Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın Mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə baş məsləhətçisi Razi Məmmədovun 16 mart
2019-cu il tarixdə Naxçıvan Dövlət
radiosunda verdiyi müsahibə
Sual 1.
2018-ci ildə dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin
tutulması üçün elan olunmuş müsabiqələr haqqında nə deyə bilərsiniz?
2018-ci il 5 mart tarixində elan edilmiş müsabiqəyə 35 dövlət orqanından
294 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin vəzifələrin tutulması üçün 395 nəfər sənəd
təqdim etmişdir. Müsabiqənin test imtahanları mərhələsində 370 namizəd
iştirak etmiş, 136 namizəd keçid balını toplamışdır. Test mərhələsində müvafiq
keçid balını toplamış 136 namizəddən 133-ü müsahibə mərhələsində iştirak
etmək üçün sənədlərini Komissiyaya təqdim etmişdir. Həmçinin ötən ilki
müsabiqənin test imtahanlarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş keçid balını
toplamış və inzibati vəzifə üzrə sertifikat əldə etmiş 17 namizədin müraciəti
nəzərə alınaraq müsahibə mərhələsində iştirak etmələri üçün onlara lazımi
köməklik göstərilmişdir. 25 iyun-3 iyul 2018-ci il tarixlərdə keçirilən
müsahibələrdə iştirak edən 129 namizəddən 66-sı keçid balını toplayaraq
müvəffəqiyyət qazanmışdır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq keçid balını
toplamış 58 namizədin sənədləri dövlət orqanlarına göndərilmiş və onlar
müvafiq vəzifələrə təyin edilmiş, 8 nəfər isə ehtiyat kadrlar siyahısına
salınmışdır.
Dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün 5
noyabr 2018-ci il tarixində növbəti müsabiqə elan edilmişdir. Müsabiqəyə 40
dövlət orqanından 305 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin vəzifələrin tutulması
üçün 583 nəfər sənəd təqdim etmişdir. Müsabiqənin test mərhələsində 570
nəfər iştirak etmiş, Test imtahanlarında 257 nəfər keçid balını toplamış və
müsahibə mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanmışdır.Hal-hazırda
müsabiqənin müsahibə mərhələsi keçirilir və savadlı, yüksək intelektual və
dünyagörüşünə malik namizədlər seçilərək iddia etdikləri vəzifələrə göndərilir.
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Sual 2.
Keçirilən müsahibənin nəticəsindən narazı qalan namizədlərin
apellyasiya komissiyasına şikayət verməsi və apellyasiya şikayətinə
baxılması hansı qaydada aparılır?
Namizəd müsahibənin nəticəsi Komissiyanın rəsmi internet saytında
yerləşdirildiyi gündən və ya daxili müsahibənin nəticəsi barədə arayış ona
verildiyi gündən 5 iş günü müddətində apellyasiya komissiyasına şikayət verə
bilər. Şikayətdə şikayətçinin adı, atasının adı, soyadı, ünvanı, yaxud işlədiyi
yer və şikayətin yazıldığı tarix göstərilməli, həmçinin şikayət həmin şəxs
tərəfindən imzalanmalıdır. Apellyasiya şikayətinə 7 iş günü müddətində
Komissiyanın inzibati binasında baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.
Apellyasiya şikayətinə baxılmasının yeri və vaxtı barədə ən azı 2 gün
əvvəlcədən namizədə və dəvət edilmiş müsahibə komissiyasının üzvünə
(üzvlərinə) məlumat verilir. Namizəd tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti
onun iştirakı ilə araşdırılır. Appellyasiya şikayətinə baxılarkən namizəd
apellyasiya komissiyasının üzvlərinə və apellyasiya şikayətinə baxılmasında
iştirak edən digər şəxslərə qarşı qeyri-etik hərəkətlərə yol verdikdə və ya
apellyasiya
şikayətinə
baxılmasına
maneçilik
etdikdə
apellyasiya
komissiyasının sədri tərəfindən xəbərdarlıq edilə və ya apellyasiya şikayətinə
baxılmasından kənarlaşdırıla bilər. Namizəd apellyasiya şikayətinə
baxılmasından kənarlaşdırıldıqda apellyasiya şikayətinə onun iştirakı olmadan
baxılır.
Apellyasiya şikayətinə baxılarkən namizədin şəxsi işi, video çəkiliş (çəkiliş
aparıldıqda),
“Namizədin
iddia
etdiyi
vəzifəyə
uyğunluğunun
qiymətləndirilməsinə dair bal cədvəli” və “Namizədin vəzifəyə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsinə dair yekun protokol”, habelə digər zəruri sənədlər
apellyasiya komissiyasına təqdim edilir. Apellyasiya komissiyası zərurət
olduqda müsahibə komissiyasının üzvünü (üzvlərini), müsahibədə müşahidəçi
qismində iştirak etmiş şəxsi (şəxsləri) və müvafiq sahə üzrə mütəxəssisi
(mütəxəssisləri) apellyasiya şikayətinə baxılmasına dəvət edə bilər.
Apellyasiya komissiyasında araşdırma aşağıdakı qaydada keçirilir: namizədin
apellyasiya şikayətinə dair mülahizələri dinlənilir namizədə aid olan və
müsahibənin keçirilməsi ilə bağlı olan zəruri sənədlər nəzərdən keçirilir zərurət
olduqda müsahibənin video çəkilişinə (çəkiliş aparıldıqda) baxılır. Dəvət
edilmiş müsahibə komissiyasının üzvü (üzvləri) və müsahibədə müşahidəçi
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qismində iştirak etmiş şəxsin (şəxslərin) apellyasiya
mülahizələri dinlənilir və müvafiq qərar qəbul edilir.

şikayətinə

dair

Sual 3.
Komissiya tərəfindən 2018-ci il ərzində dövlət orqanlarında mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçi vəzifələrinin tutulması üçün
keçirilən test və esse imtahanları haqqınd nə deyə bilərsiniz?
Komissiya tərəfindən dövlət orqanlarında vakant mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə baş məsləhətçi vəzifələrinin tutulması üçün 2018-ci il iyun ayının
1-də elan edilmiş müsabiqənin test imtahanları 16-17 iyul tarixlərində keçirilib.
Müsabiqəyə 8 vakant vəzifə çıxarılmış, həmin vəzifələrin tutulması üçün
20 namizəd sənəd təqdim etmişdir. Keçirilən imtahanlarda 5 nəfər müvafiq
keçid balını toplamış və esse mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanmışdır.
Müsabiqənin esse mərhələsi 5 sentyabr 2018-ci il tarixdə keçirilmişdir. Bu
mərhələdə 5 namizəd iştirak etmiş və onlardan 4-ü müvafiq keçid balını
toplamışdır.
Komissiya tərəfindən dövlət orqanlarında vakant mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə baş məsləhətçi vəzifələrinin tutulması üçün 5 noyabr 2018-ci il
tarixdə elan edilmiş müsabiqənin test imtahanları 2019-cu ilin 7-21 yanvar
tarixlərində keçirilib. 6 vakant vəzifənin tutulması üçün müraciət etmiş 26
nəfərdən 25-i test imtahanlarında iştirak etmişdir.
Test imtahanlarında uğur qazanmış 7 nəfər 6 mart 2019-cu il tarixdə
keçirilmiş müsabiqənin esse mərhələsində iştirak etmiş, onlardan 6-sı uğur
qazanmışdır.
Sual 4.
Dövlət qulluqçularının vəzifələri nələrdir?
Dövlət qulluqçusu qanunvericiliyi və dövlət orqanlarının qəbul etdikləri
başqa normativ hüquqi aktları həyata keçirməli
Dəhbərlərin öz səlahiyyəti hüdudunda verdikləri əmrləri, sərəncamları və
göstərişləri yerinə yetirməli
Dövlət orqanında müəyyən edilmiş qulluq reqlamentinə riayət etməli
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Başqa dövlət qulluqçularının işini çətinləşdirən, yaxud qulluq keçdiyi dövlət
orqanının nüfuzunu aşağı sala biləcək hərəkətlərə yol verməməli
Vətəndaşların, müəssisə, idarə və təşkilatların müraciətlərinə vaxtında
baxmalı və öz səlahiyyətləri hüdudunda onları qərəzsiz həll etməli
Lazım gəldikdə öz ixtisası hüdudunda rəhbərin göstərişi ilə əlavə iş görməli
Dövlət sirrini və qanunla mühafizə edilən digər sirri həmişə, o cümlədən
dövlət qulluğuna xitam verildikdən sonra da saxlamalı
Vəzifə borcunun yerinə yetirilməsi vaxtı daxil olan və vətəndaşların şəxsi və
ailə həyatı, şərəfi və ləyaqəti ilə bağlı məlumatları gizli saxlamalı və qanunla
nəzərdə tutulmuş hallar istisna edilməklə, belə məlumatların verilməsini tələb
etməməli
Qulluq keçdiyi orqanın rəhbərinə hər il öz gəlirləri və əmlak vəziyyəti
haqqında maliyyə hesabatı verməli, orada əlavə gəlirlərin mənbəyini, növünü
və məbləğini göstərməlidir.
Sual 5.
Dövlət qulluqçularının hüquqları nələrdir?
Dövlət qulluqçusu vəzifə borcunu yerinə yetirmək üçün dövlət
orqanlarından, ictimai birliklərdən, müəssisə, idarə və təşkilatlardan müəyyən
edilmiş qaydada lazımi informasiya və materiallar tələb etmək və almaq
Dövlət qulluqçusunu vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək hüququna
malik olan vəzifəli şəxsdən öz qulluq vəzifələrinin yazılı surətdə təsbit
edilməsini və onların icrası üçün şərait yaradılmasını tələb etmək
Əlavə təhsili və qulluq vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə münasibəti nəzərə
alınmaqla qulluqda irəli çəkilmək və ya dövlət maaşının məbləğinin artırılması
iddiasında olmaq
Elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, qulluq keçdiyi dövlət orqanı
rəhbərinin icazəsi ilə pedaqoji və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmaq ilk
tələbdən öz şəxsi işinin bütün materialları ilə, şəxsi işə tikilməli olan rəylər və
digər sənədlərlə tanış olmaq, habelə öz izahatlarının şəxsi işə tikilməsini tələb
etmək
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Qulluq keçdiyi dövlət orqanının rəhbərindən aldığı icrası məcburi olan
göstəriş və ya əmrin qanuniliyi və ya dürüstlüyü dövlət qulluqçusunda şübhə
doğurursa, həmin göstərişin və ya əmrin yazılı şəkildə ona verilməsini tələb
etmək
Qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa və bu, dövlət qulluqçusu
funksiyalarının icrası ilə bir araya sığmayan deyilsə, ictimai birliklərdə üzv
olmaq
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət vəsaiti hesabına təhsil
almaq və müvafiq təlim keçmək, habelə təhsil məqsədilə məzuniyyət almaq
Sual 6.
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. 3 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
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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.

