Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş
məsləhətçisi Razi Məmmədovun 2 aprel 2019-cu il tarixdə Naxçıvan
Dövlət radiosunda verdiyi müsahibə
Sual 1.
Komissiya tərəfindən 5 noyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin
müsahibə mərhələsi nə zaman keçirilib?
Dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün 5 noyabr
2018-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin müsahibə mərhələsi cari ilin 2-18 mart
tarixlərində keçirilmişdir. Müsahibələrdə ilk olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Mərkəzi Seçki
Komissiyasında işə qəbul olunmaq istəyən namizədlər iştirak etmişdir. Müsahibə
mərhələsində 210 namizəd iştirak etmiş, bunlardan 111 nəfəri müvəfəqiyyət qazanmışdır.
Müsahibə zamanı namizədə ixtisasına, iddia etdiyi vəzifənin qulluq funksiyasına,
peşə hazırlığına və dünyagörüşünə uyğun suallar verilir. Müsahibə mərhələsində
obyektivliyin və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə müsahibə qrupunun tərkibində
müstəqil ekspertlər, Komissiyanın və dövlət orqanlarının nümayəndələri iştirak edirlər.
Həmçinin müsahibə prosesinin videoçəkilişi aparılır. Müsahibənin nəticələri haqqında
məlumatlar dərhal Komissiyanın rəsmi internet portalında yerləşdirilir
Müsahibə başa çatdıqdan dərhal sonra namizədə yekun bal arayışı hazırlanır və
şəxsi işinə əlavə olunur. Qanunvericiliyə uyğun olaraq keçid balını toplamış namizəd
haqqında məlumatlar Komissiyanın müşayiət məktubu ilə müvafiq dövlət orqanına təqdim
olunur.
Sual 2.
5 noyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş müsabiqənin esse mərhələsi nə zaman
keçirildi?
Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarında mətbuat xidmətlərinin
fəaliyyətlərinin təşkili və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı 19 may 2018-ci il tarixdə keçirilən
tədbirdə qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrasının təmin edilməsi məqsədilə Komissiya
tərəfindən dövlət orqanlarında vakant mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş
məsləhətçi vəzifələrinin tutulması üçün 5 noyabr 2018-ci il tarixdə elan edilmiş
müsabiqənin esse mərhələsi cari ilin 6 mart 2019-cu il tarixində keçirilib.
Müsabiqəyə çıxarılmış 7 vakant vəzifənin tutulması üçün test imtahanında 26
namizəd iştirak etmiş, 7 nəfər uğur qazanmışdır. Keçid balını toplamış 7 namizəd esse
mərhələsində iştirak etmişdir. Bu mərhələdə iştirak etmiş 7 nəfərdən 6-sı uğur
qazanmışdır
İmtahan başlanmamışdan əvvəl iştirakçılar imtahan qaydaları haqqında
məlumatlandırılmış, esse yazmaq üçün onlara 60 dəqiqə vaxt verilmişdir. İmtahanda
obyektivliyin və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə imtahanın videoçəkilişi aparılmışdır.

İmtahanda iştirakçılara müstəqil mühakimə yürütmək və əsaslandırmaq bacarığını
nümayiş etdirməyə imkan verən “Şərqin qapısı Naxçıvan” mövzusu təqdim edilmişdir.
İştirakçılar esse yazarkən fikirlərini məntiqi ardıcıllıqla ifadə etməli və abzaslarla
fərqləndirməli, təhliletmə, tətbiqetmə, ümumiləşdirmə və məntiqi nəticəçıxarma
qabiliyyətini nümayiş etdirməli, fikir və düşüncələrini anlaşıqlı, məntiqli və aydın, ədəbi
dilin normalarına uyğun şəkildə ifadə etməlidirlər. Yazı işləri yoxlanılarkən yuxarıdakı
meyarlar nəzərə alınmış və iştirakçıların yaradıcılıq qabiliyyətləri qiymətləndirilmişdir.
Sual 3.
Komissiyada hansı hazırlıq kursları davam etdirilir?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 07 iyul tarixli Fərmanı
ilə təsdiq olunmuş Komissiyanın Yeni əsasnaməsində təsbit olunmuş hüquqlardan biri də
hazırlıq kurslarının təşkil olunmasıdır. Belə ki, Komissiya tərəfindən müxtəlif
istiqamətlərdə-dövlət qulluğuna, dövlət qulluğunun xüsusi növünə aid olan orqanlara və
dövlət ümumitəhsil müəssisələrinə işə qəbul ilə əlaqədar hazırlıq kursları təşkil edilmiş,
vətəndaşların bilik səviyyəsinin yoxlanılması üçün ödənişli əsaslarla sınaq imtahanları
keçirilmişdir.
Hal-hazırda dövlət qulluğu, vergi, gömrük, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətində işə qəbul olunmaq istəyən şəxslər, eləcə də müəllimlərin işə
qəbulu üçün təşkil edilmiş hazırlıq kurslarımız davam etməkdədir.
Sual 4.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Dövlət Qulluğunun İdarəetmə Şurası Nəzaman
yaradılıb və Şuranın tərkibi kimlərdən ibarətdir?
Dövlət Qulluğunun İdarəetmə Şurası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbov dekabrın 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
Qulluğunu İdarəetmə Şurasının yaradılması haqqında fərman imzalayıb.
Sual 5.
Şuranın yaradılmasında əsas məqsəd?
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası
qanunvericiliyə uyğun olaraq muxtar respublikada dövlət qulluğunun normativ-metodik
təminatını həyata keçirir, dövlət qulluqçuları kateqoriyasına aid edilən şəxslərin siyahısını
müəyyənləşdirir. Şura Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 8
nəfər üzvdən ibarət tərkibdə təşkil edilir və fəaliyyət göstərir. Şura öz fəaliyyətində
Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarını və
qanunlarını, digər normativ hüquqi aktları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. Şura öz
fəaliyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ilə qarşılıqlı əlaqədə qurur
və mütəmadi olaraq özünün fəaliyyəti haqqında məlumatlandırır.

Sual 6.
Şuranın əsas funksiyaları nələrdir?
Şuranın həyata keçirdiyi əsas funksiyalar muxtar respublikada dövlət kadr
siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak etmək;. muxtar respublikanın dövlət hakimiyyəti
orqanlarında dövlət qulluğunun vəziyyətini və səmərəliliyini təhlil etmək, dövlət
qulluğunun kadr təminatının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması işini həyata
keçirmək, dövlət qulluğunun təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların
və metodik göstərişlərin layihələrini hazırlamaq və həmin sənədlərin hazırlanmasında
dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək,dövlət hakimiyyəti orqanlarının
dövlət qulluğu və kadr xidmətlərinin metodik işini əlaqələndirmək, dövlət qulluqçularının
peşə hazırlığı, təcrübə və əlavə təhsili sahəsində işləri təhlil etmək və bununla bağlı
təkliflər hazırlamaq, dövlət qulluqçularına dair məhdudiyyətlərin və təminatların yerinə
yetirilməsinə nəzarət etmək.
Sual 7.
Şuranın fəaliyyətinin təmin edilməsi hansı yollarla həyata keçirilir?
Öz funksiyalarını həyata keçirmək məqsədi ilə Şura: müvafiq dövlət hakimiyyəti
orqanlarından zəruri materialları sorğu edir və alır; dövlət qulluğunun təşkili və həyata
keçirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların və metodik göstərişlərin layihələrini
hazırlayır, müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrini və mütəxəssisləri bu
işə cəlb edir, dövlət hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğunun vəziyyətini və
səmərəliliyini təhlil edir; əmək qanunvericiliyinin və dövlət qulluğu haqqında
qanunvericiliyin tətbiqi, o cümlədən əmək intizamının pozulması və əmək mübahisələri ilə
bağlı vəziyyəti öyrənir və ümumiləşdirir; dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması yollarını araşdırır və bununla bağlı tədbirlər (təkliflər) hazırlayır; qanunvericiliyə
uyğun olaraq dövlət qulluqçularının şikayətlərinə baxır. Şuranın fəaliyyətinə rəhbərliyi və
işinin təşkilini Şuranın sədri həyata keçirir. Şuranın sədri onun tərkibindən Şura üzvlərinin
sadə səs çoxluğu ilə seçilir. Şuranın iclasları mütəmadi olaraq keçirilir. Zərurət olduqda
Şuranın fövqəladə iclasları çağırıla bilər. Şuranın iclasları onun üzvlərinin yarısından çoxu
iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Şuranın müzakirə etdiyi məsələlərə dair qərarları Şuranın
iclasında iştirak edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səsvermə zamanı
xüsusi rəyi olan Şuranın üzvü öz rəyini qəbul edilmiş qərara əlavə edə bilər. Şura özünün
Reqlamentini təsdiq edir. Şuranın qəbul etdiyi qərarlar dövlət qulluqçuları üçün
məcburidir.

