Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın İnformasiya texnologiyaları və proqram
təminatı şöbəsinin müdiri Mahir Abbasovun “Naxçıvanın Səsi”
radiosunda verdiyi müsahibə

Sual 1.
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dövlət qulluğu siyasəti o
cümlədən dövlət qulluğu ilə bağlı muxtar respublikada hansı tədbirlər həyata
keçirilir?
Əsası ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezidentimiz
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən dövlət qulluğu sahəsindəki
islahatlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla həyata keçirilməkdədir.
Muxtar respublikada müasir tələblərə cavab verən dövlət qulluğu sisteminin
formalaşdırılması, dövlət orqanları üçün ən müasir standartlara cavab verən yeni
inzibati binaların tikilməsi və maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, dövlət
quluqçularının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, onlara lazımi iş şəraitinin
yaradılması və işində fərqlənən dövlət qulluqçularının təltif edilməsi dövlət
qulluğuna göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2008-ci il 22 aprel tarixli
Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın yaradılması həyata keçirilən islahatların ən
vacib tərkib hissəsidir. Komissiyanın yaradılmasında əsas məqsəd muxtar
respublikada kadr siyasətinin həyata keçirilməsi, dövlət qulluğu üçün kadrların
müsabiqə yolu ilə seçilməsi, yerləşdirilməsi və normativ-hüquqi aktların tətbiqinin
təşkil edilməsindən ibarətdir. Komissiya dövlət qulluğu sahəsində dövlət
siyasətinin formalaşdırılmasını və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir,
dövlət qulluğu və kadr məsələləri sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üçün
normativ-hüquqi aktların layihələrini hazırlayır, kadr hazırlığını təmin edir,
mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görür, dövlət
qulluqçularının reyestrini təkmilləşdirir və ondan səmərəli istifadə olunmasını
təmin edir, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq, dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün müsabiqə elan edir,
imtahanlarda şəffaflığı təmin edir, həmçinin dövlət qulluqçuları tərəfindən etik
davranış qaydalarına əməl olunmasına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
nəzarət edir.
Fəaliyyətə başladıqdan qısa müddət sonra Komissiya üçün yeni inzibati
binanın tikilməsi, test mərkəzinin, lokal kompüter şəbəkəsinin, mərkəzi server
sisteminin yaradılması Komissiyanın fəaliyyətinin günün tələbləri səviyyəsində
qurulmasına şərait yaratmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədrin tapşırığına əsasən proqram təminatının yaradılması və bundan istifadə
edilməsi elektron xidmətlərin həyata keçirilməsinə, elektron sənəd qəbulu işinin
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sürətlənməsinə, vaxt itkisinin minimuma endirilməsinə və şəffaflığın tam təmin
olunmasına gətirib çıxarmışdır.
Komissiya fəaliyyətində peşəkarlığın və keyfiyyətin artırılması, şəffaflıq və
obyektivliyin təmin edilməsi, dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin tətbiqinə
nəzarətin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirləri ötən dövr ərzində də davam
etdirmişdir. Hazırda Komissiya tərəfindən dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna aid
normativ aktların tələblərinə riayət olunması nəzarətdə saxlanılır, onlara dövlət
qulluqçularının şəxsi işlərinin və reyestrinin aparılması qaydaları, ixtisas
dərəcələrinin verilməsi və digər məsələlərlə bağlı metodiki köməklik göstərilir.
Komissiya tərəfindən indiyədək keçirilmiş 16 müsabiqədə 4959 namizəd iştirak
etmiş, onlardan 1045 nəfər müsabiqəni müvəffəqiyyətlə başa vuraraq dövlət
orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinə təyin olunmuşdur. Muxtar
respublikanın dövlət orqanlarında inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının
təqribən 39 faizi Komissiyanın keçirdiyi müsabiqələrdə uğur qazanmış, müasir
dünyagörüşünə malik, qanunvericilik və informasiya texnologiyaları üzrə bilikləri,
habelə məntiqi düşüncə qabilliyyəti olan dövlət qulluqçularıdır. Bundan başqa,
Komissiyanın təşkilatçılığı ilə dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid olan orqanlar
üzrə 38 müsabiqənin test imtahanları keçirilmiş, bu imtahanlarda 1730 namizəd
iştirak etmiş, onlardan 508-i müvafiq keçid balını toplamışdır. Keçirilən
müsabiqələrdə iştirak edənlərin sayının ildən-ilə artması onu göstərir ki, bu
sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti öz bəhrəsini verir və gənclərin dövlət
qulluğuna marağı artır.
Sual 2.
Komissiyada ilk dəfə olaraq dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işə qəbul
nə zaman keçirildi. Müsabiqə vəziyyəti və nəticələr barədə nə deyə
bilərsiniz?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən müəllimlərin dövlət ümumi təhsil
müəssisələrinə işə qəbulu üçün 17 iyul 2018-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin
test imtahanları 24 avqust-12 sentyabr tarixlərdə keçirilmişdir.
Müsabiqəyə 165 vakant vəzifə çıxarılmış,123 vakant vəzifənin tutulması
üçün 527 nəfər sənəd təqdim etmiş, test imtahanlarında 518 namizəd iştirak
etmişdir. 42 vakant vəzifənin tutulması üçün sənəd təqdim olunmamışdır.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciətlər müsabiqə elan edildiyi gündən
etibarən 30 gün ərzində Komissiyanın internet portalı vasitəsilə elektron formada
qəbul edilmişdir. Ən çox müsabiqə vəziyyəti ixtisaslar üzrə İbtidai sinif müəllimliyi
ürzə 166 müraciət, İngilis dili ürzə 84 müraciət, Riyaziyyat ürzə 43 müraciət,
Coğrafiya ürzə 42 müraciət və Tarix ürzə 41 müraciət qeydiyyata alınmışdır.
Test imtahanında iştirakçılara ixtisas üzrə ümumi fənn proqramına uyğun
40, metodika və təlim strategiyaları üzrə 25, informasiya texnologiyaları üzrə 15
sual olmaqla 80 sual təqdim edilmiş, sualları cavablandırmaq üçün iştirakçılara
120 dəqiqə vaxt verilmişdir.
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Stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunan müəssisələrə işə qəbul üçün test
tapşırıqlarının 60 faizini, 48 bal, digər müəssisələrə işə qəbul üçün test
tapşırıqlarının 80 faizini, 64 bal düzgün cavablandırmış 123 namizədin sənədləri
müvafiq vəzifələrə təyin olunmaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil
Nazirliyinə göndərilmişdir.
Qeyd edək ki, muxtar respublikada ilk dəfə olaraq müəllimlərin işə qəbulu
mərkəzləşdirilmiş qaydada, elektron proqram təminatı tətbiq olunmaqla test
imtahanları vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Obyektivliyin və şəffaflığın tam təmin
edilməsi məqsədilə test imtahanlarının videoçəkilişi aparılmış, test imtahanı
bitdikdən dərhal sonra iştirakçılara cavab kartı və test imtahanının nəticəsinə dair
arayış təqdim edilmişdir.Test imtahanlarının nəticələri Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın rəsmi internet portalında yerləşdirilmişdir.
Sual 3.
Dövlət qulluğu ilə bağlı muxtar respublikada qanunvericiliyə edilən
dəyişikliklərlə əlaqədar hansı işlər görülmüşdür?
Dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərlə əlaqədar
olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 27 may tarixli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluğuna
qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət qulluğu
vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test
nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili,
keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması Qaydası” və 2017-ci il 9 sentyabr tarixli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluğuna qəbul
üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı
və sənədlərin qəbulu Qaydaları”na əsasən, test imtahanında, eləcə də müsahibə
mərhələsində iştirak etmək üçün namizədlər Komissiyanın internet portalı
vasitəsilə müraciət formalarını doldurmaqla onlayn qeydiyyatdan keçməlidir. Buna
görə də Komissiyanın prorqam təminatının yeniləndirilməsinin zərurəti yaranmışdı.
Naxçıvan Muxtar Resuplikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun
tapşırığına əsasən icraçı şirkətlə müqavilə bağlanmış və həmin şirkət tərəfindən
yeni proqram təminatı işlənib hazırlanmışdır. Komissiyanın elektron
xidmətlərindən faydalanmaq istəyən hər bir istifadəçinin “şəxsi kabinet”i olmalıdır.
“Şəxsi kabinet” bir dəfə yaradılır və daimi istifadə edilir. Müsabiqələrdə iştirak
etmək üçün namizədlər “şəxsi kabinet” bölməsinə daxil olaraq elektron müraciət
formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçəcəklər. İstifadə edilmiş xidmətlər,
imtahan nəticələri və digər məlumatlar istifadəçinin “şəxsi kabinet”ində öz əksini
tapır. Bu da vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbul ilə əlaqədar müraciət etmək
imkanlarının sadələşdirilməsinə və asanlaşdırılmasına, eləcə də rayonlarda
yaşayan vətəndaşların sənəd təqdim etməsi üçün mərkəzə gəlməsinin və bunun
nəticəsində yaranan vaxt və maliyyə itkisinin qarşısı alınmasına, əlavə sənəd
təqdim etmədən “şəxsi kabinet” vasitəsi ilə internet üzərindən qeydiyyatdan
keçməklə test və müsahibə mərhələlərində iştirakına imkan verir. Müsabiqələrdə
iştirak etmək üçün namizədlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq
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sənədlərin skan edilmiş surətlərini istənilən vaxt “şəxsi kabinet”ə yükləyə bilərlər.
Bundan əlavə, test imtahanı və müsahibənin vaxtı və digər məsələlər barədə
“şəxsi kabinet” vasitəsilə namizədlərə bildiriş göndərməklə əvvəlcədən lazımi
məlumatların verilməsi mümkündür.
Bildiyimiz kimi, qanunvericiliklə vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbulu
zamanı test imtahanında iştirak etmələri üçün müəyyən məbləğin ödənilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Namizədlər “şəxsi kabinet” vasitəsilə onlayn qaydada, yəni
bank kartları ilə ödəniş edə bilirlər. Komissiyanın internet portalının
təhlükəsizliyinin tam şəkildə təmin edilməsi məqsədilə “SSL” sertifikatı alınmışdır
ki, bu da Komissiyanın portalının elektron ödəniş sistemlərinə inteqrasiya
edilməsinə imkan verəcək, elektron xidmətlərdən istifadə edərkən və
qeydiyyatdan keçərkən namizədlərin fərdi və ödəniş kartı məlumatlarının
qorunmasını təmin edir. Bununla da namizədlər “şəxsi kabinet” vasitəsilə
müsabiqədə iştirak etmək üçün qanunla müəyyən edilmiş ödəniş məbləğinin tam
təhlükəsiz şəraitdə ödənilməsini həyata keçirirlər.
Yeni proqram təminatının hazırlanması Komissiyanın fəaliyyətinin günün
tələblərinə uyğun və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata
keçirilməsinə şərait yaradacaqdır.
Sual 4.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyada hazırlıq kursları haqqında və yeni müsabiqə
elanı ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Komissiyanın Əsasnaməsinə uyğun olaraq dövlət qulluğuna, dövlət ümumi
təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə və dövlət qulluğunun xüsusi növünə
qəbul olmaq istəyən namizədlər üçün mütəmadi olaraq qrafik əsasında peşəkar
müəllimlər tərəfindən Komissiyanın inzibati binasında hazırlıq kursları və sınaq
imtahanları təşkil olunub keçirilir.
Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işə qəbul üçün elan edilmiş
müsabiqəyə namizədlər 17 sentyabr 2018-ci il tarixdən 17 oktyabr 2018-ci il
tarixədək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın internet portalında “şəxsi kabinet”
bölməsinə daxil olaraq elektron müraciət formasını doldurmaqla qeydiyyatdan
keçməlidirlər.
Namizədlər elektron ərizəni təsdiq etmək məqsədilə test imtahanında iştirak
üçün 70 manat məbləği Komissiyanın "Naxçıvanbank" hesabına ödəməli və
ödənişə dair qəbzin surətini Komissiyaya təqdim etməlidirlər.
Namizədlər həmçinin Komissiyaya gəlmədən, “şəxsi kabinet” vasitəsilə
onlayn olaraq bank kartları ilə ödəniş edə bilərlər.
Elektron ərizələrin təsdiqi həftənin iş günləri saat 09:00-dan 12:30-dək və
14:00-dan 17:30-dək həyata keçirilir.
Namizəd bir neçə vakant vəzifənin tutulması üçün müraciət edə bilər.
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Sual 5.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən dövlət qulluqçularının idarə edilməsinə
dair mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının inkişaf etdirilməsi və ondan
səmərəli istifadə olunması necə təmin edilir?
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. Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin
inkişaf etdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli işlər görülmüşdür.
Hazırda muxtar respublikanın dövlət orqanlarında fəaliyyət göstərən 2504
dövlət qulluqçusu barədə məlumatlar Reyestrə daxil edilmişdir ki, onlardan 60-ı
siyasi, 1944-ü inzibati və 500-ü yardımçı vəzifə daşıyır. Dövlət qulluqçularının 26,5
faizini gənclər, 22,8 faizini isə qadınlar təşkil edir.

