Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
baş məsləhətçisi Razi Məmmədovun 25 iyul 2019-cu il tarixdə
Naxçıvan Dövlət radiosunda verdiyi müsahibə
Sual 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən ilk startap layihəsinin təqdimatı nə
zaman keçirilib və bu hansı məqsədi daşıyır?
30 aprel 2019-cu il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
tərəfindən Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasının tələbələri ilə birgə həyata
keçiriləcək ilk startap layihəsinin - “Vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbulunun
stimullaşdırılması” layihəsinin təqdimatı keçirilmişdir.
“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, tələbələrlə birgə startapların hazırlanması və
həyata keçirilməsi üçün Komissiyada ictimai əsaslarla İnnovasiya və Startapların
Dəstəklənməsi Mərkəzi yaradılıb. Mərkəz “Vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbulunun
stimullaşdırılması” layihəsini hazırlayıb. Layihənin əsas məqsədi rayonlarda yaşayan,
elektron xidmətlərdən istifadə etməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlara yaşadıqları yerlərdə
“səyyari dövlət qulluğu xidməti”nin göstərilməsidir.
Qeyd edək ki, Komissiya üçün yeni internet portalının və proqram təminatının
istifadəyə verilməsi vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbulu ilə əlaqədar müraciət etmək
imkanlarının asanlaşdırılmasına, yaranan vaxt və maliyyə itkisinin qarşısının
alınmasına, “şəxsi kabinet” vasitəsilə internet üzərindən qeydiyyatdan keçməklə
müsabiqələrdə iştirakına imkan yaradır. Müsabiqələrdə iştirak etmək üçün namizədlər
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq sənədlərin skan edilmiş surətlərini istənilən
vaxt “şəxsi kabinet”ə yükləyə bilirlər.
Lakin bəzi namizədlər müsabiqələrdə iştirak etmək üçün müraciət edərkən
çətinliklərlə üzləşirlər. Belə ki, onlar, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından
istifadə bacarıqlarının olmaması və internetin imkanlarından faydalana bilməmələri
səbəbindən bəzi hallarda qeydiyyatdan keçə bilmir və müsabiqələrdə iştiraklarının
təmin olunması üçün rayonlardan gələrək Komissiyaya şəxsən müraciət edirlər. Qeyd
olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün sözügedən layihə hazırlanıb.
Sual 2. Komissiya tərəfindən ikinci startap layihəsinin-“DQMK.NMR.AZ” mobil
tətbiqinin təqdimat mərasimi nə zaman keçirilib və hansı məqsədi daşıyır?
19 iyun 2019-cu il tarixdə Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən ikinci
startap layihəsinin-“DQMK.NMR.AZ” mobil tətbiqinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Muxtar respublikanın dövlət orqanları arasında ilk dəfə olaraq
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bu cür layihə həyata keçirilmişdir. Vətəndaşlar “DQMK.NMR.AZ” mobil tətbiqini
“Android” əməliyyat sistemi ilə işləyən mobil qurğular vasitəsilə yükləyə bilərlər. Mobil
tətbiqin yaradılmasında əsas məqsəd Komissiyanın fəaliyyətinin daha geniş kütlələrə
çatdırılması, vətəndaşların elektron xidmətlərdən istifadəsinin asanlaşdırılması və
çevikliyin təmin olunmasıdır.
Tətbiqin üstünlüklərindən biri də bundan sonra vətəndaşlar mobil tətbiqi
yükləməklə telefon vasitəsilə istənilən yerdən Komissiyanın fəaliyyətini izləyə, xəbərlər,
elanlar, müsabiqələr və imtahan nəticələri barədə ətraflı məlumat əldə edə biləcəklər.
Həmçinin, gələcəkdə mobil tətbiqin imkanlarının daha da genişləndirilməsi nəzərdə
tutulur.
“DQMK.NMR.AZ” mobil tətbiqi iki hissədən-əsas və köməkçi səhifədən ibarətdir.
Əsas səhifədəki “Xəbərlər və Elanlar” bölməsində Komissiya tərəfindən həyata
keçirilmiş tədbirlər və müsabiqələr barədə məlumatlar yerləşdirilir. “Namizədlərin
nəzərinə” bölməsində müsabiqə elanları, imtahan qrafikləri və nəticələri öz əksini tapır.
“Əsas bölmələr” səhifəsi “Faydalı məlumatlar”, “Aktual keçidlər” və “Naxçıvanın turizm
potensialı” yarımbölmələrindən ibarətdir. “Faydalı məlumatlar” yarımbölməsində test
imtahanı və müsahibənin keçirilmə qaydaları, vakant vəzifələrin tutulma şərtləri,
müəllimlərin işə qəbulu, qiymətləndirilmə bölmələri, “Aktual keçidlər” yarımbölməsində
muxtar respublikada yerləşən dövlət orqanlarının portal və saytlarına keçid, normativ
hüquqi aktların əldə edilməsi üçün keçidlər, “Naxçıvanın turizm potensialı”
yarımbölməsində isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialını təbliğ etmək
məqsədilə muxtar respublikada yerləşən tarixi abidələr, mehmanxanalar, muzeylər,
restoran və kafelər barədə məlumat yerləşdirilmişdir. Əsas səhifədəki sonuncu bölmə
“Startap layihələrinin qəbulu” adlanır. Bu bölmə vasitəsilə hər bir şəxs ideya, təklif və
layihələrini Komissiyada yaradılmış İnnovasiya və Startapların Dəstəklənməsi
Mərkəzinə onlayn olaraq göndərə bilər. Köməkçi səhifə isə “Elektron xidmətlər”,
“Qanunvericilik”, “Mətbuat xidməti”, “Komissiya ilə əlaqə” və “Komissiya haqqında”
bölmələrdən ibarətdir.
Sual 3. Komissiya tərəfindən könüllülərin iştirakı ilə “Səyyari dövlət qulluğu
xidməti könüllüyü” layihəsinin irəli sürülməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən könüllülərin iştirakı ilə “Səyyari dövlət qulluğu
xidməti könüllüyü” startap layihəsinin rayonlarda həyata keçirilməsi uğurla başa çatıb.
Komissiyanın əməkdaşları və könüllülər 2019-cu ilin 5 iyul tarixində Şərur rayonunda,
12 iyul tarixində Ordubad rayonunda, 17 iyul tarixində isə Culfa rayonunda
vətəndaşlara səyyari xidmət göstərmişlər. Xidmətin məqsədi rayonlarda yaşayan,
internet və informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edə bilməyən və
elektron xidmətlərdən istifadə etməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlara yaşadıqları yerlərdə
köməklik göstərilməsindən ibarətdir. Bu layihənin irəli sürülməsi vətəndaşların sənəd
qəbulu zamanı qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılmasına, eləcə də rayonlarda
yaşayan şəxslərin sənəd təqdim etmək üçün mərkəzə gəlməsinin və bunun
nəticəsində yaranan vaxt və maliyyə itkisininin qarşısının alınmasına xidmət edir.
Xidmətin həyata keçirilməsi zamanı Komissiya əməkdaşının müşaiyəti ilə könüllülər
vətəndaşlarla birbaşa ünsiyyətdə olmuş, lazımi sənədləri qəbul etmiş, həmin
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sənədlərin düzgünlüyünü yoxlayaraq skan edilmiş surətlərini şəxsi kabinetə yükləmiş
və onların müsabiqədə iştiraklarını təmin etmişlər. Bunu da qeyd edək ki, xidmət tətbiq
olunmamışdan əvvəl könüllülər Komissiyanın və Gənclər Fondunun əməkdaşları
tərəfindən keçirilən təlimlərə cəlb olunmuş və onlara “Etik davranış qaydaları”,
“Könüllülərin vəzifələri və məsuliyyətləri”, “Sənəd qəbulunun həyata keçirilməsinin üsul
və qaydaları”, “Ünsiyyətin düzgün qurulması” və “Vətəndaşlarla ünsiyyət” mövzularında
təlim keçirilmişdir. Layihə müddətində Şərur, Ordubad və Culfa rayonlarında yaşayan
və muxtar respublikanın dövlət ümumi təhsil və musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul
üçün elan edilmiş müsabiqələrdə iştirak etmək istəyən 72 vətəndaşa operativ köməklik
göstərilmiş və xidmət vətəndaşlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Onuda qeyd edək ki, Komissiya tərəfindən növbəti müsabiqə elanları zamanı da
vətəndaşlara rayonlarda səyyari xidmətin göstərilməsi davam etdiriləcəkdir.

