Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş
məsləhətçisi Razi Məmmədovun 12 may 2019-cu il tarixdə Naxçıvan
Dövlət radiosunda verdiyi müsahibə
Sual 1.
“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara
hamiliyə verilməsi haqqında” Sərəncam nə vaxt imzalanıb və Komissiya bu
sərəncamla bağlı hansı tədbirləri həyata keçirir?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il
27 iyul tarixli Sərəncamını imzalamış və sözü gedən Sərəncamla 3 ali, 3 orta ixtisas
təhsili müəssisəsini əhatə edən 98 ixtisas və 1 lisey 31 təşkilata hamiliyə verilib. Bu
Sərəncam ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsili alan tələbələrin təcrübə
qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından atılan mühüm
addımdır. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı
kadrlar hesab olunur. İxtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi yüksəkixtisaslı
kadr hazırlığına böyük töhfə verir.
Elə bu məqsədlə həmin Sərəncamla Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dövlət və
bələdiyyə idarəetməsi ixtisası Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya hamiliyə verilib. Sərəncamla hami
təşkilat və Universitet arasında əlaqələr genişlənib, qarşılıqlı əməkdaşlıq insan
kapitalının inkişafına, dayanıqlı əmək bazarının yaradılmasına xidmət edib.
Komissiyada “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq
təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2015-ci il 27 iyul tarixli Sərəncamında nəzərdə tutulan vəzifələrin uğurlu
icrasını təmin etmək məqsədilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına uyğun olaraq
Komissiya tərəfindən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
ixtisasının tələbələri üçün 2015-ci ildən başlayaraq müxtəlif tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Belə ki, 12 noyabr 2015-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilən
tədbirdə tələbələrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəşrləri olan “Səmərəli Dövlət İdarəçiliyi” kitabı və “Dövlət İdarəçilik
Nəzəriyyəsi” dərsliyi təqdim olunmuşdur.
11 may 2016-cı il tarixdə Komissiyanın inzibati binasında tələbələrlə görüş
keçirilmişdir. “Dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul qaydaları”, “Dövlət
qulluqçuları reyestrinin aparılması qaydaları” və “Dövlət qulluqçularının xidməti
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi” mövzularında slaydlar təqdim olunmuşdur. Tələbələr
Komissiyanın struktur bölmələri ilə tanış olmuş, onlara Komissiyanın fəaliyyət
istiqamətləri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Komissiyanın “Test mərkəzi”ndə
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2 may 2018-ci il tarixdə Komissiyanın inzibati binasında keçirilən tələbələrlə
görüşdə tələbələrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının nəşri olan “Dövlət İdarəçilik Nəzəriyyəsi” kitabı hədiyyə
edilmişdir. Tələbələr Komissiyanın struktur bölmələri ilə tanış olmuş, onlara
Komissiyanın fəaliyyət istiqamətləri haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Tələbələr
Komissiyanın Test mərkəzində dövlət qulluğuna qəbulun 1-ci mərhələsini-test
imtahanlarını əyani olaraq izləmişlər.
12 noyabr-28 dekabr 2018-ci il tarixlərdə Komissiyanın inzibati binasında
Universitetin IV kurs tələbələri üçün istehsalat təcrübəsi təşkil edilmişdir. İstehsalat
təcrübəsi zamanı tələbələr Komissiyanın müvafiq sektor və şöbələrinin fəaliyyət
istiqamətləri ilə tanış olmuş, onlara dövlət qulluğuna qəbul, sənəd qəbulunun
aparılması, “şəxsi kabineti”in yaradılması, dövlət reyestrinin aparılması, müsahibə
mərhələsi, müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətin edilmə qaydası, ictimaiyyətlə
əlaqələrin təşkili ilə bağlı ətraflı məlumat verilmiş və slaydlar vasitəsilə dərslər
keçirilmişdir. Tələbələr Komissiyanın Test mərkəzində dövlət qulluğuna qəbul üçün
sınaq imtahanının və müəllimlərin dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə işə qəbul üçün
test imtahanlarının keçirilməsini əyani olaraq izləmişlər. Təcrübənin son günü keçirilmiş
tələbələrarası müsabiqədə ilk üç yeri tutmuş tələbəyə Sertifikatlar verilmiş və onlara
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
nəşrləri olan “Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi”, “Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları”,
“Dövlət qulluğu: nəzəriyyə və praktika” kitabları hədiyyə edilmişdir.
15 mart 2019-cu il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dövlət və bələdiyyə
idarəetməsi ixtisasının tələbələri üçün “Etik davranış qaydaları” və “Dövlət qulluğuna
dair qanunvericiliyin dövlət orqanlarında tədbiqinə nəzarət”, 29 mart 2019-cu il tarixdə
isə “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və Azərbaycanda müasir dövlət idarəçilik
sistemi” və “Dövlət qulluğuna qəbul qaydaları” mövzularında açıq dərslər keçirilmişdir.
2015-2019-cu illərdə Komissiya tərəfindən hamiliyə götürülən Dövlət və bələdiyyə
idarəetməsi ixtisasının tələbələri üçün bir sıra işlər görülmüş və həyata keçirilən
tədbirlər hazırda da davam etdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin və
Komissiyaya aid cari tapşırıqların icra olunması diqqətdə saxlanılmış, ayda iki dəfə
Komissiyanın təcrübəli əməkdaşları tərəfindən tələbələr üçün “Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev və Azərbaycanda müasir dövlət idarəçilik sisteminin yaradılması”,
“Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sistemi”, “Müsabiqənin test və müsahibə
mərhələsinin keçirilmə qaydaları”, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları və
onlara əməl olunmasına nəzarət mexanizmi”, “Dövlət qulluqçularına ixtisas
dərəcələrinin verilməsi və ortaya çıxan mübahisələrin həlli qaydaları”, “Müsabiqənin
test imtahanı mərhələsinin keçirilmə qaydaları”, “Müsabiqənin müsahibə mərhələsinin
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keçirilmə qaydaları”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluğunda kadr
ehtiyatlarının idarə edilməsi”, “Dövlət qulluğunun Azərbaycan modeli”, “İnkişaf etmiş
ölkələrin dövlət qulluğu sistemi” və digər mövzularda slaydlar vasitəsilə açıq dərslər
keçirilmişdir. Keçirilən bütün tədbirlər tələbələrin gələcək inkişaflarına böyük stimul
vermişdir. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası da dövlət quruculuğunda mühüm
yer tutur. Bu baxımdan müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin Komissiyada
təcrübə keçməsi təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndirmək olar.
Sual 2.
Komissiya tərəfindən 2015-ci il 3 aprel tarixli sərəncamın icrası ilə bağlı hansı
işlər görülüb?
“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. 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.
Layihənin həyata keçirilməsi zamanı Komissiyanın əməkdaşları ilə Dövlət və
bələdiyyə idarəetməsi ixtisasının tələbələri birlikdə fəaliyyət göstərəcəklər. Tələbələrin
arasından seçilmiş könüllülərə Komissiyanın əməkdaşları tərəfindən əvvəlcədən təlim
keçiriləcək, onlara qeydiyyat üçün təqdim edilən sənədlər, həmin sənədlərin
düzgünlüyünün yoxlanılması, Komissiyanın proqram təminatından istifadə və
qeydiyyatdan keçmə qaydaları izah ediləcəkdir. Təlim tamamlandıqdan sonra
Komissiyanın əməkdaşları həmin könüllülərlə birlikdə əvvəlcədən müəyyən olunmuş
günlərdə rayonlara gedərək müsabiqələrdə iştirak üçün qeydiyyatdan keçməkdə
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çətinlik çəkən vətəndaşlara səyyari xidmət göstərəcəkdir. Səyyari xidmətin qrafiki
Komissiyanın internet portalında öz əksini tapacaqdır. “Vətəndaşların dövlət qulluğuna
qəbulunun stimullaşdırılması” layihəsində iştirak edən könüllülərə Sertifikatlar və
hədiyyələr təqdim olunacaqdır.
Tələbələr tərəfindən hazırlanacaq olan mobil applikasiya elə hazırlanmalıdır ki,
Komissiyanın fəaliyyəti, dövlət qulluğuna dair qanunvericilik, test və müsahibə
proqramları, müsabiqə elanları və digər məlumatlar orda öz əksini tapa bilsin. Layihələr
şəxsən Komissiyaya gəlməklə və ya Komissiyanın internet portalında
(www.dqmk.nmr.az) yaradılmış “Startap layihələrinin qəbulu üçün müraciət” bölməsi
vasitəsilə elektron formada təqdim edilə bilər. Əhatəli, ən yaxşı dizayn və interfeysə
malik olan layihə qəbul ediləcək və qalib mükafatlandırılacaqdır.

