
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin  

2021-ci il ərzində fəaliyyətinə dair 

HESABAT 

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

2021-ci il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün mütəmadi tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin diqqəti və 
qayğısı ilə Mərkəzin maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, vətəndaşlara daha 
yaxşı xidmət imkanının yaradılması üçün müvafiq tədbirlər davam etdirilmiş,     
2 yeni server avadanlığı və 37 yeni kompüterin quraşdırılması ilə Test 
mərkəzində eyni anda 51 namizədin imtahan verməsi üçün şərait yaradılmış və 
test imtahanı proqramı təkmilləşdirilmişdir. 

İnnovativ yeniliklərin tətbiqinin davam etdirilməsi nəticəsində Mərkəzin     
2 proqram təminatı yenidən işlənmiş, 2 proqram təminatı isə təkmilləşdirilmişdir. 
Təkmilləşdirilmiş Dövlət Qulluqçularının Reyestri Proqramı dövlət 
qulluqçusunun "elektron şəxsi işi"nin yaradılmasına imkan verəcəkdir. 
Proqrama hesabatlar modulu əlavə edilmiş və axtarış modulu təkmilləşdirilərək 
29 kateqoriya üzrə axtarış imkanı yaradılmışdır. Hesabatlar moduluna statistik 
məlumatlar, təsnifat üzrə, dövlət qulluqçularının sayı haqqında, dövlət 
orqanlarının siyahısı haqqında, habelə dövlət qulluqçularının stajı üzrə 
məlumatlar altbölmələri əlavə edilmişdir.  

Dövlət Qulluqçularının Reyestrinin aparılmasına dair anket forması 
təkmilləşdirilmiş və yeniliklər əlavə olunmuşdur. Reyestrdə aparılan 
yeniləmələrə uyğun olaraq növbəti ixtisas dərəcələrinin verilməsi haqqında 
məlumatı əks etdirən bölmə, arayış və sənədlər altbölməsi yaradılmışdır. 
Sənədlər altbölməsi dövlət qulluqçusunun elektron sənədlərinin toplanması, 
istifadəsi və arxivləşdirilməsi üçün əlverişli imkan yaradacaqdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi yaradılan bu 
imkanlardan istifadə edərək öz işini günün tələbləri səviyyəsində qurmağa, 
Nizamnamədən və İş Planından irəli gələn vəzifələri icra etməyə çalışmış, 
fəaliyyətində peşəkarlığın və keyfiyyətin artırılması, şəffaflıq və obyektivliyin 
təmin edilməsi, dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin tətbiqinə nəzarətin 
gücləndirilməsi istiqamətində tədbirləri 2021-ci il ərzində də davam etdirmişdir. 
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Hesabat dövründə dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin dövlət 
orqanlarında tətbiqinə nəzarət edilmişdir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
2 dövlət orqanının qanunvericiliyə uyğun olmayan 4 qərarı dəyişdirilmiş,            
1 dövlət orqanının 1 qərarı isə ləğv etdirilmiş və tərəfindən 1 dövlət orqanında 
ixtisas dərəcələrinin verilməsinin kütləvi surətdə gecikdirilməsi halı aşkar 
edilmişdir. 

Belə ki, Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyətinin daimi dövlət qulluğuna qəbul 
ilə əlaqədar 4 qərarı dəyişdirilmiş, Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin işə qəbulla 
əlaqədar 1 qərarı ləğv etdirilmiş və İnsan Hüquqları üzrə Ombudsman 
aparatında 11 dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcələrinin qanunvericiliyə uyğun 
verilməsi təmin edilmiş və 11 nəfər barəsində düzgün qərar qəbul etdirilmişdir. 

Hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 
fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin və Dövlət İmtahan 
Mərkəzinə aid cari tapşırıqların icra olunması diqqətdə saxlanılmışdır. “Ali 
və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə 
verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel tarixli 
Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə İmtahan Mərkəzinə hamiliyə 
verilmiş Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi və 
Dövlət və ictimai münasibətlər ixtisasının tələbələrinə “Dövlət qulluğu və dövlət 
qulluqçusu”, “Dövlət qulluğunun icra funksiyalarının yerinə yetirilməsində dövlət 
qulluqçularının fərdi məsuliyyəti”, “Dövlət qulluğuna qəbul üçün müsabiqənin 
keçirilməsi qaydaları” “Azərbaycanda dövlət qulluğunun təşəkkülü və əsas tarixi 
mərhələləri” və “Dövlət qulluqçularına aid hüquqi məsuliyyət tədbirləri” 
mövzularında seminarlar keçirilmişdir. Keçrilən seminarlarda 100-ə yaxın tələbə 
iştirak etmişdir. 

19 may 2021-ci il tarixdə hamiliklə bağlı keçirilən tədbirlərin davamı 
olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət 
Universitetində, 15 noyabr 2021-ci il tarixdə “Naxçıvan” Universitetində 
ümumilikdə 150-dən artıq tələbə-gəncin iştirakı ilə “Karyera günü” 
keçirilmişdir. Universitetin tələbələrinin iştirakı ilə keçirilmiş “Karyera 
günü”ndə slayd vasitəsilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
vətəndaşların dövlət orqanlarına və digər müəssisələrə işə qəbulu 
qaydaları” haqqında tələbə-gənclərə ətraflı məlumat verilmiş və tədbirin 
sonunda tələbələrə Dövlət İmtahan Mərkəzinin fəaliyyəti, imtahanların 
keçirilməsi qaydaları və digər məlumatları özündə əks etdirən bukletlər 
paylanılmışdır. 

“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara 
hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi 
haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel 
tarixli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin əməkdaşları və könüllülərdən ibarət 
səyyar xidmət qrupu 6-7 iyul 2021-ci il tarixlərində Şərur və Ordubad rayon 
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Təhsil şöbələrinin inzibati binasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzinin əməkdaşı və könüllülərdən ibarət səyyari xidmət qrupu 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə və dövlət 
musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün elan edilmiş müsabiqələrdə 
iştiraklarını təmin etmək məqsədilə bu rayonlarda və ətraf kəndlərdə yaşayan 
sakinlərə xidmət göstəriblər. İki gün ərzində ümumilikdə Şərur və Ordubad 
rayonlarında yaşayan 52 vətəndaşa səyyar xidmət göstərilmişdir.  

Həmiçinin dövlət qulluğu sahəsində qəbul edilmiş normativ hüquqi 
aktların dövlət qulluqçuları tərəfindən öyrənilməsi ilə bağlı maarifləndirici 
tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

25 yanvar 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi tərəfindən “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda və “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına 
ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nda bir sıra dəyişikliklərin edilməsi ilə 
əlaqədar olaraq 51 dövlət orqanının iştirakı ilə maarifləndirici seminar 
keçirilmişdir. 

3 iyun 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi tərəfindən 37 dövlət orqanının iştirakı ilə “Dövlət qulluqçusunun xidməti 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydaları” mövzusunda seminar keçirilmişdir. 

1 dekabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi tərəfindən 50 dövlət orqanının iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Dövlət Qulluqçularının Reyestri proqramı təqdim olunmuşdur 
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Qulluqçularının Reyestrinin 
aparılması və məlumatların Reyestrə daxil edilməsi qaydaları barədə ətraflı 
məlumat verilmişdir. 

Ümumilikdə keçirilmiş 11 tədbir, karyera günü və seminarlarda 288 nəfər 
iştirak etmişdir.  

2021-ci il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin altıncı 
çağırış beşinci sessiyasında Dövlət İmtahan Mərkəzinə verilmiş 
tapşırıqların icrası diqqətdə saxlanılmış və Mərkəz tərəfindən müxtəlif 
istiqamətlər üzrə imtahanların keçirilməsi, dövlət qulluğuna dair 
qanunvericiliyin tətbiqinə nəzarət davam etdirilmişdir. 

Dövlət İmtahan Mərkəzinə verilmiş tapşırığa uyğun olaraq 2021-ci il 
ərzində hüquq mühafizə orqanlarında və dövlət musiqi təhsili müəssisələrində 
çalışan müəllimlərin attestasiyası keçirilmiş, test imtahanlarında 667 namizəd 
iştirak etmiş, 518 namizəd test imtahanlarında uğur qazanmışdır. 

Hesabat dövründə dövlət orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması üçün  
3 müsabiqə keçirilmişdir. 

- Dövlət orqanlarında vakant vəzifələrinin tutulması üçün elan edilmiş 
müsabiqəyə 24 dövlət orqanından 205 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin 
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vəzifələrin tutulması üçün 571 namizəd sənəd təqdim etmiş, keçirilən test 
imtahanlarında 559 namizəd iştirak etmiş, onlardan 326-sı müvafiq keçid balını 
toplamışdır. 

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə vakant vəzifələrin tutulması üçün 
müraciət etmiş 12 namizəddən 12-si esse imtahanında iştirak etmiş, onlardan 8-
i müvafiq keçid balını toplamışdır.  

24 fevral-12 mart 2021-ci il tarixlərdə keçirilən müsahibə mərhələsində   
235 namizəd iştirak etmiş, onlardan 93-ü müvəffəqiyyət qazanmışdır. 
Müsahibədə müvəffəqiyyət qazanmış 93 namizəddən 87-nin sənədləri təyin 
olunmaq üçün dövlət orqanlarına göndərilmiş və 84-ü vəzifələrə təyin olunmuş, 
3 namizəd təklif olunan vəzifədən imtina etmişdir. Müsabiqənin müsahibə 
mərhələsində müvafiq keçid balını toplamış 6 namizəd ehtiyat kadr siyahısına 
salınmışdır. 

Hesabat dövründə yeni vəzifəyə təyin olunmuş dövlət qulluqçularının 
andiçmə mərasimi keçirilmişdir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən elan 
olunmuş müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanan 71 nəfərin iştirakı ilə 7 may 2021-
ci il tarixdə ulu öndər Heydər Əliyev anadan olmasının 98-ci ildönümü 
ərəfəsində Dövlət Bayrağı Muzeyində təntənəli andiçmə mərasimi keçirilmişdir. 

- Dövlət orqanlarında vakant vəzifələrinin tutulması üçün elan edilmiş 
müsabiqəyə 18 dövlət orqanından 59 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin vəzifələrin 
tutulması üçün 729 namizəd sənəd təqdim etmiş, keçirilən test imtahanlarında 
662 namizəd iştirak etmiş, onlardan 285-i müvafiq keçid balını toplamışdır. 

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə vakant vəzifələrin tutulması üçün 
müraciət etmiş 13 namizəddən 12-si esse imtahanında iştirak etmiş, onlardan 8-
i müvafiq keçid balını toplamışdır.  

1-15 sentyabr 2021-ci il tarixlərdə keçirilən müsahibə mərhələsində       
143 nəfər iştirak etmiş, onlardan 40-ı müvəffəqiyyət qazanmışdır. Müsahibədə 
müvəffəqiyyət qazanmış 40 nəfərdən 24-nün sənədləri təyin olunmaq üçün 
dövlət orqanlarına göndərilmiş və 24-ü vəzifələrə təyin olunmuşdur. 
Müsabiqənin müsahibə mərhələsində müvafiq keçid balını toplamış 10 nəfər 
ehtiyat kadr siyahısına salınmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında “ASAN 
xidmət” Mərkəzində, digər dövlət qurumlarında, dövlət teleradio və mətbuat 
orqanlarında vakant vəzifələrinin tutulması üçün 22 iyul 2021-ci il tarixdə elan 
edilmiş müsabiqəyə 21 dövlət orqanından 169.5 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin 
vəzifələrin tutulması üçün 695 namizəd sənəd təqdim etmişdir.  

2-12 noyabr 2021-ci il tarixlərdə keçirilən test və esse imtahanlarında   
606 namizəd iştirak etmiş, onlardan 267-si müvafiq keçid balını toplamışdır. Test 
və esse imtahanında keçid balını toplamış 267 namizəddən 253-ü və digər 
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müsabiqələrdən sertifikatları olan 8 namizəd, ümumilikdə 261 namizəd 
müsahibə mərhələsində iştirak etmək üçün sənəd təqdim etmişdir. 

 Müsabiqənin müsahibə mərhələsinin qanunvericiliyə uyğün olaraq cari 
ildə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Ehtiyat kadrlarla işin təşkili də diqqətdə saxlanılmışdır. Dövlət İmtahan 
Mərkəzi tərəfindən ehtiyat kadrlar siyahısında əvvəlki illərdən qalan                  
29 namizəddən 6-sı hesabat dövründə işlə təmin olunmuşdur. Siyahıda olan 
digər namizədlərin işlə təminatı həyata keçiriləcəkdir. 

Test imtahanlarında uğur qazanmış namizədlərə Sertifikat verilmişdir. 
Qanunvericiliyə uyğun olaraq 2021-ci il ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzi 
tərəfindən keçirilmiş test imtahanlarında uğur qazanmış namizədlərə             
739 Sertifikat verilmişdir. 

Dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid orqanlar üzrə elan edilmiş 
müsabiqələrin test mərhələləri keçirilmişdir.  

- 12-13 yanvar 2021-ci il tarixlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili 
İşlər Nazirliyinin əməkdaşları üçün attestasiya keçirilmişdir. Attestasiyada 
qeydiyyatdan keçmiş 44 nəfərdən 43-ü iştirak etmiş, 25 nəfər müvafiq keçid 
balını (60 bal) toplamışdır.  

- 23 fevral 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük 
Komitəsinin əməkdaşlarının attestasiyası keçirilmişdir. Attestasiyada 
qeydiyyatdan keçmiş 16 nəfərdən 16-sı iştirak etmiş, 7 nəfər müvafiq keçid 
balını (60 bal) toplamışdır.  

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
ədliyyə orqanlarında vakant vəzifənin tutulması üçün 13 fevral 2021-ci il tarixdə 
elan edilmiş müsabiqəyə 10 vakant vəzifə çıxarılmış, 6 namizəd sənəd təqdim 
etmişdir. 27 may 2021-ci il tarixdə keçirilmiş test imtahanında 6 namizəd iştirak 
etmiş və müvafiq keçid balını toplamışdırlar. 

- 24 iyun 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyinin yerli icra və probasiya qurumlarında çalışan əməkdaşlarının 
attestasiyası keçirilmişdir. Qeydiyyatdan keçmiş 5 nəfərdən 5-i test imtahanında 
iştirak etmiş və müvafiq keçid balını toplamışdır. 

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən                    
3 sentyabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi 
Prokurorluğun əməkdaşları üçün attestasiya keçirilmişdir. Attestasiyada 
qeydiyyatdan keçmiş 3 nəfərdən 3-ü iştirak etmiş, 1 nəfər müvafiq keçid balını 
(60 bal) toplamışdır.  

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən               
3 sentyabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun 
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əməkdaşları üçün attestasiya keçirilmişdir. Attestasiyada qeydiyyatdan keçmiş             
8 nəfərdən 8-i iştirak etmiş, 7 nəfər müvafiq keçid balını (60 bal) toplamışdır. 

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən   
24 dekabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun 
əməkdaşları üçün attestasiya keçirilmişdir. Attestasiyada qeydiyyatdan keçmiş 
11 nəfər iştirak etmiş, 10 nəfər müvafiq keçid balını (60 bal) toplamışdır.  

- İnzibati rəhbər (idarəetmə) vəzifələrin tutulması üçün test 
imtahanları keçirilmişdir. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən müvafiq dövlət 
orqanlarının təkrar müraciətləri nəzərə alınmaqla vakant şöbə müdiri,sektor 
müdiri və baş mühasib vəzifələrinin tutulması üçün 12 namizəd (Rabitə və Yeni 
Texnologiyalar Nazirliyində 2, Maliyyə Nazirliyində 4, İqtisadiyyat Nazirliyində 1, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində 4 və Daşınmaz Əmlak və 
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətində 1) iştirakı ilə test imtahanları 
keçirilmişdir. Şöbə müdiri (Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi), sektor müdiri 
(Maliyyə Nazirliyi) və baş mühasib (İqtisadiyyat Nazirliyi) vəzifəsinin tutulması 
üçün keçirilmiş test imtahanlarında müvəffəqiyyət qazanaraq Sertifikat əldə 
etmiş 3 nəfərin müsahibə mərhələsində Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
əməkdaşlarının nümayəndə qismində iştirakları təmin edilmişdir. 

Hesabat dövründə vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün 
müvafiq dövlət orqanları tərəfindən keçirilən müsahibələrdə iştirak 
edilmişdir. Dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması 
üçün keçirilmiş 54 müsahibədə (İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 
şöbə müdiri, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində aparat rəhbəri,      
3 sektor müdiri, baş məsləhətçi, Gənclər və İdman Nazirliyində şöbə müdiri, baş 
məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, İqtisadiyyat Nazirliyində şöbə müdiri, sektor 
müdiri, baş məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi Maliyyə Nazirliyində aparat rəhbəri, 
şöbə müdiri, 10 sektor müdiri, 2 baş məsləhətçi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində 
şöbə müdiri, baş məsləhətçi, Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyində baş 
məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi-mühasib,Təhsil Nazirliyində 3 baş məsləhətçi, 
aparıcı məsləhətçi, Mərkəzi Seçki Kommisiyasında baş məsləhətçi, Antiinhisar 
və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətində aparat rəhbəri, 2 şöbə müdiri, 
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətində müdir, şöbə 
müdiri, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda            
7 sektor müdiri, 2 baş mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, Turizm Departamentində 
sektor müdiri) Dövlət İmtahan Mərkəzinin əməkdaşlarının nümayəndə qismində 
iştirakları təmin edilmişdir. 

- Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbul üçün müsabiqə elan 
edilmişdir. Müsabiqəyə 156 vakant vəzifə çıxarılmış, vəzifələrin tutulması üçün 
261 namizəd sənəd təqdim etmişdir. 28 dekabr 2020-ci il-11 yanvar 2021-ci il 
tarixlərdə keçirilmiş test imtahanlarında 248 namizəd iştirak etmiş, 136 namizəd 
keçid balını toplamışdır. Keçid balını toplamış namizədlərin sənədləri işə təyinat 
üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyinə göndərilmiş, 47 nəfər 
vəzifəyə təyin olunmuşdur. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
müəllimlərin dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbulu üçün 10 iyun 2021-
ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə 214 vakant vəzifə çıxarılmış, 858 namizəd 
sənəd təqdim etmişdir. 2-16 avqust 2021-ci il tarixlərdə keçirilmiş test 
imtahanlarında 829 namizəd iştirak etmiş, 493 namizəd keçid balını toplamışdır. 
Keçid balını toplamış namizədlərin sənədləri işə təyinat üçün Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Təhsil Nazirliyinə göndərilmiş, 120 nəfər vəzifəyə təyin 
olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
dövlət ümumi təhsil müəssisələrində vakant vəzifələrə işə qəbul üçün 14 avqust 
2021-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə çıxarılmış 89.5 vakant vəzifənin 
tutulması üçün 227 namizəd sənəd təqdim etmişdir. 22-30 noyabr 2021-ci il 
tarixlərdə keçirilmiş test imtahanlarında 213 namizəd iştirak etmiş və onlardan 
204-ü müvafiq keçid balını toplamışdır. Keçid balını toplamış namizədlərin 
sənədləri işə təyinat üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyinə 
göndərilmiş, 52 nəfər vəzifəyə təyin olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
müəllimlərin dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbulu üçün 2 noyabr 2021-
ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə 160 vakant vəzifə çıxarılmış, 449 namizəd 
sənəd təqdim etmişdir. 14-17 dekabr 2021-ci il tarixlərdə keçirilmiş test 
imtahanlarında 433 namizəd iştirak etmiş, 277 namizəd keçid balını toplamışdır. 
Keçid balını toplamış namizədlərin sənədləri işə təyinat üçün Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Təhsil Nazirliyinə göndərilmişdir. 

- Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin 
sertifikatlaşdırma Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında qərarına uyğun olaraq 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
sertifikasiyanın test mərhələsi keçirilmişdir. 14 yanvar-15 aprel 2021-ci il 
tarixlərdə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin 
sertifikatlaşdırması üçün test mərhələsində qeydiyyatdan keçmiş 5412 nəfərdən 
5277-si iştirak etmiş və 3304 nəfər müvafiq keçid balını toplamışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün 2 iyul 2021-ci il tarixdə elan 
edilmiş müsabiqəyə 255 vakant vəzifə çıxarılmış, 313 müraciət qeydə 
alınmışdır. 13-16 sentyabr tarixlərində keçirilmiş test imtahanlarında               
302 namizəd iştirak etmiş və onlardan 235 namizəd müvafiq keçid balını (20 
bal) toplamışdır. Namizədlərin praktiki hazırlığı və ifaçılıq qabiliyyətinin 
yoxlanılması üçün 22 sentyabr-2 oktyabr 2021-ci il tarixlərdə keçirilən müsahibə 
mərhələsində 202 namizəd iştirak etmiş, onlardan 149-u keçid balını (12 və ya 
daha çox) toplamışdır. Keçid balını toplamış namizədlərin sənədləri işə təyinat 
üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə göndərilmiş,   
119 nəfər vəzifəyə təyin olunmuşdur. 
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17-22 may 2021-ci il tarixlərdə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dövlət 
musiqi təhsili müəssisələrinin müəllimləri üçün attestasiya və təkrar attestasiya 
keçirilmişdir. Qeydiyyatdan keçmiş 533 nəfərdən 516-sı test imtahanında iştirak 
etmiş, 410 nəfər müvafiq keçid balını toplamışdır. 10 iyun-1 iyul 2021-ci il 
tarixlərdə namizədlərin praktiki hazırlığı və ifaçılıq qabiliyyətinin yoxlanılması 
üçün keçirilən müsahibə mərhələsində 379 namizəd iştirak etmiş, onlardan   
367 nəfəri keçid balını toplamışdır. Naxçıvan Musiqi Kollecinin Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin tabeliyinə verilməsi ilə əlaqədar olaraq kollecin 27 əməkdaşı 
təkrar attestasiyada iştirak etməmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 28-
29 oktyabr 2021-ci il tarixlərdə dövlət musiqi təhsili müəssisələrinin müəllimləri 
üçün attestasiya keçirilmişdir.Uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq 
məktəbləri üzrə qeydiyyatdan keçmiş 140 nəfərdən 65-i imtahanlarda iştirak 
etmiş, 12 nəfər müvafiq keçid balını (25 bal) toplamışdır. 

7 dekabr 2021-ci il tarixdə müəllimlərin dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə 
işə qəbulu üçün elan edilmiş müsabiqəyə 127 vakant vəzifə çıxarılmışdır. 
Müsabiqəyə sənəd qəbulu 7 yanvar 2022-ci il tarixədək davam edəcəkdir. 

- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində vakant 
vəzifələrinin tutulması üçün 6 noyabr 2020-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə  
24 vakant vəzifə çıxarılmışdır. 3 vəzifənin tutulması üçün 5 nəfər sənəd təqdim 
etmiş, 21 vəzifənin tutulması üçün müraciət edən olmamışdır. 3-4 may 2021-ci il 
tarixlərdə keçirilmiş test imtahanlarında 4 nəfər iştirak etmiş və 4 nəfər keçid 
balını toplamış, 1 nəfər vəzifəyə təyin olunmuşdur. 

22 dekabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində 
vakant vəzifələrin tutulması üçün elan edilmiş müsabiqəyə 24 vakant vəzifə 
çıxarılmışdır. Sənəd qəbulu 22 yanvar 2022-ci il tarixinədək davam edəcəkdir. 

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrdə vakant vəzifələrin tutulması 
üçün 23 yanvar 2021-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqəyə 396 vakant vəzifə 
çıxarılmış, 116 namizəd sənəd təqdim etmişdir. 26-30 aprel 2021-ci il tarixlərdə 
keçirilmiş test imtahanlarında 108 namizəd iştirak etmiş, 76 namizəd keçid 
balını toplamışdır. 24-26 may 2021-ci il tarixlərdə keçirilmiş müsabiqənin ikinci 
mərhələsində 73 namizəd iştirak etmişdir. Həkim vəzifələri üzrə iştirak etmiş       
14 nəfərdən 12-si və orta tibb işçisi vəzifələri üzrə 59 nəfərdən 42-si müvafiq 
keçid balını toplamışdır. Keçid balını toplamış namizədlərin sənədləri işə təyinat 
üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə göndərilmiş,          
24 nəfər vəzifəyə təyin olunmuşdur. 

17 dekabr 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrdə vakant vəzifələrin tutulması üçün 
elan edilmiş müsabiqəyə 434 vakant vəzifə çıxarılmışdır. Sənəd qəbulu           
17 yanvar 2022-ci il tarixinədək davam edəcəkdir. 
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Ümumilikdə, 2021-ci il ərzində keçirilən 19 test imtahanında 9505 
namizəd iştirak etmiş, 6065 namizəd test imtahanlarında uğur 
qazanmışdır. Hesabat dövründə Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi 
imtahanlar nəticəsində 499 nəfər müvafiq vəzifələrə təyin olunmuşdur.    

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

Dövlət İmtahan Mərkəzinin test bazasının yeni suallarla 
zənginləşdirilməsinin və testlərin ekspertizasının davam etdirilməsi 
diqqətdə saxlanılmışdır. Test imtahanı zamanı namizədlərin bilik səviyyəsinin 
daha ətraflı yoxlanılması, il ərzində qanunvericiliyə edilmiş əlavə və 
dəyişikliklərin test suallarında öz əksini tapması məqsədi ilə test bankı 
təkmilləşdirilmişdir. Belə ki, 2021-ci il ərzində müəllimlərin işə qəbulu və 
sertifikasiyanın aparılması üçün 5494, tibb işçilərinin dövlət səhiyyə 
müəssisələrinə işə qəbulu və sertifikasiyasının aparılması üçün 11629, musiqi 
müəllimlərinin işə qəbulu və sertifikatlaşdırma üçün 350, dövlət qulluğuna 
qəbulla əlaqədar 100 yeni sual olmaqla, ümumilikdə 17573 sual test bankına 
işlənmişdir.  

Həmçinin musiqi müəllimlərinin işə qəbulu və sertifikatlaşdırma üçün  
2026 sual ekspertiza edilmişdir.  

Hesabat dövründə hazırlıq kurslarının təşkili davam etdirilmişdir. 
Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş hazırlıq kurslarında 
ümumilikdə 648 nəfər, sınaq imtahanlarında 1909 nəfər iştirak etmişdir. 

Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir. Muxtar 
respublikanın 53 dövlət orqanı (Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi 
istisna olmaqla) ötən il üçün inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının xidməti 
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirmişdir. Ümumilikdə, 1664 nəfər 
dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir. Bunlardan         
1368 nəfəri (82,2 %) kişi, 296 nəfəri (17,8 %) isə qadın dövlət qulluqçularıdır. 
Dövlət orqanları tərəfindən 239 nəfərin fəaliyyəti əla (14,4 %), 998 nəfərin yaxşı 
(60 %), 410 nəfərin kafi (24,6 %) və 17 nəfərin qeyri-kafi (1 %) 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 2407 dövlət qulluqçusunun 
məlumatları yenilənmiş və artırılmışdır. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası 
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Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən yeni yaradılmış Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Dövlət Orqanları İşçilərinin Reyestri ilə bağlı işlər aparılmışdır. 

Reyestrə əsasən, dövlət qulluğunda çalışan şəxslərdən 55 nəfəri siyasi,  
1992 nəfəri inzibati və 460 nəfəri yardımçı vəzifə tutur. Cinsinə görə dövlət 
qulluğunda çalışan şəxslərdən 1843 nəfəri kişi, 564 nəfəri isə qadındır. Təhsil 
baxımdan 1927 nəfər ali, 166 nəfər orta ixtisas, 37 nəfər peşə ixtisas və        
277 nəfər orta təhsillidir. İnzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularından 1773-ü ali 
təhsilli, 82-si orta ixtisas təhsilli, 20-si peşə ixtisas təhsilli, 17-si isə orta 
təhsillidir. 585 nəfər gənc dövlət qulluqçusundan (29 yaşa qədər) 404 nəfəri kişi 
və 181 nəfəri qadın olmaqla, 3 nəfəri siyasi, 488 nəfəri inzibati, 94 nəfəri isə 
yardımçı vəzifə tutur. Dövlət qulluğunda çalışan şəxslərdən pensiya yaşına 
çatan 4 nəfər qadın (62,5 yaş) və 19 nəfər kişi dövlət qulluğunda olmanın yaş 
həddinə (65 yaş) çatmışdır. Dövlət qulluğunda çalışan şəxslərin 24,3 faizini 
gənclər və 23,4 faizini isə qadınlar təşkil edir. 

2021-ci il ərzində 23 nəfər təqaüdə çıxmış, 191 nəfərin dövlət qulluğuna 
xitam verilmişdir ki, onlardan 178-i öz ərizəsi əsasında, 3 nəfəri vəfat etdiyinə,   
4-ü intzam tənbehinə və 6-sı ştat ixtisar olunduğu üçün işdən azad olunmuşlar. 
Bundan başqa, 15 nəfər fəxri ad və medallarla təltif edilmiş, 21 nəfər barəsində 
intizam tənbeh tədbirləri tətbiq olunmuşdur. 

Hazırda muxtar respublikanın dövlət orqanlarında inzibati vəzifə tutan 
dövlət qulluqçularının təqribən 41,7 faizi Dövlət İmtahan Mərkəzinin 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.  

Hesabat dövründə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müasir dizayna malik, 
sürətli, geniş-funksiyalı, bütün mobil cihaz ekranlarına uyğunlaşan SSL 
sertifikatı olan yeni rəsmi internet portalı (www.dim.nmr.az) istifadəyə 
verimişdir. Həmçinin “Proline” ММC şirkəti və “GoldenPay” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlanmış və 3D Secure 2-ci versiyasına keçid 
edilmişdir. Proqram təminatında müvafiq dəyişikliklərin edilməsi Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin internet portalının yeni elektron ödəniş sistemlərinə inteqrasiya 
edilməsinə imkan vermiş, namizədlərin elektron xidmətlərdən istifadə edərkən 
və qeydiyyatdan keçərkən fərdi və ödəniş kartı məlumatlarının qorunmasını tam 
təmin edilmişdir. Hal-hazırda Namizədlər ödəniş məbləğini “şəxsi kabinet” 
vasitəsilə bank kartları ilə ödəyə bilirlər. 

http://www.dim.nmr.az/
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Ötən dövr ərzində 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 “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin 
verilməsi Qaydaları”, “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi qaydaları” və “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət 
Qulluqçularının Reyestrinin aparılması qaydaları” mövzusunda slayd-təqdimat 
hazırlanaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet portalında “Təqdimatlar” 
bölməsinə yerləşdirilmişdir. 

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 İmtahan Mərkəzinin əsas vəzifələrindən 
biridir. Bu vəzifənin icrası ilə bağlı “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş etik 
davranış qaydalarına əməl edilməsinə hesabat dövrü ərzində daim nəzarət 
edilmişdir. 

Hesabat dövründə elektron xidmətlər və elektron sənəd 
dövriyyəsinin təşkili həyata keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarının icrasına elektron nəzarət sistemi, 
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 657 məktub daxil olmuş, 707 məktub 
göndərilmişdir. 

Hesabat dövründə mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələrin təşkili 
qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2021-ci il ərzində mətbuat 
və ictimaiyyətlə əlaqələrin təşkili qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata 
keçirilmişdir. Hesabat dövründə Dövlət İmtahan Mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı 
əhali məlumatlandırılmış, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan 
ictimai informasiyalar Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet portalında 
yerləşdirilmiş və bu informasiyanın daimi yeniləşdirilməsi təmin edilmişdir. 
Dövlət İmtahan Mərkəzi öz fəaliyyəti barədə, habelə dövlət qulluğu sistemi, 
hamilik, dövlət qulluğuna qəbul və bu sahədə tətbiq olunan yeniliklər və digər 
məsələlərlə bağlı təşkil edilən tədbirləri mütəmadi olaraq kütləvi informasiya 
vasitələri ilə ictimaiyyətə çatdırmışdır. Hesabat dövründə "Şərq qapısı" 
qəzetində Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi tədbirlərlə bağlı 54 yazı dərc 
olunmuş, qəzetin saytında 25 informasiya yerləşdirilmişdir. Naxçıvan 
Televiziyasında 30 süjet, Mərkəzin fəaliyyətinə həsr olunmuş “Günün tələbi” 
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verilişi və Dövlət Qulluqçularının Peşə Bayramı Günü münasibətilə hazırlanmış 
“İnkişaf edən Naxçıvan” verilişi efirə verilmişdir. Mərkəzin əməkdaşı 5 dəfə 
Naxçıvan Dövlət Radiosunda təşkil olunmuş canlı verilişdə iştirak etmişdir. 
“ntv.az” saytında 19 və “naxcivantv” instaqram səhifəsində 6 informasiya 
yerləşdirilmişdir. Mərkəzin keçirdiyi tədbirlər haqqında “AzərTac” İnformasiya 
Agentliyində 25, “Kanal 35” televiziyasında 40, “Naxçıvanın səsi” radiosunda   
40 xəbər təqdim edilmişdir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi 50 tədbir 
"Nuhçıxan" İnformasiya Agentliyində, 46 tədbir isə "naxcivanxeberleri.com" 
internet xəbər portalında işıqlandırılmışdır. Mərkəzin internet portalı vasitəsilə 
86, "Facebook" səhifəsi vasitəsilə 149 və "İnstagram" səhifəsi vasitəsilə 122, “El 
həyatı” və “Şərurun səsi” qəzetlərinin hərəsində 1 xəbər və elan olmaqla, 
ümumilikdə 701 məlumat ictimaiyyətə çatdırılmışdır. 

Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş qaydada və müddətdə həyata keçirilmişdir. Vətəndaşlar tərəfindən 
Dövlət İmtahan Mərkəzinə daxil olan 137 müraciət “Vətəndaşların müraciətləri 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada 
və müddətdə araşdırılmış və cavablandırılmışdır. Bunlardan 70-i yazılı, 67-si 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 143 vətəndaşın qəbulu həyata keçirilmişdir ki, onlardan          
30-u Dövlət İmtahan Mərkəzinin 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 373 şifahi müraciət 
qeydə alınmış və Dövlət İmtahan Mərkəzinin aidiyyatı şöbələrinin əməkdaşları 
tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq cavablandırılmışdır. 

Dövlət İmtahan Mərkəzində əmək və icra intizamı gücləndirilmiş, 
şöbələrdəki mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində işlər 
görülmüşdür. Dövlət İmtahan Mərkəzi əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyələrinin 
artırılması məqsədilə fəaliyyət istiqamətləri, hüquq və vəzifələr ilə bağlı müxtəlif 
mövzularda peşə hazırlığı dərsləri təşkil olunmuşdur.  

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

http://naxcivanxeberleri.com/

