Hansı vəzifələr müsahibəyə çıxarılır?
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun (bundan sonra – Qanun) 28-ci maddəsinə əsasən,
birinci–beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında (yerli icra
hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının
yanındakı orqanlar və inzibati ərazi dairələri üzrə
nümayəndəlikləri istisna olmaqla) inzibati vəzifələrin
birinci–yeddinci təsnifatına uyğun olan dövlət qulluğu
vəzifələri müsahibə əsasında tutulur.
Müsahibədə iştirak
Vəzifələrin müvafiq altqrupu üzrə sertifikat əldə edən şəxs
sertifikatda qeyd olunan vəzifə və qrup daxilində daha aşağı
altqruplara uyğun olan vəzifə üzrə keçirilən müsahibələrdə
iştirak edə bilər. Müsahibənin keçirilməsi haqqında elanda
namizədin iddia etdiyi vəzifə üzrə aşağıdakı məlumatlar
yerləşdirilir:
·
iş yerinin ünvanı;
·
inzibati vəzifənin təsnifatı;
·
vəzifə maaşı;
·
vakant vəzifə üzrə qulluq funksiyaları;
·
təhsilə, təcrübəyə, xüsusi biliklərə və peşə bacarığına
dair tələblər;
·
tələb olunan sertifikat.
Namizəd müsahibədə iştirak üçün elan verildiyi gündən 30
gün ərzində portal vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına elektron
müraciət edir. Müsahibə sənədlərin qəbulu başa çatdıqdan
sonra 30 gün ərzində keçirilir.
Müsahibənin təşkil olunması
Dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu dövlət orqanı
müsahibənin keçirilməsi üçün müsahibə komissiyası yaradır.
Müsahibə komissiyası üç nəfərdən ibarət tərkibdə, Mərkəzin
bir nümayəndəsi və bir müstəqil ekspert daxil edilməklə
formalaşdırılır. Müsahibə, namizədin razılığı ilə videoçəkiliş
aparılmaqla, ictiamiyyət, kütləvi infirmasiya vasitələri

nümayəndələrinin və digər müşahidəçilərin (olduğu halda)
iştirakı ilə keçirilir. Müsahibələrin keçirildiyi yer və vaxt barədə
məlumat namizədlərə müsahibənin keçirilməsinə ən azı 5 gün
qalmış Mərkəzin portalı və dövlət orqanının internet saytı
vasitəsilə verilir. Müsahibə hər bir namizədlə fərdi qaydada və
ən azı 20 dəqiqə aparılır.
Müsahibə zamanı namizədin qiymətləndirilməsi
Müsahibədə iştirak etmiş namizədin vakant vəzifəyə
uyğunluğu “bilik səviyyəsi”, “peşə hazırlığı”, “ümumi
dünyagörüşü” və “vakant vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətlər”
kimi meyarlar əsasında qiymətləndirilir. Hər bir qiymətləndirmə meyarı üçün ən yüksək bal 5, ən aşağı bal ilə 2-dir.
Müsahibədən 16 və daha çox bal toplamış namizəd
müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş hesab olunur və
müsahibənin nəticələri Mərkəzin portalında və dövlət
orqanının internet səhifəsində yerləşdirilir. Müsahibədən
müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər vakant vəzifəyə təyin
edilmək üçün 5 iş günü müddətində dövlət orqanının rəhbərinə
təqim olunur. Vakant vəzifəyə təyin edilməmiş namizədlər iki il
müddətində həmin dövlət orqanında ehtiyat kadr kimi
saxlanılırlar. Bu müddətdə həmin dövlət orqanında analoji
vəzifə olduqda, namizədlər onların razılığı ilə həmin vəzifəyə
təyin edilirlər.
Müsahibənin nəticələrinə yenidən baxılması
Namizəd müsahibənin nəticəsindən inzibati qaydada və
məhkəməyə şikayət verə bilər. İnzibati qaydada mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna qəbulla bağlı
keçirilən müsahibələrin nəticələrindən şikayətlər həmin
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında yaradılmış apellyasiya
şuralarına, məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və Azərbaycan
Respublikasının Məhkəmə-Hüquq Şurasının aparatında dövlət
qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibələrin nəticələrindən
şikayətlər Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində
yaradılmış Apelyasiya Şurasına, Apelyasiya Şurası yaradılmayan
digər dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbulla bağlı
keçirilən müsahibələrin nəticələrindən şikayətlər Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Apelyasiya Şurasına verilə
bilər.

DÖVLƏT İMTAHAN
MƏRKƏZİ

DÖVLƏT QULLUĞUNA
QƏBUL QAYDALARI
İLƏ BAĞLI

NƏLƏRİ BİLMƏLİYİK?

Dövlət qulluğuna qəbul qaydaları ilə bağlı əlavə məlumat
almaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.
Ünvan: AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,
Mikayıl Müşfiq küçəsi, 1M
1653 (DİM-in çağrı mərkəzi)
E-mail: info@dim.gov.az
Veb sayt: www.dim.gov.az

Bakı - 2017

Azərbaycanın dövlət qulluğu siyasətinin qarşısında duran əsas
məqsədlər ölkəmizdə səmərəli, məsuliyyətli və demokratik idarəçiliyin
yaradılması, dövlət orqanlarının fəaliyyətində çevikliyin və şəffaflığın
gücləndirilməsi, vətəndaşların qayğı və ehtiyaclarının daha dolğun
təmin edilməsindən ibarətdir.

İnzibati vəzifələrin qrupları, alt qrupları, hər alt qrup üzrə keçid
balları aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir: (Cədvəl 1)
Вязифя Вязифя
групу алтгрупу

Dövlət qulluğuna qəbul
Dövlət qulluğuna qəbul müsabiqə əsasında həyata keçirilir.
Müsabiqə test imtahanından və müsahibədən ibarətdir. Azərbaycan
Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz)
dövlət qulluğuna qəbul prosesində şəffaflığı və obyektivliyi təmin
etmək məqsədilə inzibati vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq
dövlət qulluğuna qəbul üçün ayda bir dəfədən az olmayaraq test
imtahanları təşkil edir.
Test
imtahanının təşkili
Dövlət qulluğuna qəbulun
test imtahanı mərhələsi Mərkəz tərəfindən inzibati vəzifələrin təsnifat toplusuna
uyğun olaraq, birinci-beşinci
kateqoriya dövlət orqanlarında
(ali kateqoriya dövlət orqanları və yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli
icra hakimiyyəti orqanlarının yanındakı orqanlar və inzibati ərazi
dairələri üzrə nümayəndəlikləri istisna olmaqla) inzibati vəzifələrin
birinci-yeddinci təsnifatına uyğun olan vəzifələr üzrə həyata keçirilir.
Test imtahanı inzibati dövlət qulluğu vəzifələrinin növləri üzrə
aşağıdakı qruplara uyğun keçirilir:
1.
A növü - inzibati rəhbər (idarəetmə) vəzifələr üzrə:
- AA qrupu;
- AB qrupu;
- AC qrupu.
2.
B növü - inzibati icraçı vəzifələr üzrə:
- BA qrupu;
- BB qrupu.
Test imtahanı mərhələsində namizədlərə qapalı tipli test
tapşırıqları, açıq və esse tipli tapşırıqlar təqdim olunur. Test
tapşırıqlarının məzmunu, növü, ümumi sayı, sahələr və çətinlik
dərəcəsi vəzifə altqruplarına uyğun olaraq müxtəlif olur və Mərkəz
tərəfindən müəyyən edilir. Test imtahanı proqramları Mərkəzin
internet portalında (bundan sonra - portal) yerləşdirilir. Test imtahanı
Mərkəzin qərarı ilə kağız daşıyıcılarda və ya kompyuter vasitəsilə
aparılır.
Test imtahanında iştirak
Test imtahanında iştirak etmək üçün namizədlər Mərkəzin portalı
vasitəsilə onlayn qeydiyyatdan keçir. Portal vasitəsilə ona qeydiyyatdan
keçdiyini təsdiq edən elektron bildiriş və namizədin hüquq və
vəzifələrinin əks olunduğu yaddaş kitabçası göndərilir. İmtahanın
keçiriləcəyi yer və vaxt haqqında məlumat test imtahanına ən azı 5 gün
qalmış Mərkəzin portalında yerləşdirilir. Bununla yanaşı, namizəd test
imtahanında iştirakla bağlı məlumatı özündə əks etdirən imtahana
buraxılış vərəqəsini portal vasitəsilə çap edərək əldə edir. Namizəd
imtahana gələrkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi və imtahana buraxılış
vərəqəsini gətirir.
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Алтгрупа дахил олан вязифяляр
инзибати вязифялярин 1-ъи тяснифаты цзря:
дювлят органларында апарат рящбяри
инзибати вязифялярин 2-ъи тяснифаты цзря:
дювлят органларында апарат рящбяри;
дювлят органларында апарат рящбяринин мцавини вя
шюбя мцдири;
мяркязи иъра щакимиййяти органларынын йанында
йарадылан дювлят аэентликляринин вя дювлят хидмятляринин
рящбярляри;
фондларын иърачы директору вя директору
инзибати вязифялярин 3-ъц тяснифаты цзря:
шюбя мцдиринин мцавини;
дювлят органы рящбяринин мцшавири, кюмякчиси;
дювлят органларында апарат рящбяри;
Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря Комиссийанын
катиби;
Тариф Шурасынын катиби
инзибати вязифялярин 3-ъц тяснифаты цзря:
мяркязи иъра щакимиййяти органларынын йанында
йарадылан дювлят аэентликляри вя дювлят хидмятляри
рящбярляринин мцавинляри;
фондларын иърачы директорунун вя директорунун мцавини;
дювлят органларында апарат рящбяринин мцавини
инзибати вязифялярин 4-ъц тяснифаты цзря:
шюбя мцдири; сектор мцдири; реэионал бюлмянин рящбяри
инзибати вязифялярин 4-ъц тяснифаты цзря:
шюбя мцдиринин мцавини; дювлят органы рящбяринин
мцшавири, кюмякчиси; реэионал бюлмянин рящбяринин
мцавини
инзибати вязифялярин 5-ъи тяснифаты цзря:
сектор мцдири; шюбя мцдири
инзибати вязифялярин 5-ъи тяснифаты цзря:
шюбя мцдиринин мцавини
инзибати вязифялярин 5-ъи тяснифаты цзря:
йерли бюлмянин рящбяри; мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын йанында, табелийиндя олан органларын
рящбярляри
инзибати вязифялярин 6-ъы тяснифаты цзря:
шюбя мцдири; сектор мцдири; йерли бюлмянин рящбяри
инзибати вязифялярин 6-ъы тяснифаты цзря:
йерли бюлмялярин рящбярляринин мцавини; шюбя мцдиринин
мцавини; мяркязи иъра щакимиййяти органларынын
йанында, табелийиндя олан органларын рящбярляринин
мцавинляри
инзибати вязифялярин 7-ъи тяснифаты цзря:
сектор мцдири;
инзибати вязифялярин 4-ъц тяснифаты цзря:
баш мяслящятчи; баш мцщасиб; бюйцк мяслящятчи
инзибати вязифялярин 4-ъц тяснифаты цзря:
апарыъы мяслящятчи; мяслящятчи
инзибати вязифялярин 5-ъи тяснифаты цзря:
баш мяслящятчи; баш мцщасиб; бюйцк мяслящятчи
инзибати вязифялярин 5-ъи тяснифаты цзря:
апарыъы мяслящятчи; мяслящятчи; щаким
кюмякчиси; мящкямя иъласынын катиби
инзибати вязифялярин 6-ъы тяснифаты цзря:
баш мяслящятчи; баш мцщасиб; бюйцк мяслящятчи
инзибати вязифялярин 6-ъы тяснифаты цзря:
апарыъы мяслящятчи; мяслящятчи; щаким
кюмякчиси; мящкямя иъласынын катиби
инзибати вязифялярин 7-ъи тяснифаты цзря:
баш мяслящятчи; баш мцщасиб; бюйцк мяслящятчи
инзибати вязифялярин 7-ъи тяснифаты цзря:
апарыъы мяслящятчи; мяслящятчи; щаким
кюмякчиси; мящкямя иъласынын катиби

Кечид
балы
(фаизля)

Test imtahanında iştirak üçün ödəniş
Dövlət qulluğuna qəbul zamanı test mərhələsində iştirak ödənişli
əsaslarla həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurasının
2017-ci il 23 may tarixli 5 nömrəli qərarına əsasən vəzifələr üzrə test
imtahanında 1 iştirak üçün aşağıdakı qiymətlər müəyyənləşdirilmişdir:
(Cədvəl 2)
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Vəzifə qrupları
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Test imtahanının qiymətləndirilməsi
Test imtahanlarında vəzifə qrupları üzrə toplanması mümkün olan
maksimal bal Mərkəz tərəfindən müəyyən edilir. Vəzifə altqrupları
üzrə test imtahanından keçid balları Cədvəl 1-də öz əksini tapmışdır.
Test imtahanının nəticələri haqqında məlumat Mərkəzin
portalında yerləşdirilir. Namizəd test imtahanının nəticələri ilə razı
olmadıqda, nəticələr portalda yerləşdirildiyi gündən 3 iş günü
müddətində Mərkəz tərəfindən yaradılmış apellyasiya komissiyasına
şikayət verə bilər. Şikayətə baxıldıqdan sonra nəticələrə dair müvafiq
qərar qəbul edilir. Namizəd bu qərardan məhkəməyə müraciət edə
bilər.
Sertifikatın əldə olunması
Test imtahanından müvəffəqiyyətlə keçən şəxsə inzibati vəzifələrin
təsnifat toplusuna uyğun olaraq test imtahanından keçdiyini təsdiq
edən sertifikat verilir. Sertifikatlar altqruplara daxil olan inzibati
vəzifələrə uyğun olaraq təqdim olunur. Sertifikatın qüvvədəolma
müddəti 5 ildir. Şəxs dövlət qulluğu vəzifələri üzrə bir neçə sertifikat ala
bilər. Sertifikatı əldə etmək üçün namizəd imtahan nəticələri elan
olunduqdan 10 iş günü müddətində Mərkəzin portalından onlayn
qeydiyyatdan keçir və namizədə təqdim olunan müraciət formasını
doldurur. Namizədin forma vasitəsilə təqdim etdiyi məlumatların
düzgünlüyünün yoxlanılması məqsədi ilə aşağıdakı sənədlərin skan
edilmiş surətləri formaya əlavə edilir:
- ali təhsil haqqında sənədin surəti;
- əmək kitabçasının surəti (olduğu halda)
Sertifikatı əldə etmiş şəxs qrup və altqruplara aid vəzifələr üzrə
müsahibədə iştirak etmək hüququ əldə edir.
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Müsahibə mərhələsi
Dövlət orqanında vakant inzibati vəzifə yarandığı gündən 1 ay
müddətində həmin vakant inzibati vəzifə tutulması üçün müsahibəyə
çıxarılır. Vakant inzibati vəzifənin tutulması üçün müsahibə elanları,
vakant vəzifə üzrə vəzifə təlimatı və müsahibə proqramları Mərkəzin
internet portalında və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının
internet saytında yerləşdirilir. Müsahibədə iştirakla bağlı sənədlərin
qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət başa çatdıqdan sonra
müsahibənin keçirilməsi qrafiki (müsahibənin keçirilməsi vaxtı və yeri)
Mərkəzin portalında və dövlət orqanının internet saytında yerləşdirilir.

