
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiyanın 2020-ci ilin 6 ayı ərzində fəaliyyətinə dair 

 
HESABAT 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrlə yanaşı, dövlət qulluğu 
sahəsində də aparılan islahatlar uğurla davam etdirilir. Dövlət qulluqçularının 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, onlara lazımi iş şəraitinin yaradılması daim diqqət 
mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 
hərtərəfli qayğısı ilə Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya üçün müasir 
standartlara cavab verən yeni inzibati binanın tikilib istifadəyə verilməsi, 
nümunəvi iş şəraitinin yaradılması, dövlət idarəçiliyi sistemində yeni 
texnologiyaların tətbiqi, yeni texniki avadanlıqların alınıb quraşdırılması və yeni 
proqram təminatının istifadəyə verilməsi bunun bariz nümunəsidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiya yaradılan bu imkanlardan istifadə edərək öz işini 
günün tələbləri səviyyəsində qurmağa, Əsasnamədən və İş Planından irəli 
gələn vəzifələri icra etməyə çalışmışdır. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 
Komissiya fəaliyyətində peşəkarlığın və keyfiyyətin artırılması, şəffaflıq və 
obyektivliyin təmin edilməsi, dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin tətbiqinə 
nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirləri 2020-ci ilin 6 ayı ərzində də 
davam etdirmişdir. 

Hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 
fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin və Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiyaya aid cari tapşırıqların icra olunması diqqətdə 
saxlanılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta 
ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə 
verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 
2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamının icrası məqsədilə 25 fevral 2020-ci il 
tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət 
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın əməkdaşları tərəfindən Naxçıvan Dövlət 
Universitetində “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və Azərbaycanda müasir 
dövlət idarəçilik sisteminin yaradılması” və “Dövlət qulluqçularının etik davranış 
qaydaları və onlara əməl olunmasına nəzarət mexanizmi” mövzularında tədbir 
keçirilmişdir. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın təcrübəli əməkdaşları 
tərəfindən ayda iki dəfə tələbələr üçün müxtəlif mövzularda slaydlar vasitəsilə 
açıq dərslər keçirilməsinin nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, pandemiya ilə 
əlaqədar dərslərin keçirilməsi təxirə salınmışdır. 

28 yanvar 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən 36 dövlət 
orqanının iştirakı ilə “Dövlət orqanlarında kargüzarlığın, dövlət qulluqçularının 
reyestrinin və şəxsi işlərinin aparılması qaydaları” mövzusunda maarifləndirici 
seminar keçirilmişdir.  
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12 fevral 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən dövlət 
orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması üçün elan edilmiş müsabiqənin 
müsahibə mərhələsinə hazırlıq üçün 38 nəfərin iştirakı ilə seminar keçirilmişdir.  

19 fevral 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın və Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birgə fəaliyyət planına uyğun olaraq 
mülki müdafiə, fövqəladə hallardan qorunma və yanğın təhlükəsizliyi məsələləri 
ilə bağlı 22 nəfərin iştirakı ilə maarifləndirici tədbir keçirilmişdir. 

16 iyun 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və Yeni 
Texnologiyalar Nazirliyində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən "Dövlət 
qulluqçularının etik davranış qaydaları" mövzusunda 26 nəfərin iştirakı ilə 
seminar keçirmişdir. 

24 iyun 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət 
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən “Dövlət qulluqçularının etik 
davranış qaydaları” mövzusunda Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində olan rayon və 
şəhər idarə və şöbələrində çalışan 20 dövlət qulluqçusunun iştirakı ilə “Zoom 
proqramı vasitəsilə ”videotəlim keçirilmişdir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində vəziyyətlə 
bağlı 2019-cu il üçün statistik məlumatlar 2020-ci ilin yanvar ayınadək 
hazırlanmış və jurnal şəklində çap olunaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinə göndərilmişdir. 

Hesabat dövründə dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin dövlət 
orqanlarında tətbiqinə nəzarət edilmişdir. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 
Komissiya tərəfindən dövlət orqanlarının qanunvericiliyə uyğun olmayan            
9 qərarı ləğv etdirilmişdir. Belə ki, Hərbi Məhkəmənin 1 və Naxçıvan Şəhər 
Məhkəməsinin 2 qərarı inzibati vəzifəyə təyin edilərkən qanunvericiliyin tələbinə 
düzgün əməl edilməməsi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının 1 və Ədliyyə 
Nazirliyinin 1 qərarı ixtisas dərəcəsinin düzgün verilməməsi, Şahbuz Rayon İcra 
Hakimiyyətinin 4 qərarı isə sınaq müddətinin düzgün tətbiq edilməməsi ilə 
əlaqədar ləğv etdirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin beşinci çağırış səkkizinci 
sessiyasında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya dövlət qulluğuna 
qəbul imtahanlarının dövriliyinin təmin edilməsi, kadr hazırlığı üzrə kursların 
təşkili və test bankının yenilənməsinin təmin edilməsi tapşırılmışdır. 

Hesabat dövründə dövlət orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması 
üçün elan edilmiş müsabiqənin müsahibə mərhələsi keçirilmişdir. Dövlət 
orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün elan edilmiş 
müsabiqəyə 23 dövlət orqanından 225 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin 
vəzifələrin tutulması üçün 574 nəfər sənəd təqdim etmiş, keçirilən test 
imtahanlarında 557 namizəd iştirak etmişdir. Test imtahanında keçid balını 
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toplamış 269 namizəddən 266-sı və digər müsabiqələrdən sertifikatları olan 20 
nəfər, ümumilikdə 286 nəfər müsahibə mərhələsində iştirak etmək üçün sənəd 
təqdim etmişdir.  

20 fevral-6 mart 2020-ci il tarixlərdə keçirilən müsahibə mərhələsində   
213 namizəd iştirak etmiş, onlardan 80-i müvəffəqiyyət qazanmışdır. 
Müsahibədə müvəffəqiyyət qazanmış 80 namizəddən 63-nün sənədləri təyin 
olunmaq üçün dövlət orqanlarına göndərilmiş və 62-si vəzifələrə təyin olunmuş, 
1 namizəd təklif olunan vəzifədən imtina etmişdir. Müsabiqənin müsahibə 
mərhələsində müvafiq keçid balını toplamış 17 namizəd ehtiyat kadr siyahısına 
salınmışdır. 

Ehtiyat kadrlarla işin təşkili diqqətdə saxlanılmışdır. Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən ehtiyat kadrlar siyahısında əvvəlki illərdən 
qalan 23 namizəddən 2-si hesabat dövründə işlə təmin olunmuşdur. Siyahıda 
olan digər namizədlərin işlə təminatı həyata keçiriləcəkdir. 

Hesabat dövründə yeni vəzifəyə təyin olunmuş dövlət qulluqçularının 
andiçmə mərasimi keçirilmişdir. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya 
tərəfindən elan olunmuş müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanan 59 nəfərin iştirakı 
ilə 12 iyun 2020-ci il tarixdə Dövlət Bayrağı Muzeyində təntənəli andiçmə 
mərasimi keçirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət 
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət İdarəsində vakant vəzifələrin tutulması 
üçün müsabiqə elan edilmişdir. 19 iyun 2020-ci il tarixdə Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət İdarəsində vakant vəzifələrin 
tutulması üçün elan edilmiş müsabiqəyə 10 vakant vəzifə çıxarılmışdır. Vakant 
vəzifələrin tutulması üçün elan edilmiş müsabiqəyə sənəd qəbulu 20 iyul 2020-
ci il tarixədək davam edəcəkdir. 

Dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid orqanlar üzrə elan edilmiş 
müsabiqələrin test mərhələləri keçirilmişdir. 7 mart 2020-ci il tarixdə 
prokurorluq orqanlarında 8 vakant vəzifənin tutulması üçün keçirilmiş test 
imtahanlarında iştirak edən 27 namizəddən 19-u, 22 iyun 2020-cil tarixdə 
keçirilmiş test imtahanında ədliyyə orqanlarında 10 vakant vəzifənin tutulması 
üçün 10 namizəddən 5-i müvafiq keçid balını toplamışdır.  

İnzibati rəhbər (idarəetmə) vəzifələrin tutulması üçün test imtahanları 
keçirilmişdir. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən müvafiq 
dövlət orqanlarının təkrar müraciətləri nəzərə alınmaqla vakant sektor müdiri 
vəzifələrinin tutulması üçün 3 nəfərin iştirakı ilə test imtahanları keçirilmişdir. 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən müvafiq dövlət 
orqanlarında vakant sektor müdiri vəzifələrinin tutulması üçün test imtahanından 
keçid balını toplayaraq sertifikat əldə etmiş 5 nəfərin (Fövqəladə Hallar 
Nazirliyindən 1, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən 3, Maliyyə 
Nazirliyindən 1) müsahibələrində müsahibə komissiyasının üzvü kimi iştirak 
edilmişdir. 
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Hesabat dövründə vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün 
müvafiq dövlət orqanları tərəfindən keçirilən daxili müsahibələrdə iştirak 
edilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən 2, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən 3, İqtisadiyyat Nazirliyindən 3, Maliyyə 
Nazirliyindən 2, Mədəniyyət Nazirliyindən 1, Rabitə və Yeni Texnologiyalar 
Nazirliyindən 6, Səhiyyə Nazirliyindən 5, Təhsil Nazirliyindən 3, Dövlət Statistika 
Komitəsindən 11, Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyadan 1, Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondundan 1, Dövlət Arxiv İdarəsindən 1, Antiinhisar və İstehlak 
Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətindən 1, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətindən 1, Auksion Mərkəzindən 2 və Culfa Rayon 
Məhkəməsindən 1 nəfər olmaqla 44 dövlət qulluqçusu tərəfindən vakant dövlət 
qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün keçirilmiş daxili müsahibələrdə müsahibə 
komissiyasının üzvü kimi iştirak edilmişdir. 

Test imtahanlarında uğur qazanmış namizədlərə Sertifikat verilmişdir. 
Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2020-ci ilin altı ayı ərzində Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən keçirilmiş test imtahanlarında uğur 
qazanmış 3 nəfərə Sertifikat verilmişdir. 

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbul üçün müsabiqə elan 
edilmişdir. 6 noyabr 2019-cu il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə 229 vakant 
vəzifə çıxarılmış, vəzifələrin tutulması üçün 283 nəfər sənəd təqdim etmişdir.     
9-24 yanvar 2020-ci il tarixlərdə keçirilmiş test imtahanlarında 266 namizəd 
iştirak etmiş, 131 namizəd keçid balını toplamışdır. Keçid balını toplamış 
namizədlərin sənədləri işə təyinat üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil 
Nazirliyinə göndərilmişdir. 

18 mart 2020-ci il tarixdə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində alman dili 
müəllimliyi və digər vakant vəzifələrə (psixoloq, laborant, kitabxana müdiri, 
kitabxanaçı, tərbiyəçi və uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri) işə qəbul üçün elan 
edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış 140 vakant vəzifənin tutulması üçün                 
160 namizəd sənəd təqdim etmişdir. 8-18 iyun 2020-ci il tarixlərdə keçirilmiş test 
imtahanlarında 150 namizəd iştirak etmiş və onlardan 130-u müvafiq keçid 
balını toplamışdır. Keçid balını toplamış namizədlərin sənədləri işə təyinat üçün 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyinə göndərilmişdir. 

30 iyun 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin 
dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbulu üçün elan edilmiş müsabiqəyə           
267 vakant vəzifə çıxarılmışdır. Vakant vəzifələrin tutulması üçün elan edilmiş 
müsabiqəyə sənəd qəbulu 30 iyul 2020-ci il tarixədək davam edəcəkdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə 
işə qəbul üçün müsahibə mərhələsi keçirilmişdir. 18 oktyabr 2019-cu il 
tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə 186 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin vəzifələrin 
tutulması üçün 61 namizəd sənəd təqdim etmişdir. 25-26 dekabr 2019-cu il 
tarixlərdə keçirilmiş test imtahanlarında 60 namizəd iştirak etmiş və onlardan 
13-ü müvafiq keçid balını toplamışdır. 
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Namizədlərin praktiki hazırlığı və ifaçılıq qabiliyyətinin yoxlanılması üçün       
21 yanvar 2020-ci il tarixdə keçirilən müsahibə mərhələsində 12 namizəd iştirak 
etmiş, onlardan 8-i keçid balını toplamışdır. Müvəffəqiyyət qazanmış 
namizədlərin sənədləri işə təyinat üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilmişdir. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində vakant 
olan vəzifələrin tutulması üçün elan edilmiş müsabiqənin test mərhələsi 
keçirilmişdir. 10 oktyabr 2019-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə 27 vakant 
vəzifə çıxarılmış, 24-29 iyun 2020-ci il tarixlərdə keçirilmiş test imtahanlarında 
12 namizəd iştirak etmiş, 7 nəfər keçid balını toplamışdır. 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən pandemiya ilə 
əlaqədar sınaq imtahanları keçirilməmişdir. Sınaq imtahanları iyul ayında 
keçiriləcəkdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən 2019-cu il ərzində həyata keçirilən startap 
layihələri ilə bağlı buklet hazırlanaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinə göndərilmişdir. Pandemiya ilə əlaqədar 6 ay ərzində layihənin 
keçirilməsi müvəqqəti olaraq təxirə salınmışdır. Layihənin iyul ayında keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. 

Pandemiyadan əvvəlki dövrdə həftədə bir dəfə peşə hazırlığı dərsləri 
keçirilmişdir. 

Həmçinin 6 ay ərzində “DQMK.NMR.AZ” mobil tətbiqinin “Android” 
əməliyyat sistemi ilə işləyən mobil qurğular vasitəsilə yüklənməsi vətəndaşlar 
tərəfindən davam etdirilmişdir. Vətəndaşlar mobil tətbiqi yükləməklə telefon 
vasitəsilə istənilən yerdən Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 
fəaliyyətini izləmək, xəbərlər, elanlar, müsabiqələr və imtahan nəticələri barədə 
ətraflı məlumat əldə edə bilirlər. Bu da elektron xidmətlərdən istifadənin 
asanlaşdırılmasına və çevikliyin təmin olunmasına gətirib çıxarır. Hazırda   
1100-ə yaxın cihaza mobil tətbiq yüklənmişdir. 

Keçirilən tədbir, seminar və test imtahanlarında sosial məsafə qorunmuş, 
tibbi maskalardan istifadə olunmuş və digər sanitar-gigiyenik tələblərə əməl 
edilmişdir. 

23 İyun-Dövlət Qulluqçularının Peşə Bayramı Günü ilə əlaqədar “Şərq 
qapısı” qəzetində məqalə dərc olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində vəziyyətlə 
bağlı 2019-cu il üçün statistik məlumatlar 2020-ci ilin yanvar ayınadək 
hazırlanmış və jurnal şəklində çap olunaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinə göndərilmişdir. 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın test bazasının yeni 
suallarla zənginləşdirilməsinin və testlərin ekspertizasının davam 
etdirilməsi diqqətdə saxlanılmışdır. Test imtahanı zamanı namizədlərin bilik 
səviyyəsinin daha ətraflı yoxlanılması, 6 ay ərzində qanunvericiliyə edilmiş 
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əlavə və dəyişikliklərin test suallarında öz əksini tapması məqsədi ilə test bankı 
təkmilləşdirilmişdir. Belə ki, dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid olan orqanlara 
qəbul üçün keçirilən test imtahanlarının təşkil edilməsi məqsədilə prokurorluq 
orqanı üzrə 1009 yeni sual test bankına işlənmiş və ədliyyə orqanı üzrə       
1000 sual ekspertiza edilmişdir.  

Hesabat dövründə hazırlıq kurslarının təşkili davam etdirilmişdir. 
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən təşkil olunmuş hazırlıq 
kurslarında dövlət qulluğu, vergi və eləcə də müəllimlərin işə qəbulu üzrə 
ümumillikdə 108 nəfər iştirak etmişdir.  

Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir. Muxtar 
respublikanın 57 dövlət orqanı ötən il üçün inzibati vəzifə tutan dövlət 
qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirmişdir. 
Ümumilikdə 1779 nəfər dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti 
qiymətləndirilmişdir. Bunlardan 1458 nəfəri (82 %) kişi, 321 nəfəri (18 %) isə 
qadın dövlət qulluqçularıdır. Dövlət orqanları tərəfindən 205 nəfərin fəaliyyəti əla 
(11,5 %), 1052 nəfərin yaxşı (59,1 %), 507 nəfərin kafi (28,5 %) və 15 nəfərin 
qeyri-kafi (0,9 %) kimi qiymətləndirilmişdir. 

Dövlət qulluqçularının idarə edilməsinə dair mərkəzləşdirilmiş 
məlumat bazasının inkişaf etdirilməsi və ondan səmərəli istifadə olunması 
təmin edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab 
Vasif Talıbovun tapşırığına əsasən, Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması 
üçün proqram təminatı hazırlanması dövlət orqanlarının mövcud kadr 
potensialından səmərəli istifadə edilməsini, dövlət qulluqçuları haqqında 
məlumatların toplanılması və təhlilini, habelə dövlət qulluğuna kadrların 
seçilməsi işinin daha sürətli və keyfiyyətli həyata keçirilməsini təmin etmişdir. İl 
ərzində Dövlət Qulluqçuları Reyestrindəki məlumatlar yenilənmiş və 
artırılmışdır. 

Reyestrə əsasən, dövlət qulluğunda çalışan şəxslərdən 58 nəfəri siyasi,  
2062 nəfəri inzibati və 503 nəfəri yardımçı vəzifə tutur. Cinsinə görə dövlət 
qulluğunda çalışan şəxslərdən 1996 nəfəri kişi, 627 nəfəri isə qadındır. Təhsil 
baxımdan 2066 nəfər ali, 188 nəfər orta ixtisas, 40 nəfər peşə ixtisas və        
329 nəfər orta təhsillidir. İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularından 1904-ü ali 
təhsilli, 110-u orta ixtisas təhsilli, 29-u peşə ixtisas təhsilli, 19-u isə orta 
təhsillidir. 707 nəfər gənc dövlət qulluqçusundan (29 yaşa qədər) 467 nəfəri kişi 
və 240 nəfəri qadın olmaqla, 3 nəfəri siyasi, 580 nəfəri inzibati, 124 nəfəri isə 
yardımçı vəzifə tutur. Dövlət qulluğunda çalışan şəxslərdən pensiya yaşına 
çatan 7 nəfər qadın (61,5 yaş) və 24 nəfər kişi (64,5 yaş) olduğu halda, 19 nəfər 
kişi dövlət qulluğunda olmanın yaş həddinə (65 yaş) çatmışdır. Dövlət 
qulluğunda çalışan şəxslərin 27 faizini gənclər, 24 faizini isə qadınlar təşkil edir. 

2020-ci ilin 6 ayı ərzində 11 nəfər təqaüdə çıxmış, 101 nəfərin dövlət 
qulluğuna xitam verilmişdir ki, onlardan 68-i öz ərizəsi əsasında, 2-si vəfat 
etdiyinə görə,1-i ştat ixtisar olunduğu üçün və 30-u dövlət orqanı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətə çevrildiyindən işdən azad olunmuşdur. Bundan başqa, 12 nəfər fəxri 
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ad və medallarla təltif edilmiş, 6 nəfər barəsində intizam tənbeh tədbirləri tətbiq 
olunmuşdur. 

Hazırda muxtar respublikanın dövlət orqanlarında inzibati vəzifə tutan 
dövlət qulluqçularının təqribən 38,6 faizi Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 
Komissiyanın keçirdiyi müsabiqələrdə uğur qazanmış dövlət qulluqçularıdır. 

Mütəmadi olaraq dövlət orqanlarından vəzifə təlimatları və vakant vəzifələr 
barədə məlumatlar alınmış və bu məlumatların mərkəzləşdirilmiş informasiya 
bazasına daxil edilməsi ilə müsabiqə və müsahibələrin keçirilməsi zamanı 
özündə vakant vəzifə barədə ətraflı məlumatları əks etdirən elanların verilməsi 
işi daha da asanlaşdırılmışdır. Belə ki, informasiya bazasında hər hansı vəzifə 
barədə mövcud məlumatların həmin vəzifənin tutulması ilə bağlı kütləvi 
informasiya vasitələrində verilən elanda öz əksini tapması namizədin vakant 
vəzifənin tələb və şərtlərini təhlil edərək özünün bilik və bacarıqlarına uyğun 
vəzifə seçməsinə imkan yaratmış olur. 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın rəsmi internet portalının 
(www.dqmk.nmr.az) təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq işlər görülmüşdür. 
Xəbərlər, elanlar, test imtahanlarının nəticələri, test imtahanı və müsahibə 
proqramları, qanunvericiliyə edilən dəyişikliklər mütəmadi portala 
yerləşdirilmişdir.  

Eyni zamanda dövlət qulluğu qanunvericiliyinin tətbiqi üzrə 
maarifləndirmənin təşkili zamanı daha böyük auditoriyanın əhatə olunması 
məqsədi ilə yeni Ümumi Şərtlərə uyğun olaraq “Dövlət orqanlarında 
kargüzarlığın, dövlət qulluqçularının reyestrinin və şəxsi işlərinin aparılması 
qaydaları” mövzusunda slayd-təqdimat hazırlanaraq Dövlət Qulluğu Məsələləri 
üzrə Komissiyanın rəsmi internet portalında “Təqdimatlar” bölməsinə 
yerləşdirilmişdir. 

Dövlət qulluğu sahəsində qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların 
dövlət qulluqçuları tərəfindən öyrənilməsi ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər 
həyata keçirilmişdir. Dövlət qulluqçularının peşəkarlığının və xidməti 
fəaliyyətinin keyfiyyətinin artırılması üçün onların potensialının inkişaf etdirilməsi 
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın əsas hədəflərindən biri olmuşdur. 
“Dövlət orqanlarında kargüzarlığın, dövlət qulluqçularının reyestrinin və şəxsi 
işlərinin aparılması qaydaları”, "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları", 
“Elan edilmiş müsabiqənin müsahibə mərhələsinə hazırlıq”, “Andiçmə mərasimi” 
və “Mülki müdafiə, fövqəladə hallardan qorunma və yanğın təhlükəsizliyi 
məsələləri” mövzularında keçirilən 6 tədbirdə 201 dövlət qulluqçusu iştirak 
etmişdir.  

Dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasına 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək və dövlət 
qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı 
məsələləri əlaqələndirmək Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın əsas 
vəzifələrindən biridir. Bu vəzifənin icrası ilə bağlı “Dövlət qulluqçularının etik 
davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 

http://www.dqmk.nmr.az/


8 

edilmiş etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə hesabat dövrü ərzində daim 
nəzarət edilmişdir. 

Hesabat dövründə elektron xidmətlər və elektron sənəd dövriyyəsinin 
təşkili həyata keçirilmişdir. 2020-ci ilin 6 ayı ərzində test imtahanlarında 
iştirak etmiş 718 nəfərə Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən 
elektron xidmət göstərilmişdir. Vətəndaşların Müraciətləri üzrə Elektron 
Qeydiyyat və İdarələrarası Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemlərinin istifadəyə 
verilməsi mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları arasında elektron sənəd 
dövriyyəsinin daha operativ təşkil olunmasına, vətəndaşlarla dövlət qurumları 
arasında münasibətlərin sadələşdirilməsinə, vaxt itkisinə yol verilmədən daxil 
olan müraciətlərə baxılmasına və cavablandırılmasına imkan yaratmışdır. 
Hesabat dövründə Elektron Sənəd Dövriyyəsi vasitəsilə 216 məktub daxil 
olmuş, 194 məktub göndərilmişdir. 

Namizədlər elektron müraciətlərini təsdiq edərkən “şəxsi kabinet” vasitəsilə 
onlayn qaydada, yəni bankomat kartları ilə ödəniş edirlər. Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiyanın internet portalının təhlükəsizliyinin tam şəkildə 
təmin edilməsi məqsədilə 4 il müddətinə “SSL” sertifikatı alınmışdır ki, bu da 
portalın elektron ödəniş sistemlərinə inteqrasiya edilməsinə imkan vermiş, 
namizədlərin elektron xidmətlərdən istifadə edərkən və qeydiyyatdan keçərkən 
ödəniş kartı və fərdi məlumatlarının tamamilə qorunmasını təmin etmişdir.  

Hesabat dövründə mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələrin təşkili 
qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Dövlət Qulluğu Məsələləri 
üzrə Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı əhali məlumatlandırılmış, qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyalar Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiyanın rəsmi internet portalında yerləşdirilmiş və bu 
informasiyanın daimi yeniləşdirilməsi təmin edilmişdir. Dövlət Qulluğu Məsələləri 
üzrə Komissiya öz fəaliyyəti barədə, habelə dövlət qulluğu sistemi, hamilik, 
dövlət qulluğuna qəbul və bu sahədə tətbiq olunan yeniliklər, dövlət 
qulluqçularının etik davranış qaydaları və digər məsələlərlə bağlı təşkil edilən 
tədbirləri mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələri ilə ictimaiyyətə 
çatdırmışdır. Belə ki, hesabat dövründə "Şərq qapısı" qəzetində Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiyanın keçirdiyi tədbirlərlə bağlı 20 məlumat, Naxçıvan 
Televiziyasında 13 süjet efirə verilmişdir. Komissiyanın əməkdaşları 1 dəfə 
"Naxçıvanın Səsi" radiosunda, 1 dəfə Naxçıvan Dövlət radiosunda təşkil 
olunmuş müsahibələlərdə iştirak etmişlər. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 
Komissiyanın keçirdiyi 23 tədbir "Nuhçıxan" İnformasiya Agentliyində, 23 tədbir 
isə "naxcivanxeberleri.com" internet xəbər portalında işıqlandırılmışdır. Eyni 
zamanda Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın internet portalı vasitəsilə 
36, rəsmi "Facebook" səhifəsi vasitəsilə 48 və "İnstagram" səhifəsi vasitəsilə isə 
45 xəbər və elan olmaqla, ümumilikdə 210 məlumat ictimaiyyətə çatdırılmışdır. 

Hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 2020-ci il   
9 fevral tarixində keçirilmiş seçkilərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri 
İsmayıl Qəribli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, 2020-ci il 

http://naxcivanxeberleri.com/
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24 fevral tarixində keçirimiş altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin birinci sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
İnsan hüquqları, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr 
komitəsinin üzvü və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 19 may 
2020-ci il tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Qulluğunu 
İdarəetmə Şurasının üzvü seçilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2020-ci il    
23 iyun tarixli Sərəncamı ilə dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə Komissiyanın şöbə müdiri Mahir Abbasov "Dövlət qulluğunda 
fərqlənməyə görə" medalı ilə təltif olunmuşdur. 

Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada və müddətdə həyata keçirilmişdir. Vətəndaşlar tərəfindən 
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya daxil olan 50 müraciət 
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə araşdırılmış və cavablandırılmışdır. 
Bunlardan 15-i yazılı, 35-i isə elektron müraciət formasında qeydə alınmışdır. 
Müraciətlər əsasən dövlət qulluğuna qəbul qaydaları, dövlət qulluqçusunun 
qulluq stajının hesablanması, ixtisas dərəcəsinin verilməsi, hazırlıq kursları, test 
imtahanında iştirak etmək üçün ödəniş məbləğinin ödənilməsi və ya geri 
qaytarılması ilə bağlı olmuşdur. 

Hesabat dövründə 51 vətəndaşın qəbulu həyata keçirilmişdir ki, onlardan          
2-si Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri tərəfindən qəbul 
edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 
339 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Telefon müraciət xidməti vasitəsilə şifahi 
müraciətlərin edilməsi, qəbulu, qeydiyyatı və cavablandırılması Qaydası”na 
əsasən, telefon müraciət xidməti vasitəsilə daxil olmuş 199 şifahi müraciət 
qeydə alınmış və Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın aidiyyatı 
şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq 
cavablandırılmışdır. 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada əmək və icra intizamı 
gücləndirilmiş, şöbələrdəki mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması 
istiqamətində işlər görülmüşdür. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya 
əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyələrinin artırılması məqsədilə fəaliyyət 
istiqamətləri, hüquq və vəzifələr ilə bağlı müxtəlif mövzularda peşə hazırlığı 
dərsləri təşkil olunmuşdur. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 
ərazisində və təhkim olunmuş yaşıllıq sahəsində abadlıq işləri aparılmışdır.  

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya qarşıya qoyulmuş vəzifələrin 
günün tələbləri səviyyəsində yerinə yetirilməsi üçün səylərini bundan sonra 
daha da artıracaq, fəaliyyətindəki nöqsanların aradan qaldırılmasına, göstərilən 
etimadın doğrulmasına çalışacaqdır. 

https://report.az/siyasi-xeberler/daxili-siyaset/naxcivan-ali-meclisine-sedr-secildi/

