daimi müşahidəçi kimi beynəlxalq statistika fəaliyyətində iştirak edir, BMT
sisteminin statistika xidmətləri və onun xüsusiləşdirilmiş idarələri, Avropa İttifaqı, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Beynəlxalq Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı, digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.
II. MDB STATİSTİKA KOMİTƏSİNİN FUNKSİYALARI
MDB Statistika Komitəsinin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlığının
razılaşdırılmış prinsip və qaydalarının əməli həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;
beynəlxalq təcrübədə ümumi qəbul edilmiş uçot və statistika sisteminə və həyata keçirilən
sosial-iqtisadi dəyişikliklərə uyğun olaraq Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin dövlət
statistikasında islahatlara kömək göstərilməsi;
Sazişin iştirakçı olan dövlətlərin rəsmi statistika sahəsində dövlətlərarası proqramların və
birgə layihələrin əməli həyata keçirilməsi;
MDB çərçivəsində Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin statistika xidmətlərinin qarşılıqlı
fəaliyyətinin genişləndirilməsinə kömək göstərilməsi, MDB çərçivəsində statistik məlumatların
çoxtərəfli mübadiləsinin və ümumi statistik informasiya məkanının inkişaf etdirilməsi;
MDB-də iqtisadi inkişaf və inteqrasiya prosesləri meyillərinin təhlili;
müvafiq beynəlxalq qaydalara və standartlara əsaslanan statistik metodologiya
modellərinin işlənməsi;
Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə rəsmi statistikanın təşkili üzrə tövsiyə olunan
metodoloji işləmələrin həyata keçirilməsi sahəsində kömək göstərilməsi;
kadrların ixtisasının artırılmasının, seminarların keçirilməsinin və dövlət statistikasında
islahatların aparılması ilə bağlı digər tədbirlərin təşkilində Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin
statistika xidmətləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət;
MDB Statistika Komitəsinin illik fəaliyyəti proqramlarına uyğun olaraq statistik
məlumatların dövlətlərarası mübadiləsi və onların nəşr edilməsi;
Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin sosial-iqtisadi vəziyyətini və dövlətlərarası əlaqələrini
əks etdirən Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin ümumi statistik bazasının yaradılması,
fəaliyyətinin təmin edilməsi və müntəzəm aktuallaşdırılması;
Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən statistik
göstəricilərin və onların dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının gedişində qarşılıqlı əlaqələrinin
və əməkdaşlığının öyrənilməsi; MDB İqtisadi Şurası, MDB İcraiyyə Komitəsi, MDB iştirakçısı
olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası Şurasının Katibliyi və Birliyin digər orqanları
ilə qarşılıqlı məlumat fəaliyyəti;
beynəlxalq statistika əməkdaşlığının həyata keçirilməsi, beynəlxalq statistika
təşkilatlarənın işində iştirak;
beynəlxalq statistika layihələrində iştirak;
MDB çərçivəsində uyğunluğunu təmin edən qabaqcıl informasiya texnologiyalarının
dövlət statistikasında tətbiq edilməsində kömək göstərilməsi;
Şuranın iclaslarında müzakirə və təsdiq edilməsi üçün Şuranın və MDB Statistika
Komitəsinin cari və perspektiv iş planlan layihələrinin hazırlanması;
bülleten, məruzə və məcmuələr şəklində kağız və elektron daşıyıcılarda Sazişin iştirakçısı
olan dövlətlərin ümumi iqtisadi vəziyyəti, dinamikası və iqtisadi əməkdaşlıq meyilləri
haqqında təhlili və məlumat proqnoz materiallarının hazırlanması və yayılması, həmçinin
statistik informasiya materiallarının MDB Statistika Komitəsinin rəsmi internet səhifəsində
yerləşdirilməsi.

III. MDB STATİSTİKA KOMİTƏSİNİN HÜQUQLARI
MDB Statistika Komitəsi ona həvalə edilmiş funksiyaları yerinə yetirmək üçün aşağıdakı
hüquqlara malikdir:
ümumi statistik məlumat bazasının yaradılması üçün statistik məlumatı və rəsmi
statistika sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi aktları Sazişin iştirakçısı olan
dövlətlərin müvafıq orqanlarından dövlətlərarası mübadilə qaydasına uyğun olaraq dövlətlərin
qanunvericiliyinə zidd olmayan qaydada və şərtlərə əsasən haqq ödənilmədən almaq;
zərurət yarandıqda, MDB Statistika Komitəsinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin mütəxəssislərinin iclaslarını təşkil etmək;
MDB Dövlət Başçıları Şurasının, Hökumət Başçıları Şurasının və İqtisadi Şurasının
qərarını tələb edən məsələlər üzrə müəyyən olunmuş qaydada təkliflər vermək;
Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərdə ümumi statistik işlərin aparılmasını Şura və Sazişin
iştirakçısı olan dövlətlərin statistika xidmətləri ilə razılaşdırmaq;
onun səlahiyyətinə aid olan digər məsələlər barədə qərarlar qəbul etmək.
IV. MDB STATİSTİKA KOMİTƏSİNİN TƏRKİBİ
4.1. MDB Statistika Komitəsinə rəhbərliyi MDB iştirakçısı olan dövlətlərin
vətəndaşlarından 3 il müddətinə teyin edilən sədr və onun müavinləri həyata keçirirlər.
4.1.1. MDB Statistika Komitəsinin sədrini Şura seçir və MDB Hökumət Başçıları Şurası
təsdiq edir. MDB Statistika Komitəsinin sədri Şuranın üzvüdür.
4.1.2. MDB Statistika Komitəsi sədrinin müavinlərinin vəzifələrinə təyinatı Şuranın
iclasında namizədlər bəyənildikdən sonra MDB Statistika Komitəsi sədrinin əmri ilə həyata
keçirilir.
4.2. MDB Statistika Komitəsinin sədri:
MDB Statistika Komitəsinin işini təşkil edir, öz səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə
əmrlər imzalayır və göstərişlər verir;
sədrin müavinləri arasında vəzifə bölgüsünü aparır;
beynəlxalq təşkilatlarda MDB Statistika Komitəsini təmsil edir;
MDB Dövlət Başçıları Şurası və Hökumət Başçıları Şurası tərəfindən müəyyən olunmuş
say və əməkhaqqı fondu çərçivəsində MDB Statistika Komitəsinin strukturunu və ştat cədvəlini
təsdiq edir;
yerləşdiyi dövlətin qanunvericiliyinə zidd olmayan vəzifəyə qəbul və xidmət keçmə,
attestasiya və işdən azad olunma qaydasını təsdiq edir;
struktur bölmələri haqqında əsasnamələri təsdiq edir;
daxili intizam qaydalarını təsdiq edir;
MDB Statistika Komitəsinin əməkdaşlarını vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir;
MDB Statistika Komitəsi adından səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təsərrüfat və
digər müqavilələr bağlayır.
4.3. MDB Statistika Komitəsi sədrinin müavinləri öz fəaliyyətini vəzifə bölgüsünə uyğun
olaraq həyata keçirirlər.
4.4. MDB Statistika Komitəsinin əməkdaşları beynəlxalq qulluqçulara bərabər tutulur,
MDB Statistika Komitəsinin yerləşdiyi dövlətin əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək
müqavilələri bağlamaqla muzdlu qaydada MDB iştirakçısı olan dövlətlərin vətəndaşlarından
təyin edilir. Onların statusu, hüquq və vəzifələri Müstəqil Dövlətlər Birliyi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin və əməkdaşlarının hüquqi statusu haqqında 2003-cü il 25 aprel tarixli Saziş ilə
müəyyən olunur.

4.5. MDB Statistika Komitəsinin əməkdaşları rəsmi funksiyalarını icra edərkən öz
dövlətlərinin maraqlarını təmsil edə bilməz, MDB iştirakçısı olan dövlətlərin hakimiyyət
orqanlarından və ya rəsmi şəxslərindən, həmçinin Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı
olmayan dövlət hakimiyyəti orqanlarından göstəriş ala və sorğu edə bilməzlər.
4.6. MDB Statistika Komitəsi əməkdaşlarının əməyinin ödənilməsi, sosial və tibbi təminat
şərtləri MDB Hökumət Başçıları Şurasının qərarları ilə müəyyən olunur.
4.7. MDB Statistika Komitəsi əməkdaşlarının pensiya təminatı, həmçinin MDB Statistika
Komitəsində iş vaxtının onların əmək stajına daxil edilməsi onların vətəndaşları olduqları
dövlətin qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydaya və şərtlərə uyğun olaraq həyata
keçirilir.
V. İŞİN TƏŞKİLİ
5.1. MDB Statistika Komitəsi öz işini iş Reqlamenti və bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş
qaydada təşkil edir.
5.2. MDB Statistika Komitəsinin cari fəaliyyəti onun illik statistik iş proqramlarına uyğun
həyata keçirilir.
5.3. MDB Statistika Komitəsi təşkilati-texniki və informasiya təminatı üzrə Şura
Katibliyinin funksiyalarını həyata keçirir.
5.4. MDB Statistika Komitəsi Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə, MDB Dövlət
Başçıları Şurasının, Hökumət Başçıları Şurasının və İqtisadi Şurasının qərarlarına uyğun olaraq
daxili əmək qaydalarını müəyyənləşdirir və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirir.
5.5. MDB Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin maliyyə təminatı MDB Hökumət Başçıları
Şurası tərəfindən təsdiq edilən MDB orqanlarının vahid büdcəsindən MDB-nin iştirakçısı olan
dövlətlərin pay ödəmələri hesabına həyata keçirilir.
5.6. MDB Statistika Komitəsinin saxlanmasının büdcə xərclərinin smetasını MDB
orqanlarının vahid büdcəsində müvafiq maliyyə ilinə MDB Statistika Komitəsi üçün nəzərdə
tutulmuş vəsait çərçivəsində MDB Statistika Komitəsinin sədri təsdiq edir.
5.7. MDB Statistika Komitəsinin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin əlavə mənbələri
MDB Hökumət Başçıları Şurasının qərarı ilə müəyyənləşdirilən formalaşdırma və istifadə
qaydasında büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan büdcədənkənar vəsaitlər ola bilər.
5.8. MDB Statistika Komitəsinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlamalarını iki ildə bir
dəfədən az olmamaq şərti ilə, MDB Hökumət Başçıları Şurası sədrinin sərəncamına əsasən
Sazişin iştirakçısı olan dövlətlərin nümayəndələri aparırlar. Yoxlamaların nəticələri baxılmaq
üçün MDB Hökumət Başçıları Şurasına təqdim edilir.
5.9. MDB Statistika Komitəsi Rusiya Federasiyası ilə bağlanmış müqavilə əsasında
müəyyən edilmiş şərtlər və qaydalara uyğun olaraq xidməti bina və əmlakla təmin edilir.
5.10. Metodoloji məsələlərə baxılması üçün əsasnaməsi Şura tərəfindən təsdiq olunan
MDB Statistika Komitəsi yanında Metodoloji Şura fəaliyyət göstərir.
VI. YEKUN MÜDDƏALAR
6.1. MDB Statistika Komitəsinin işçi dili rus dilidir.
6.2. MDB Statistika Komitəsi Rusiya Federasiyasında, Moskva şəhərində yerləşir. MDB
Statistika Komitəsinin Rusiya Federasiyasında qalma şərtləri Rusiya Federasiyası Hökuməti və
MDB Statistika Komitəsi arasında bağlanmış Sazişlə müəyyən edilir.

Rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında
2013-cü il 31 may tarixli Sazişə Azərbaycan Respublikasının
QEYD–ŞƏRTİ
MDB Dövlət Başçıları Şurasının "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin sahəvi əməkdaşlıq
orqanları haqqında Ümumi Əsasnamə barədə" 2009-cu il 9 oktyabr tarixli Qərarına Azərbaycan
Respublikasının xüsusi rəyini nəzərə alaraq.
Azərbaycan Respublikasının Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal edilmiş bütün
əraziləri azad edilməyənədək və Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünün nəticələri tamam aradan qaldırılmayanadək rəsmi statistika sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Sazişdə ifadə edilmiş hüquq, öhdəlik və müddəalardan heç biri Azərbaycan
Respublikası tərəfindən Ermənistan Respublikasına münasibətdə tətbiq edilməyəcək.
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