Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş
məsləhətçisi Razi Məmmədovun 25 dekabr 2019-cu il tarixdə
Naxçıvan Dövlət radiosunda verdiyi müsahibə

Sual 1.
Gənc dövlət qulluqçuları arasında keçirilən “İntellektual Oyunlar üzrə
Çoxnövçülük Turniri” nə zaman və hansı məqsədlə keçirilmişdir?
15 noyabr 2019-cu il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya və Naxçıvan Gənclər Fondunun birgə
təşkilatçılığı ilə gənc dövlət qulluqçuları arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95
illik yubileyinə həsr olunmuş “İntellektual Oyunlar üzrə Çoxnövçülük Turniri”nə Naxçıvan
Şahmat Mərkəzində start verilmişdir.Turnirin keçirilməsində əsas məqsəd gənc dövlət
qulluqçularını intellektual fəaliyyətə cəlb etmək, dünyagörüşü və zehni inkişafı
stimullaşdırmaq və onlar arasında bilik və elmin nüfuzunu artırmaqdan ibarətdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş turnir bu sahədə
indiyədək keçirilmiş ən genişmiqyaslı tədbirdir. Belə ki, intellektual yarışmada ilk dəfə
olaraq 31 dövlət orqanından 186 gənc dövlət qulluqçusu iştirak etmişdir.
Turnirin ilk oyunu olan “Nə? Harada? Nə zaman?” intellektual oyununda komanda
iştirakçılarına 48 sual ünvanlanmışdır. Sualları düzgün cavablandırmış və ilk 16 yeri
tutmuş komandalar (Ədliyyə, Maliyyə, İqtisadiyyat, Gənclər və İdman, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin, Naxçıvan Şəhər, Culfa, Sədərək, Babək və Ordubad
Rayon İcra hakimiyyətlərinin, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin,
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Ali Məhkəmənin,
Ombudsman Aparatının, muxtar respublika Prokurorluğunun komandaları) ikinci
mərhələdə iştirak etmək hüququ əldə ediblər. “İntellektual Oyunlar üzrə Çoxnövçülük
Turniri”nin “Breyn Rinq” mərhələsi 22 noyabr 2019-cu il tarixdə “Naxçıvan” Universitetində
keçirilmişdir. Bu mərhələdə 16 komanda mübarizə aparmışdır. İlk 8 yerin qalibi olmuş
komandalar sonuncu mərhələdə - “Xəmsə” mərhələsində iştirak etmək hüququ
qazanmışlar
“İntellektual Oyunlar üzrə Çoxnövçülük Turniri”nin sonuncu mərhələsi 28 noyabr
2019-cu il tarixdə Naxçıvan Gənclər Mərkəzində keçirilmişdir. Bu mərhələdə Naxçıvan
MR Ali Məhkəməsi Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti Naxçıvan MR Antiinhisar və İstehlak
Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Naxçıvan MR Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Naxçıvan
MR Ədliyyə Nazirliyi Naxçıvan MR Dövlət Miqrasiya Xidməti Naxçıvan MR Maliyyə
Nazirliyi və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin komandaları iştirak etmişdir.
Yekun mərhələ olan “Xəmsə” intellektual oyununun nəticələrinə görə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi birinci
yer, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi ikinci yer, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi isə üçüncü yer tutmuşdur.
Qalib komandalara kubok, medal, diplom və fəxri fərmanlar təqdim olunmuşdur.

Sual 2.
2019-cu il ərzində “Səyyari dövlət qulluğu xidməti könüllüyü” startap
layihəsinin rayonlarda həyata keçirilməsi zamanı neçə vətəndaşa operativ köməklik
göstərilmişdir?
“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 Ali Məclisinin Sədri yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya könüllülərin iştirakı ilə “Səyyari dövlət qulluğu
xidməti könüllüyü” startap layihəsini 2019-cu il ərzində uğurla həyata keçirmişdir.
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın əməkdaşları və könüllülərdən ibarət
səyyari xidmət qrupu il ərzində Şərur, Şahbuz, Ordubad və Culfa rayonlarında olmuş,
həmçinin elan edilmiş müsabiqələrdə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik
çəkən 109 vətəndaşa yaşadıqları yerlərdə operativ köməklik göstərilmişdir. Göstərilən
xidmət vətəndaşlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir
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 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.
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.
Növbəti müsabiqə elanları zamanı da vətəndaşlara rayonlarda səyyari xidmətin
göstərilməsi davam etdiriləcəkdir.
Sual 3.
Komissiya tərəfindən 18 sentyabr 2019-ci il tarixdə
müsabiqənin test imtahanları mərhələsi nə zaman keçirilmişdir?

elan

olunmuş

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən dövlət orqanlarında 225 vakant vəzifənin tutulması
üçün 18 sentyabr 2019-cu il tarixdə elan olunmuş müsabiqənin test imtahanları başa
çatmışdır. Namizədlərin daha çox sənəd təqdim etdiyi dövlət orqanları sırasında
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (203
nəfər), Dövlət Statistika Komitəsi (95 nəfər), Təhsil Nazirliyi (67 nəfər), Dövlət Sosial

Müdafiə Fondu (40 nəfər) və Gənclər və İdman Nazirliyi (34 nəfər) üstünlük təşkil
etmişdir.
İmtahan başlanmamışdan əvvəl namizədlərə slayd vasitəsilə imtahan və test
proqramından istifadə qaydaları haqqında məlumat verilmişdir. İmtahanda namizədlərə
qanunvericilik üzrə 40, Azərbaycan dili üzrə 15, informasiya texnologiyaları üzrə 15,
məntiqi təfəkkürün yoxlanılması üzrə 30 sual olmaqla ümumilikdə 100 sual təqdim
edilmiş, sualları cavablandırmaq üçün namizədlərə 2 saat 30 dəqiqə vaxt verilmişdir. Test
imtahanında obyektivliyin və şəffaflığın tam təmin edilməsi məqsədilə imtahanın
videoçəkilişi aparılmışdır. Test imtahanı bitdikdən dərhal sonra namizədlərə test
imtahanının nəticəsinə dair arayış təqdim edilmişdir.
Test imtahanlarının nəticələri Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın rəsmi
internet portalında (www.dqmk.nmr.az) yerləşdirilmişdir.
Müsabiqəyə çıxarılan vakant vəzifələrin tutulması üçün 574 namizəd sənəd təqdim
etmiş, onlardan 557-si test imtahanında iştirak etmişdir. Test imtahanlarında müvafiq
keçid balını toplamış 269 nəfər müsahibə mərhələsində iştirak etmək hüququ
qazanmışdır. İnzibati vəzifələrin altıncı təsnifatı üçün keçid balı 75 və 80, yeddinci
təsnifatı üçün isə 65 və 70 olmuşdur.
Test imtahanından müvəffəqiyyət qazanmış namizədlər imtahanın nəticələri elan
edildiyi gündən 10 iş günü müddətində Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın
internet portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qanunvericiliyə əsasən müsahibə
mərhələsi sənəd qəbulu başa çatdıqdan sonra 30 gün ərzində keçiriləcəkdir.

