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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

FƏRMANLARI 
 

MÜNDƏRİCAT 

 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı( 20 dekabr 2000-ci il)  

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında dəyişikliklər edilməsi və 2001-ci il 3 sentyabr 

tarixli 570 nömrəli Fərmanının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 20 dekabr 2000-ci il)  

➢ Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test 

nümunələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (9 avqust 2001-ci il)  

➢ 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri almış dövlət qulluqçusuna 

verilən vəsiqənin təsvirinin və nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı ( 3 sentyabr 2001-ci il)  

➢ Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul  qaydalarının təsdiq 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 3 sentyabr 2001-ci il)  

➢ Sınaq müddəti ilə müvafiq dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün əmək 

müqaviləsinin (kontraktının) nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (3 sentyabr 2001-ci il)  

➢ Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin 

mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə (3 

sentyabr 2001-ci il)  

➢ Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının 

təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 3 sentyabr 2001-ci il)  

➢ Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbehi 

tədbirlərindən şikayət verilməsi qaydası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 3 sentyabr 2001-ci il)  

➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu idarəetmə Şurasının üzvlərinin təyin edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (1 oktyabr 2001-ci il)  

➢ Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın 

məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 yanvar 2002-ci il)  

➢ "Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında"  Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 29 may 2002-ci il)  

➢ "Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (5 iyul 2002-ci il)  

➢ "Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (5 iyul 2002-ci il)  

➢ Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test 

nümunələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (5 iyul 2002-ci il)  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 2 

➢ Dövlət (1) orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbula dair Azərbaycan Respublikası adından 

verilən şəhadətnamənin nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (5 iyul 2002-ci il)  

➢ Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin 

təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (24 avqust 2002-ci il)  

➢ "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar 

əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (24 avqust 2002-ci il)  

➢ "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (6 dekabr 2002-ci il)  

➢ İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (4 avqust 2003-cü il)  

➢ Pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə könüllü işdən çıxmış və dövlət qulluğunda 

xidmət illərinin minimum həddinə malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük 

müavinətin miqdarı haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 oktyabr 

2003-cü il)  

➢ "İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə edilmiş funksiyalara görə aparıcı və köməkçi 

bölmələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (22 oktyabr 2003-cü il)  

➢ Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (23 oktyabr 2003-cü il)  

➢ Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox  artırılanda işlədiyi hər 

saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi 

qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (23 

oktyabr 2003-cü il). 

➢ "Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət 

orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (12 fevral  2004-cü il)  

➢ "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (3 avqust  2004-cü  il). 

➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiyanın 

yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (19 yanvar  2005-ci il)  

➢ "Dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması 

Qaydaları"nın və "Dövlət qulluqçularının pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları"nın 

təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7 fevral 2005-ci il)  

➢ "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq staja görə əlavə haqqın 

məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (23 mart 2005-ci il)  

➢ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya 

haqqında Əsasnamənin  təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (3 iyun  2005-ci il)  

➢ "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tətbiqi ilə əlaqədar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (3 iyun 2005-ci il)  

➢ "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət 

məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il 
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oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının 

vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu 

vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (1 sentyabr 2005-ci il)  

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli, 569 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi  

Qaydaları"nda dəyişiklik edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(16 noyabr 2005-ci il)  

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavə edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 dekabr 2005-ci il)  

➢ "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli, 78-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (25 may 2006-cı il)  

➢ "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması qaydaları"nın təsdiq 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 21 iyun 2006-cı il)  

➢ "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 22 iyun 2006-cı il)  

➢ "Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin 

tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (27  iyul  2006-cı il). 

➢ "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və 

əlavələr edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 30 may tarixli 122-IIIQD 

nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (2 

avqust 2006-cı il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 dekabr 2006-cı il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (28 fevral 2007-ci il)  

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 10 aprel tarixli 303-IIIQD nömrəli qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 may  2007-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişiklik 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 31 may tarixli 356-IIIQD nömrəli 

qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (3 iyul 

2007-ci il)  

➢ "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (16 

avqust 2007-ci il). 

➢ Dövlət qulluğuna dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında dəyişikliklər 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 sentyabr  2007-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli fərmanına dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (23 noyabr  2007-ci il)  

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 7 dekabr tarixli 504-IIIQD nömrəli qanununun 
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tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (26  dekabr  2007-ci 

il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli və “Dövlət 

qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli fərmanlarına dəyişikliklər və 

əlavə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (26  dekabr  2007-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 7 dekabr tarixli 504-IIIQD nömrəli qanununun 

tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və 

əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7 may 2008-ci il). 

➢ Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (7 may 2008-ci il). 

➢ “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında” əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 19 iyul tarixli 539 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (7 may 2008-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (3 oktyabr 2008-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 30 dekabr tarixli 755-IIIQD nömrəli 

qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (13 fevral 

2009-cu il). 

➢ “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul qaydaları”nın təsdiq edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (24 iyun 2009-cu il). 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və “Dövlət qulluqçularının 

əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 9 iyul 

tarixli 2934 nömrəli sərəncamına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı (24 iyun 2009-cu il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (24 iyun 2009-cu il)  

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2008-ci il 7 may tarixli 755 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 iyul 2009-cu il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 885-IIIQD nömrəli 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (30 

oktyabr 2009-cu il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 885-IIIQD nömrəli 

qanununun tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və 

sərəncamına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (15 mart 2010-cu il). 
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➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nun 

təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanına və “Dövlət 

qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” 2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli 

Sərəncamına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (1 oktyabr 2010-cu il). 

➢ “Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun 

işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət 

qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-cı 

maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (1 iyul 2011-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 17 may tarixli 126-IVQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (1 iyul 2011-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında (8 may 2012-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 885-IIIQD nömrəli 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 30 

oktyabr tarixli 169 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (19 dekabr 2012-ci il). 

➢ “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli 

Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(19 dekabr 2012-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 3 oktyabr tarixli 830 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (19 dekabr 2012-ci il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (19 dekabr 2012-ci il). 

➢ “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 

avqust tarixli 614 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (26 dekabr 2012-ci il)  

➢ “Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun ləğv 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 4 aprel tarixli 933-IVQ nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-

ci il 29 may tarixli 711 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (22 aprel 2014-cü il). 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 dekabr tarixli 1160 IVQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (13 yanvar 2015-

ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda dəyişikliklər edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (6 may 2016-cı il) 
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➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin 

yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 

nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (9 avqust 2016-cı il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 329-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (14 noyabr 2016-

cı il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may tarixli 624 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (19 

aprel 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nda dəyişikliklər 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (16 may 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması 

Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(16 may 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında 

Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(16 may 2017-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 693-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında (21 iyun 2017_ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq 

edilməsi haqqında (21 iyun 2017-ci il) 

➢ “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may 

tarixli 686-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 avqust tarixli 614 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında (12 iyul 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi 

Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında (27 dekabr 2017-ci il) 

➢ “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında (29 yanvar 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 967-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında (5 fevral 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 968-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
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barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında (5 fevral 2018-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nda 

dəyişiklik edilməsi haqqında (13 fevral 2018-ci il) 

➢ “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzvlərinin təyin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 1 oktyabr tarixli 586 nömrəli 

Fərmanının ləğv edilməsi barədə (20 fevral 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1077-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (14 may 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 1114 VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (22 may 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (12 noyabr 

2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1386-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (25 

yanvar 2019-cu il) 

➢ “Daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslə bağlanılan əmək müqaviləsinin nümunəsi”nin 

təsdiq edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (16 may 2019-cu il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında, 2012-

ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında 

Əsasnamə”də və 2016-cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”də dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (31 yanvar 2020-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 24 noyabr tarixli 202-VIQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 

nömrəli, “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi 

Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli, “Dövlət qulluğu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1386-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında” 2019-cu il 25 yanvar tarixli 485 nömrəli və “Dövlət qulluqçusunun şəxsi 

işinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 11 fevral tarixli 527 

nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (26 dekabr 2020-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli 340-VIQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, 
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“Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın 

məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 28 yanvar 

tarixli 665 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər 

vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 

barədə” 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli, “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi 

ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 

nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (14 iyul 2021-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 2 iyul tarixli 358-VIQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, 

“Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin 

hesablanması Qaydaları”nın və “Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən 

hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (9 

avqust 2021-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “İnzibati və 

yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 

911 nömrəli, “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı”nın və hakimiyyət 

səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 20 iyun 

tarixli 776 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərə vizaların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” 2010-cu il 13 sentyabr 

tarixli 326 nömrəli, “ASAN Viza” sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 

2016-cı il 20 oktyabr tarixli 1082 nömrəli və “Pasportlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 

16 may tarixli 671-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2017-ci il 21 iyun tarixli 1478 

nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanı (20 sentyabr 2021-ci il) 

➢ Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin təsvirinin və nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (19 aprel 2022-ci il) 

➢ “Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə, o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə 

könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına (15 il) və əmək 

pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük 

müavinətin miqdarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 22 oktyabr 

tarixli 936 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı (25 aprel 2022-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nda 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (28 iyun 2022-ci 

il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin 

edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları”nın və “Dövlət qulluqçularının 

əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 7 

fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi və “2017-ci il iyulun 1-dək təyin 

edilmiş əmək pensiyalarına qulluq stajına görə əlavələrin yenidən hesablanması Qaydası”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 25 iyun tarixli 142 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (15 dekabr 2022-ci il) 
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➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 noyabr tarixli 658-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (12 yanvar 

2023-cü il) 
➢ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 fevral tarixli 825-VIQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 

nömrəli, “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi 

Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli, “İnzibati və 

yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 

911 nömrəli, “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2012-

ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli və “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə 

keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (10 

aprel 2023-cü il) 
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"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 
 

(29 dekabr 2000-ci il) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 24 avqust 2002, N? 775 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiq olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

-  qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlu-

mat versin; 

- həmin Qanunun tələblərinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçuları üçün təminatlara dair təkliflərini 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 12-ci maddəsinə müvafiq olaraq inzibati vəzifələrin təsnifat toplusunun layihəsini 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 16-cı və 17-ci maddələrinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət 

qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin veril-məsi qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 17-ci maddəsinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında ixtisas dərəcələrinin 

verilməsi qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təq-

dim etsin; 

- həmin Qanunun 17.5-ci maddəsinə müvafiq olaraq 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan 

ixtisas dərəcələri alan dövlət qulluqçusuna verilən müvafiq vəsiqənin nümunəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq 

üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun tələblərinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçusu üçün 

minimum vəzifə maaşının məbləğini və dövlət qulluğu vəzifələrinin təsnifatına müvafiq surətdə icra 

hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarının miqdarına dair təkliflərini hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 22.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, 

yaxud xüsusilə ağır. olan dövlət orqanlarında vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edilməsi qaydasına, 

onun təyin edilməsi üçün əsasa və onun məbləğinə dair qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 22.5-ci maddəsinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli 

əmsalların müəyyən edilməsinə dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 22.7-ci maddəsinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə 

xidmətin ikinci ilindən başlayaraq verilən əlavə haqqın və həmin haqqın hər iki ildən bir artırılan məbləğlərinə 

dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 22.8-ci maddəsinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin 

icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi qaydasının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

- "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" və "Dövlət qulluqçularının icbari sığortası 

haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunlarının layihələrini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

-  həmin Qanunun 23.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq yaşına və ya əlilliyinə görə istefaya çıxmış və dövlət 

qulluğunda xidmət illərinin minimum həddinə malik olmayan, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında çalışmış 

dövlət qulluqçusuna müəyyən edilən ömürlük müavinətin miqdarına dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 
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- həmin Qanunun 23.5-ci maddəsinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçu-su, yaxud pensiyaçı öldükdən sonra 

onun dul arvadına (ərinə), anasına (atasına), ölənin himayəsində olmuş və 22 (1) yaşına çatmamış işləməyən 

qızına (oğluna) pensiyanın ödənilən faizinin miqdarına dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 24-cü maddəsinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçu-larının mükafatlandırılmasının 

növlərinə və qaydalarına dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 25.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçusuna 

münasibətdə tətbiq olunmuş intizam tənbeh tədbirindən şikayət verilməsi qaydasının layihəsini hazırlayıb təs-

diq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 27.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna 

qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılmasının 

qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 28-ci maddəsinə müvafiq olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət 

qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə (o cümlədən müsabiqənin elan edilməsi, keçirilməsi və yekunlarına müvafiq 

qərarın qəbul edilməsi qaydaları da daxil olmaqla) qəbulun qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq 

üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 28.5-ci maddəsinə müvafiq olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət 

qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanları üçün test nümunələrinin hazırlanması və təsdiq edilməsi 

qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

-  həmin Qanunun 28.6-cı maddəsinə müvafiq olaraq sınaq müddəti ilə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul kontraktının nümunəsinin layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azər-

baycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 28.7-ci maddəsinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında daimi dövlət qulluğuna 

qəbulu Azərbaycan Respublikasının adından təsdiq edən sənədin nümunəsinin layihəsini hazırlayıb təsdiq 

olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 29.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında inzibati vəzifələrin 

tutulması ilə bağlı dövlət orqanının rəhbəri dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının tövsiyəsi ilə razılaşmadıq-da, 

yaranmış fikir ayrılığının aradan qaldırılması qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 30.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün 

müddəti qısaldılmış iş vaxtı haqqında qanun layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 30.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq qulluq üçün zəruri olan hallarda iş vaxtı 5 saatdan 

çox artırılanda işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinə dair təkliflərini 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn 

digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbərinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

-  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğu İdarəetmə Şurasının Əsasnaməsinin layihəsini. hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

-  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təyin edilən Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Qulluğunu İdarəetmə Şurasının 6 üzvünün  namizədliyinə  dair təkliflərini  Azərbaycan  Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

- Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanına dair 

təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, müvafiq mərkəzi və yeni icra hakimiyyəti orqanlarının 

müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanlarına dair təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin. 

3. Müəyyən edilsin ki: 

- həmin Qanunun 10.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "icra hakimiyyəti orqanlarının", 12.2-ci, 17.4-cü, 

22.3-cü, 22.6-cı, 22.7-ci, 23.3-cü, 23.5-ci, 25.4-cü, 28.4-cü, 28.5-ci, 28.6-cı, 29.4-cü və 33.4.3-cü maddələrində 

nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

həyata keçirir. 

4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə, 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğuna tövsiyə edilsin, 
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habelə Azərbaycan Respublikasının Milli Bankına tapşırılsın ki, "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsinlər. 

 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2000-cü il 

№ 435 

 

Dərci: 11 fevral 2001-ci il 
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"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və 

dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarında 

dəyişikliklər edilməsi və 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 570 nömrəli Fərmanının 

qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr. və dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar qərara alıram: 

I. "İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test 

nümunələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2001-ci il 9 avqust tarixli 550 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2001-ci il, N 8, maddə 526) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. Fərmanın adında və 1-ci bəndində "icra hakimiyyəti" sözləri "dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş qaydaların adında, 1-ci, 3.3-cü, 4.2-ci, 4.5-ci və 5-ci bəndlərində "icra 

hakimiyyəti" sözləri "dövlət" sözü ilə, 1-ci bəndində "onuncu - on dördüncü" sözləri "altıncı - doqquzuncu" 

sözləri ilə əvəz edilsin. 

II.  "İcra hakimiyyəti orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbula dair Azərbaycan Respublikası adından 

verilən şəhadətnamənin nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 

9 avqust tarixli 551 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N 8, 

maddə 527) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.  Fərmanın adında və 1-ci bəndində "icra hakimiyyəti" sözləri "dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş şəhadətnamənin nümunəsinin adında və mətnində "icra hakimiyyəti" 

sözləri "dövlət" sözü ilə əvəz edilsin. 

III.  "İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə ilə qəbul qaydalarının təsdiq 

edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 566 nömrəli Fərmanında 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N9, maddə 581) aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

1.  Fərmanın adında və 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş qaydaların adında 1-ci, 7.4-cü və 15-ci bəndlərində "icra hakimiyyəti" 

sözləri "dövlət" sözü ilə, 4-cü bəndində "onuncu - on dördüncü" sözləri "altıncı - doqquzuncu" sözləri ilə, 6-cı 

bəndində "təhsil haqqında" sözləri "ali təhsil haqqında" sözləri ilə əvəz edilsin. 

IV.  "Sınaq müddəti ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün əmək 

müqaviləsinin (kontraktının) nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-

ci il 3 sentyabr tarixli 567 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci 

il, N9, maddə 582) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. Fərmanın adında və 1-ci bəndində "icra hakimiyyəti" sözləri "dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2.  həmin Fərmanla təsdiq edilmiş müqavilənin (kontraktın) nümunəsinin adında və 1.1-ci bəndində "icra 

hakimiyyəti" sözləri "dövlət" sözü ilə əvəz edilsin. 

V. "İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin 

mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 568 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N9, maddə 583) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.  Fərmanın adında və 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş qaydaların adında və 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" 

sözü ilə əvəz edilsin. 

VI. "İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının 

təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli 

Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N9, maddə 584) aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1. Fərmanın adında və 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2.  həmin Fərmanla təsdiq edilmiş qaydalarda: 

a)  adında, 1-ci, 5.2-ci, 10-cu, 16-cı bəndlərdə "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 
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b)  4-cü bənddən "inzibati" sözü çıxarılsın və bəndə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin; 

"Dövlət qulluqçusunun qulluq stajına 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və partiya orqanlarında iş 

müddəti də daxil edilir"; 

c) 6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun ll.l-ci maddəsində göstərilən inzibati 

vəzifələrin birinci təsnifatı istisna olmaqla, ikinci-üçüncü təsnifat vəzifələri tutan şəxslərin müvafiq ixtisas 

dərəcəsi (o cümlədən həmin vəzifə üçün nəzər-də tutulmuş daha yüksək ixtisas dərəcəsi) alması üçün dövlət 

orqanında azı yeddi illik fasiləsiz əmək stajı və müvafiq vəzifədə azı üç illik fasiləsiz əmək stajı olmalı, 

dördüncü-yeddinci təsnifatı vəzifələri tutan şəxslərin isə bundan ötrü dövlət orqanında azı beş illik fasiləsiz 

əmək stajı olmalıdır. Bu halda, həmçinin vəzifəli şəxsin funksiyalarının məzmunu, peşəkarlığı və idarəçilik 

təcrübəsi nəzərə alınır. 

Bu bəndin birinci abzasında müəyyən edilmiş hər hansı tələbə cavab verməyən vəzifəli şəxsə tutduğu 

vəzifənin ardınca gələn inzibati vəzifə təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi verilir. 

Üçüncü təsnifat vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçularına 3-cü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi o 

halda verilə bilər ki, həmin şəxslərin uyğun dövlət orqanlarında azı on illik fasiləsiz əmək stajı, müvafiq 

vəzifədə isə azı beş illik fasiləsiz əmək stajı olsun. Bu halda, həmçinin vəzifəli şəxsin funksiyalarının məzmunu, 

peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınır. 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-cı maddəsində müvafiq inzibati 

vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində daha yüksək ixtisas dərəcəsi almaq üçün 

aşağıdakılar vacibdir: 

dördüncü - altıncı təsnifat vəzifələri üçün həmin vəzifələrdə qulluq müddəti ardıcıl olaraq 3 il təşkil 

etməlidir; 

yeddinci - doqquzuncu təsnifat vəzifələri üçün - həmin vəzifələrdə qulluq müddəti ardıcıl olaraq 2 il təşkil 

etməlidir. 

Müvafiq yardımçı vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri almaq üçün aşağıdakılar vacibdir: 

birinci - üçüncü təsnifat vəzifələri üçün - həmin vəzifələrdə qulluq müddəti ardıcıl olaraq 2 il təşkil 

etməlidir."; 

ç) 7-ci bənddə "1-9" rəqəmləri "1-5" rəqəmləri ilə, "10-14" rəqəmləri "6-9" rəqəmləri ilə əvəz edilsin və 

"qulluğuna götürüldükdə" sözlərindən sonra "yardımçı vəzifə iddiasında olanlar isə müvafiq vəzifəyə təyin 

edildikdə" sözləri əlavə edilsin; ' 

d)  8-ci bənddə "Qaydaların 4-cü və 5-ci bəndlərində müəyyən edilən qaydada" sözləri "Qaydalara 

əsasən" sözləri ilə əvəz edilsin; 

e) 9-cu bənddə "dövlət qulluğu" sözləri "dövlət qulluğunun baş" sözləri ilə əvəz edilsin: 

ə) 12-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

12. İxtisas dərəcəsinin verildiyi gündən başlayaraq dövlət qulluqçusuna hər ay aşağıdakı miqdarda vəzifə 

maaşına ixtisas dərəcələrinə görə əlavə haqq ödənilir. 

şərti maliyyə vahidi 

Həqiqi dövlət müşaviri - 30 misli  

1-ci dərəcə dövlət müşaviri - 28 misli   .  

2-ci dərəcə dövlət müşaviri - 26 misli  

3-cü dərəcə dövlət müşaviri - 24 misli  

Dövlət qulluğunun baş müşaviri - 21 misli  

Dövlət qulluğunun müşaviri - 20 misli  

Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri - 18 misli  

1 -ci dərəcə dövlət qulluqçusu - 16 misli  

2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu - 14 misli  

3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu - 12 misli  

Kiçik dövlət qulluqçusu    - 10 misli  

Dövlət qulluğunun baş referenti - 9 misli 

Dövlət qulluğunun böyük referenti - 8 misli  

Dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti - 7 misli  

Dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti - 6 misli  

Dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti - 5 misli  

Dövlət qulluğunun kiçik referenti - 4 misli" 

f)  14-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
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"Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi və Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlığından çıxması ilə əlaqədar işdən azad edilməsi halları istisna olmaqla dövlət qulluğuna xitam 

verildiyi bürün hallarda dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır". 

VII.  "İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbehi 

tədbirlərindən şikayət verilməsi qaydası haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 571 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N9, maddə 586) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. Fərmanın adında və 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş qaydaların adında və 1-ci bəndində, icra hakimiyyəti" sözləri "dövlət" 

sözü ilə əvəz edilsin. 

VIII.  "İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın 

məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2002-ci il, N l, maddə 48) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.  Fərmanın adında və 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilsin; 

2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş qaydaların adında və 1-ci bəndində "icra hakimiyyəti" sözləri "dövlət" 

sözü ilə, 9-cu bəndində "işlədiyi dövr nəzərə alınır" sözləri, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və 

partiya orqanlarında iş müddəti də daxil edilir" sözləri ilə əvəz edilsin, 13-cü bənd çıxarılsın. 

IX. "Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2002-ci il 5 iyul tarixli 726 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci 

il, N7, maddə 396) 1-ci bəndi çıxarılsın. 

X. "İcra hakimiyyəti orqanlarında vəzifələrin tutulması ilə bağlı dövlət orqanının rəhbəri dövlət qulluğunu 

idarəetmə orqanının tövsiyəsi ilə razılaşmadıqda yaranmış fikir ayrılığının aradan qaldırılması qaydalarının 

təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 570 nömrəli 

Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N9, maddə 585) qüvvədən düşmüş 

hesab edilsin. 

XI. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarına 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ixtisas dərəcəsinə və vəzifədə qulluq stajına görə əlavələrin bu Fərmanla 

edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla 2003-cü il sentyabrın 1-dən tətbiq edilməsini təmin etsin; 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə bu Fərmanla edilmiş dəyişikliklər nəzərə 

alınmaqla dövlət orqanların-da çalışan dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş əlavələrin tətbiq edilməsi üçün tələb olunan vəsaitin ödənilməsi məqsədi ilə "Azərbaycan 

Respublikasının 2003-cü il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dövlət 

orqanlarının saxlanılması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər dairəsində müvafiq tədbirlər görsün; 

Bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 20 dekabr 2000-ci il 

 

Dərci: 14 avqust 2003-cü il. 
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Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən  

test imtahanlarından ötrü test nümunələrinin hazırlanması və  

qəbul edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test nümunələrinin 

hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər Əliyev   

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

    

Bakı şəhəri, 9 avqust 2001-ci il 

                 № 550 

  

  

   

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

                                             2001-ci il 9 avqust tarixli 

                                            550 nömrəli Fərmanı ilə  təsdiq edilmişdir 

                               

Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test 

nümunələrinin hazırlanması və təsdiq edilməsi 

QAYDALARI 

  

         1. Bu Qaydalar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu əsasında hazırlanmış 

və Qanunun 11.1-ci maddəsində göstərilən dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin altıncı-doqquzuncu 

təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrə qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test nümunələrinin 

hazırlanması və təsdiq edilməsi qaydasını müəyyən edir. 

2. Dövlət qulluğuna qəbul məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test nümunələrinin hazırlanmasında 

və təsdiq edilməsində aşağıdakı tələblərə riayət olunmalıdır: 

2.1. Test imtahanları bir mərhələdə keçirilir və namizədlər tərəfindən test tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tutur. 

2.2. Test tapşırıqları iki hissədən ibarətdir: 

2.2.1. birinci hissə namizədlərin peşə-ixtisas bilikləri səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün test 

nümunələrindən ibarətdir; 

2.2.2. ikinci hissə namizədlərin şəxsi keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üçün müvafiq psixodiaqnostik 

test nümunələrindən ibarətdir. 

3. Test nümunələri aşağıdakı qaydada hazırlanır: 

3.1. Test tapşırıqlarının birinci hissəsinin (ixtisas-peşə biliklərinin yoxlanılması) test nümunələri 

hazırlanarkən müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanlarının sahə bilikləri və peşə-ixtisas standartları əsas 

götürülməlidir. 

3.2. Test tapşırıqlarının ikinci hissəsi namizədin dünyagörüşü, nizam-intizam, liderlik və kollektivdə 

işləmək qabiliyyəti, təşəbbüskarlıq, novatorluq, ünsiyyət mədəniyyəti və s. şəxsi keyfiyyətlərinin 

qiymətləndirilməsini təmin etməlidir. 

3.3. Müvafiq dövlət orqanının fəaliyyət sahəsi üzrə test nümunələrinin hazırlanması üçün müvafiq dövlət 

orqanının rəhbəri dövlət qulluğu heyətinin ixtisasartırılmasını və yenidən ixtisaslaşmasını həyata keçirən dövlət 

tədris müəssisəsi (bundan sonra — tədris müəssisəsi) və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, dövlət vəzifəsinin tutulması üçün peşə-ixtisas biliklərinin minimal 

səviyyəsini əks etdirən standartları təsdiq edir və Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyasına (bundan sonra — TQDK) təqdim edir. 
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 Müvafiq dövlət vəzifəsinin tutulması üçün peşə-ixtisas standartları dəyişildikdə, müvafiq dövlət  

orqanının rəhbəri tərəfindən bu barədə TQDK-ya məlumat verilir. 

3.4. Hazırlanan hər bir test nümunəsi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

3.4.1. hər bir suala dörd cavab hazırlanmalıdır və bunlardan biri düzgün, üçü isə yanlış (distraktor) cavab 

olmalıdır; 

3.4.2. nümunələrin xüsusi pasportu olmalı və bu pasportla test nümunəsində qeyd edilən düzgün cavab və 

onun mənbəyi (qanun, təlimat, nəşr olunmuş dərslik və s.) göstərilməlidir; 

3.4.3. test nümunələri çətinlik dərəcəsindən asılı olaraq sadə, orta və mürəkkəb test kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

4. Test nümunələrinin hazırlanmasını TQDK və tədris müəssisəsi təşkil edir. 

4.1. Test tapşırıqlarının birinci və ikinci hissəsi üçün hazırlanan test nümunələri test bankını təşkil edir. 

Test bankına təqdim edilən nümunələrin sayı test imtahanında istifadə olunanlardan ən azı 20 dəfə çox 

olmalıdır. 

Hazırlanmış test nümunələri TQDK-da tədris müəssisəsinin əməkdaşları və müstəqil mütəxəssislər cəlb 

edilməklə ekspertizadan keçirilir. 

4.2. Ekspertizadan keçmiş test tapşırıqlarının birinci hissəsi üçün istifadə olunan test nümunələri müvafiq 

dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. 

Test tapşırıqlarının ikinci hissəsi üçün test nümunələri TQDK tərəfindən təsdiq edilir. 

4.3. Təsdiq edilmiş test nümunələri saxlanılmaq üçün TQDK-nin müvafiq test bankına təhvil verilir. 

4.4. Zərurət olduqda test nümunələrinin test bankına əlavə edilməsi bu Qaydalarla müəyyən edilmiş 

qaydada TQDK tərəfindən təşkil edilir. 

4.5. TQDK bir qayda olaraq, hər il, habelə müvafiq dövlət orqanının təqdimatı əsasında lazım gəldikdə 

test nümunələrinin təftişini keçirir. 

4.6. Test nümunələrinin hazırlanması, ekspertizadan və təftişdən keçirilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər 

dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. 

4.7. Test nümunələrinin hazırlanması, onların ekspertizadan və yoxlanışdan keçirilməsi, müəlliflərin və 

mütəxəssislərin əməyinin ödənilməsi qaydası TQDK tərəfindən müəyyən edilir. 

5. Test nümunələrinin hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə əlaqədar məxfilik recimi TQDK və müvafiq 

dövlət orqanı tərəfindən təmin edilir. 

 

(4 avqust 2003-cü il tarixli, 912 nömrəli fərmana əsasən əlavə və dəyişikliklərlə) 
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3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri almış  

dövlət qulluqçusuna verilən vəsiqənin təsvirinin və nümunəsinin 

təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(3 sentyabr 2001) 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1.  3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri almış dövlət qulluqçusuna verilən 

vəsiqənin təsviri və nümunəsi təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2001-ci il 

№ 565 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 3 sentyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 
3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri almış  

dövlət qulluqçusuna verilən vəsiqənin təsviri 

 

3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri almış dövlət qulluqçusuna verilən müvafiq 

vəsiqənin təsviri aşağıdakı kimidir: 

1. Vəsiqə 100 mm x 70 mm ölçüdə tünd qırmızı rəngli möhkəm cildli kitabça şəklindədir. 

2. Vəsiqənin cildinin üst tərəfində ortada basma üsulu ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin zərli 

təsviri verilmişdir. Təsvirin yuxarısında zərlə "Azərbaycan Respublikası", altında isə "Dövlət qulluqçusunun 

ixtisas dərəcəsi vəsiqəsi" sözləri yazılmışdır. 

3.  Sənədin içliyinin birinci səhifəsində: 

a) sol tərəfdə 3x4 ölçüdə fotoşəkil üçün yer ayrılmışdır; 

b) yuxarıda ortada "Vəsiqə N _" sözləri yazılmışdır; 

c) ortada Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri verilmişdir; ç) sağ tərəfdə aşağıda 

"Verildiyi tarix "___"_________200 -ci il" sözləri yazılmışdır. 

4.  Sənədin içliyinin ikinci səhifəsində: 

a)  birinci sətrin altında "vəzifəsi", ikinci sətrin altında "soyadı, adı, atasının adı", üçüncü sətrin 

davamında "ixtisas dərəcəsi verilmişdir" sözləri yazılır; 

b)  səhifənin ortasında Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri verilmişdir; 

c)  səhifənin aşağısında "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri" sözləri yazılır. 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2001-ci il 3 sentyabr 

 tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 
3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı ixtisas dərəcələri almış 

 dövlət qulluqçularına verilən vəsiqənin nümunəsi 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

DÖVLƏT QULLUQÇUSUNUN 

İXTİSAS DƏRƏCƏSİ 

VƏSİQƏSİ 

 

VƏSİQƏ № 

 

 

 

Şəkil yeri 

 

Verildiyi tarix  

" __  "   _______     200 _   ci il 

 

Vəzifəsi_____________________ 

               Soyadı,   adı, atasının adı 

İxtisas_____________________ 

                 dərəcəsi   verilmişdir                  

 

Azərbaycan   Respublikası             

Prezidentinin   İcra Aparatının   

rəhbəri 
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Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə  

qəbul qaydalarının təsdiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(3 sentyabr 2001) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqııst 2003, q.m.t. 14.08.03 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1.  Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 

2. Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.  

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2001-ci il 

№ 566 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 3 sentyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul  

Qaydaları 

 
1.  Bu Qaydalarla dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul, o cümlədən 

müsabiqənin elan edilməsi, keçirilməsi və onun yekunlarına dair müvafiq qərar qəbul edilməsi tənzimlənir. 

2.  16 yaşına çatmış, irqindən, milliyyətindən, dilindən, cinsindən, sosial mənşəyindən, əmlak 

vəziyyətindən, yaşayış yerindən, dinə münasibətindən, əqidəsindən, ictimai və digər birliklərə 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olan, habelə 

dövlət qulluğuna girmək üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş şərtlərə cavab verən Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları dövlət qulluğuna girmək üçün müsabiqəyə buraxılırlar. 

3. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq dövlət qulluğuna 

vətəndaşlar müsabiqə əsasında qəbul edilirlər və dövlət qulluğunda boşalan vəzifələrə vətəndaşlar müsabiqə 

əsasında təyin edilirlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq inzibati vəzifələrin altıncı-doqquzuncu (1) 

təsnifatlarına uyğun olan vəzifələr boşaldıqda müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı həmin vəzifələrin 

tutulması üçün müsabiqə elan edir. Elan kütləvi informasiya vasitələrində verilir. 

5. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin qəbulu haqqında verilən elanda boş inzibati vəzifənin adı, bu 

vəzifəni tutmaq istəyən vətəndaşlar qarşısında qoyulan tələblər, o cümlədən dövlət qulluğunda işləmək üçün 

lazım olan şərtlər göstərilir. 

6.  Müsabiqədə iştirak etmək istəyən vətəndaşlar (bundan sonra - namizədlər) aşağıdakı sənədləri təqdim 

edirlər: 

ərizə, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti, kadrların uçotunun şəxsi vərəqəsi, avtobioqrafiya, ali təhsil 

haqqında (1) sənədin surəti, əmək kitabçasının surəti, ixtisas dərəcəsini təsdiq edən sənədlərin surəti, sağlamlıq 

haqqında arayış və dövlət qulluqçularının bəzi kateqoriyaları üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər 

sənədlər. Sənədlərin surətləri müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilir. 

7. Namizədlərin sənədlərinin qəbulu aşağıdakı qaydada keçirilir: 

7.1.  Sənədlərin qəbulu müsabiqə elan edilən gündən etibarən 30 gün ərzində müvafiq dövlət qulluğunu 

idarəetmə orqanı tərəfindən aparılır. 
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7.2.  Sənədlərin qəbulu üçün müddət başa çatandan sonra daxil olan sənədlər (göstərilən müddət üçün 

poçtla göndərilən sənədlər istisna ol-maqla) qəbul edilmir. 

7.3. Müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı sənədlərin tamlığını, onların qanunvericiliklə və bu 

Qaydalarla müəyyən edilmiş şərtlərə uyğunluğunu yoxlayır və sənədlərin qəbulu jurnalında qeydiyyata alır. 

7.4.  Təqdim olunmuş sənədlər yoxlanılarkən onlar natamam olduqda və ya bu Qaydalara uyğun 

olmadıqda, habelə sənədlərdə uyğunsuzluq aşkarlandıqda onlar qəbul olunmur. 

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada namizədlərin qəbul olunmuş sənədləri onların dövlət 

qulluğunda işləməsinin mümkün olub-olmamasını müəyyən etmək üçün qabaqcadan yoxlanılır. 

Dövlət qulluğuna girmək üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş şərtlərə cavab verməyən namizədlər 

dövlət (1) orqanında inzibati vəzifə tutmaq üçün müsabiqəyə buraxılmırlar. 

İnzibati vəzifə tutmaq arzusunda olan namizəd müsabiqəyə buraxılmadıqda, ona dövlət qulluğunu 

idarəetmə orqanı tərəfindən müsabiqəyə buraxılmamasının səbəbləri izah olunan rəsmi cavab verilir. 

7.5. Qeydiyyatdan keçmiş namizədlər xüsusi formalı "Namizədin ərizəsi"ni şəxsən doldururlar. 

8.  Müsabiqə sənədlərin qəbulu başa çatdıqdan sonra 10 gün ərzində keçirilir, test imtahanından və 

söhbətdən ibarət olur. 

9.  Test imtahanı Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (bundan sonra - 

TQDK) tərəfindən aşağıdakı qaydada keçirilir: 

9.1. Dövlət qulluğuna qəbul üçün test imtahanı iki mərhələdən ibarətdir: birinci mərhələdə namizədlərin 

ixtisas-peşə biliklərinin səviyyəsi 

yoxlanılır; 

ikinci mərhələdə namizədlərin şəxsi keyfiyyətləri və kompüter üzrə bilik səviyyəsi yoxlanılır. 

9.2.  Test imtahanının keçirilməsi qaydaları, imtahanın hər mərhələ-sində istifadə ediləcək sualların sayı 

və çətinlik dərəcəsi, cavab kartlarının oxunması və qiymətləndirilmənin aparılması TQDK tərəfindən ha-

zırlanmış normativ sənədlər əsasında tənzimlənir. 

10.  Cavab kartlarının yoxlanması qurtardıqdan sonra test imtahanının nəticələri müvafiq dövlət qulluğunu 

idarəetmə orqanına təqdim edilir. 

11.Test imtahanını müvəffəqiyyətlə verən namizədlərə topladıqları ballar haqqında TQDK tərəfindən 

təsdiq edilmiş formada müvafiq arayış verilir. Namizədlərin tələbləri əsasında test imtahanının müxtəlif mərhə-

lələrində topladığı ballara dair 2 gün müddətində arayış verilir. 

Test imtahanında mümkün olan baldan ən azı 80 faizini toplamış namizəd imtahanı müvəffəqiyyətlə 

vermiş hesab edilir. 

12. Test imtahanından müvəffəqiyyətlə çıxan namizədlər söhbətə buraxılır. 

13. Dövlət qulluğuna qəbul üçün söhbət aşağıdakı qaydada keçirilir: 13.1. Namizədlərin dövlət qulluqçusu 

üçün zəruri olan keyfiyyətlərini müəyyən etmək məqsədi ilə test imtahanından müvafiq bal toplamış 

namizədlərlə şifahi söhbət keçirilir. . 

Söhbət zamanı namizədə onun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarım, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və digər normativ hüquqi aktlarını vəzifə borclarının 

icrası ilə əlaqədar tətbiq etmək sahəsində biliyinin və bacarığının müəyyən edilməsi üçün müvafiq suallar 

verilir. 

13.2.  Söhbətin keçirilməsi üçün müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı qrup yaradır. Bu qrupa 

müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının üzvləri ilə yanaşı dövlət qulluğunun müvafiq sahəsi üzrə alimlər 

və mütəxəssislər cəlb edilə bilər. 

13.3. Müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı söhbətin keçirildiyi yer və vaxt barədə 2 gün əvvəlcədən 

namizədlərə məlumat verir. 

13.4.  Söhbətə buraxılan namizədlərin siyahısı söhbəti aparan qrupun rəhbərinə hər dəfə söhbət keçirilən 

gün söhbət başlanmazdan əvvəl verilir. 

13.5.  Söhbət başlanarkən qrup rəhbəri tərəfindən namizədlərin siyahısı elan edilir və qrupun üzvlərindən 

etirazları olub-olmaması soruşulur. Yaxın qohumluq və ya şəxsi yaxınlıq münasibətlərində olduqda, qrupun 

üzvü özünə etiraz verir. Namizəd əsaslar olduqda, qrupun hər hansı bir üzvünə etiraz edə bilər. Belə etiraz 

söhbət başlanmazdan əvvəl olmalıdır. 

13.6. Hər bir namizədlə söhbət fərdi qaydada və ən azı 20 dəqiqə aparılır. 

13.7.  Söhbətin nəticələri balla qiymətləndirilir. 

13.8. Söhbətlə bağlı qrup üzvləri arasında fikir mübadiləsi keçirilə bilər. Suallar və cavablar qrupun 

üzvləri tərəfindən bal cədvəlinə yazılır və qiymətləndirilir. 
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13.9.  Söhbətin nəticələri üzrə toplanmış ballar barədə hər namizədə müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə 

orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş formada arayış verilir. 

14.  Müsabiqə zamanı namizədin toplaya biləcəyi mümkün yekun balın 80 faizi test imtahanının, 20 faizi 

isə söhbət nəticəsində formalaşır. 

15. Müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının rəhbəri ona təqdim edilən test imtahanının və söhbətin 

keçirilməsi barədə arayışa əsasən müsabiqənin yekununa dair müvafiq qərar qəbul edir. 

Elan olunmuş müsabiqədə iştirak edərək test imtahanından və söhbətdən müvəffəqiyyətlə keçmiş, boş 

vəzifəni tutmaq üçün müvafiq dövlət (1) orqanına göndərilmiş, lakin boş vəzifəyə təyin edilməmiş şəxslər üç il 

müddətində dövlət qulluğunu idarəetmə orqanına ehtiyat kadr kimi saxlanılır və həmin müddət ərzində icra 

hakimiyyəti orqanlarında analoji vəzifə boşaldıqda, boş vəzifəyə təyin olunmaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına göndərilirlər. 

Müəyyən olunmuş üç il bitdikdən sonra onlar ehtiyat kadrlar siyahısından çıxarılırlar. 

16.  Müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı və TQDK imtahanın keçirildiyi gündən bir ilədək 

müddətdə cavab kartlarının və söhbətlə bağlı sənədlərin saxlanılmasını təmin edir. 

17. Narazı qalan namizəd bu barədə nəticənin ona elan olunduğu vaxtdan 5 gün müddətində müvafiq 

dövlət orqanının rəhbərinə şikayət verə bilər. Müvafiq dövlət orqanının rəhbəri şikayətçinin cavab kartını və 

müvafiq arayışı qaldırıb, ərizəçinin iştirakı ilə müqayisə edib araşdırır. 

18.  Şikayətin baxılması nəticələrinə dair müvafiq qərar çıxarılır. Namizəd bu qərardan Dövlət Qulluğunu 

İdarəetmə Şurasına və ya bilavasitə məhkəməyə şikayət verə bilər. 

19. Müsabiqənin keçirilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci il. 
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Sınaq müddəti ilə müvafiq dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna  

qəbul üçün əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəsinin  

təsdiq edilməsi barədə  

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(3 sentyabr 2001) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqust 2003, q.m.t. 14.08.2003 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1.  Sınaq müddəti ilə müvafiq dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün əmək müqaviləsinin 

(kontraktının) nümunəsi təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2001-ci il 

№ 567 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 3 sentyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Sınaq müddəti ilə müvafiq dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün 

əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəsi 

 

1. Əmək müqaviləsini (kontraktı) bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar 

1.1. Sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbulu üçün bu əmək müqaviləsi (kontraktı) (bundan sonra - 

"kontrakt")_______________________________________________________________________________ 

(dövlət (1) orqanının adı) 

rəhbəri_____________________________________________________________________________ 

(vəzifəsinin adı 

______________________________________________________________________________ilə 

(adı, atasının adı və soyadı) 

İşçi________________________________________________________________________________ 

(adı, atasının adı və soyadı) 

__________________________________________________________________________________ 

vətəndaşlığını, şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, onun nömrəsi, 

verildiyi tarix və onu verən orqanın adı) 

__________________________________________________________________________  arasında 

(təhsili, ixtisası, sənəti, peşəsi, bitirdiyi təhsil müəssisəsinin adı) 

 

______il "      " -də Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq bağlanmışdır. 

 

1.2.  İşçi_____________________;__________vəzifəsinə işə qəbul edilir. 

1.3.  Bu kontrakt bağlanan gündən yaranmış əmək münasibətləri, tərəflərin hüquqları, vəzifələri və 

məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, habelə bu kontraktın şərtləri ilə müəyyən edilmiş 

qaydalarla və prinsiplərlə tənzimlənir. 

2.  Kontraktın müddəti 
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2.1.  Bu kontrakt iki illik sınaq müddəti ilə bağlanmışdır. 

2.2.  Sınaq müddəti ərzində tərəflərdən biri digərini 3 gün əvvəl xəbərdarlıq etməklə kontraktı birtərəfli 

qaydada poza bilər. 

2.3.  İşçi_______il________________"   "-dən işə başlayır. 

2.4.   Sınaq müddəti ərzində kontrakt pozulmayıbsa, həmin müddət qurtardıqdan sonra dövlət orqanının 

rəhbəri kontraktın şərtlərinə əməl etməklə işləmiş işçinin daimi dövlət qulluğuna götürülməsi haqqında əmr 

verir və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bu şəxslə müvafiq kontrakt bağlanır. 

3.  İşçinin əmək funksiyası  

3.1. İşçi aşağıdakı əmək funksiyasının icrasını öhdəsinə götürür: 

a)_________________________________________________________________________________ 

b). ________________________________________________________________________________ 

c)._________________________________________________________________________________ 

(əmək funksiyası tam təfsilatı ilə sadalanmalıdır) 

3.2. İşçi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş əsas vəzifələrinin və bu əmək 

funksiyasının vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə əməl etməlidir. 

4. Əmək şəraitinin şərtləri 

Dövlət orqanının rəhbəri aşağıdakı əmək şəraiti yaradılmasını və onun şərtlərinin təmin olunmasını 

öhdəsinə götürür: 

4.1.  İşçinin həvalə olunmuş əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün lazımi qulluq şəraiti ilə təmin 

olunması. 

Dövlət məvacibi üzrə: 

4.2.  İşçiyə hər ay______________________________________________məbləğdə dövlət məvacibi 

ödənilir; 

4.3.  Dövlət məvacibi:___________________________________________manat məbləğində vəzifə 

maaşından; 

_____________________________________________________________məbləğdə mükafatdan; 

(aylıq, rüblük, illik) 

işçi əmək funksiyasını__________________:______________________________________________ 

                  (həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli, yaxud xüsusilə ağır olan və s.) 

əmək şəraitli iş yerində icra etdiyi üçün onun vəzifə maaşına 

__________________________________________________________________məbləğdə əlavədən; 

vəzifə maaşına__________faizi miqdarında digər əlavələrdən ibarətdir; 

4.4. Dövlət məvacibi: 

ayda iki dəfə_____________________________________________________________________ 

                                   (ayın maaş verilən günləri) 

ayda bir dəfə_________________________________________________________________ödənilir; 

(ayın günü) 

dövlət məvacibi və digər ödənclər (vergilər və digər məcburi ödənişlər çıxıldıqdan sonra) işçinin arzusuna 

uyğun olaraq nağd yolla iş yerində ödənilir və ya______________________________bankdakı hesabına 

köçürülür;                                                                                             (bankın adı) 

4.5. Tərəflərin dövlət məvacibinin ödənilməsi barədə razılığa gəldikləri digər 

şərtlər:__________________________________________________________________________________ 

Əməyin mühafizəsi üzrə: 

4.6. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq işçinin sağlamlığının, əməyinin 

mühafizəsinin təmin olunması üçün sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən iş yeri və iş şəraiti yaradılır. 

İş və istirahət vaxtı üzrə: 

4.7.  İşçi gündə 8 saat, həftə ərzində isə 40 saat işləyir (qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda 

qısaldılmış iş vaxtının müddəti göstərilməlidir); 

4.8.  İş saat________başlanır, saat_______qurtarır; 

4.9. Nahar vaxtı saat____-dan saat______-dəkdir; 

4.10.  İstirahət günləri hər həftənin_____________günləridir; 

4.11.  Qulluq üçün zəruri olduqda, dövlət orqanının rəhbəri müstəsna hallarda iş vaxtını ayda əvəzi 

ödənilmədən 5 saata qədər artıra bilər. 

4.12.  İşçiyə ayda iş vaxtından 5 saat artıq işlərin yerinə yetirilməsinə görə qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş qaydada əlavə haqq ödənilir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 25 

Məzuniyyət üzrə: 

4.13.  İşçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hər iş ili üçün əmək məzuniyyəti verilir. 

4.14.  Əsas məzuniyyətinin müddəti____________təqvim günüdür; 

4.15. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda aşağıdakı müddətdə əlavə məzuniyyət 

verilir:________________təqvim günü. 

4.16.  Əmək məzuniyyətinin ümumi müddəti_____təqvim günü. 

5. Sosial müdaflə məsələləri: 

5.1.  İşçinin məcburi dövlət sosial sığortası üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hər ay 

məbləğdə sığorta haqqı ödənilir; 

5.2.  İşçiyə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar qanununvericiliklə müəyyən olunmuş 

qaydada və məbləğdə məcburi sosial sığorta hesabına müavinət verilir. 

6. İşçi dövlət orqanının kommersiya və xidmət sirrinin qorunmasına cavabdehdir və bu sirləri 

yaymağa görə qanunvericiliklə və bu kontraktla nəzərdə tutulan məsuliyyət daşıyır. 

7.  İşçi onun təqsiri üzündən dəymiş zərər üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maddi 

məsuliyyət daşıyır. İşçinin qanunauyğun hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərin əvəzi tam həcmdə dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. 

8.  Bu kontrakta birtərəfli qaydada aparılmış dəyişikliklərin, əlavələrin, düzəlişlərin hüquqi qüvvəsi 

yoxdur. 

9. Kontrakta xitam verilməsi barədə tərəflərin müəyyən etdiyi hallar:  

a) tərəflərin qarşılıqlı razılığı; 

b) səhhəti ilə əlaqədar olaraq işçinin müvafiq vəzifədə (peşə) çalışması sağlamlıq üçün təhlükəli olduğu 

barədə səhiyyə müəssisəsinin müvafiq rəyinə görə; 

c)  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, digər normativ hüquqi aktları ilə və 

bu kontraktla nəzərdə tutulmuş digər hallar.                                                                                  

10.  Bu kontrakta əsasən sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilmiş işçilərə, dövlət 

qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinin verilməsi barədə müddəalar istisna olmaqla, dövlət qulluqçusunun 

hüquqi statusunu tənzimləyən normativ hüquqi aktların bütün müddəaları şamil edilir. 

11. Yekun qaydaları 

11.1. Bu kontrakt iki nüsxədə tərtib edilib, onlardan biri işçidə, digəri isə dövlət orqanının rəhbərində 

saxlanılır. 

12. Tərəflərin imzaları və ünvanları: 

12.1. Dövlət orqanı rəhbərinin vəzifəsi, adı, atasının adı və soyadı, ha-belə müştərisi olduğu bankın adı, 

hesablaşma hesablarının nömrələri, kodu göstərilməklə hüquqi ünvanı: 

Möhürü                  

İmzası: 

12.2. İşçinin adı, atasının adı və soyadı göstərilməklə ünvanı: İmzası: 

Tarix: 
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Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin  

dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün olub-olmamasının  

qabaqcadan yoxlanılması qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(3 sentyabr 2001) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqust 2003, q.m.t. 14 avqust 2003 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1.  "Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün 

olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2001-ci il 

№ 568 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il  3 sentyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin 

mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması 

Qaydaları 

 

1.  Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün 

olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı tərəfindən həyata 

keçirilir. 

2.  Dövlət qulluğuna girmək məqsədi ilə, müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxsin sənədləri qəbul 

edildikdən sonra üç iş günü müddətində müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı aşağıdakı orqanlara 

sorğular göndərir: 

2.1. şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması barədə 

məhkəmə qərarının olub-olmamasını yoxlamaq üçün müvafiq məhkəməyə və Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyinə; 

2.2.  şəxsin müəyyən müddətə dövlət vəzifəsi tutmaq hüququndan məhrum edilməsinin məhkəmə qərarı 

ilə təsdiq edilib-edilməməsini yoxlamaq üçün Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə; 

2.3. şəxsin bilavasitə tabeliyində və ya nəzarəti altında işləyəcəyi vəzifəli şəxslə yaxın qohumluq və ya 

qudalıq (ər-arvadlar, onların valideynləri, qardaşları, bacıları, övladları) əlaqəsi olduğunu yoxlamaq üçün mü-

vafiq dövlət orqanlarına; 

2.4. qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda şəxsin əvvəllər məhkum olunduğunu, habelə bəraətverici əsaslar 

olmadan barəsində cinayət işinin icraatına xitam verilib-verilməməsini yoxlamaq üçün Azərbaycan Respub-

likasının Daxili İşlər Nazirliyinə; 

2.5.  şəxsin dini xadim olub-olmamasını yoxlamaq üçün Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə və 

Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinə; 

2.6.  qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər məlumatları yoxlamaq məqsədi ilə müvafiq orqanlara. 

3.  DÖvlət qulluğunu idarəetmə orqanlarının sorğularına dövlət qulluğuna girmək istəyən şəxs tərəfindən 

əl ilə doldurulmuş və imzalanmış kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi əlavə edilir. 
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4.  Göndərilmiş sorğulara müvafiq orqanlar tərəfindən beş iş günü müddətində yoxlama aparılır və 

sorğunu göndərən dövlət qulluğunu idarəetmə orqanına müvafiq qaydada rəsmi cavab verilir. Kadrlar uçotunun 

şəxsi vərəqəsində soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu tarix, yaxın qohumlarının siyahısı, məhkəmə 

məsuliyyətinə cəlb olub-olmaması və s. məlumatlar əks etdirilməlidir. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsinin 

nümunəsini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası təsdiq edir. 

5.  Yoxlamanın qaydası qanunvericiliklə müəyyən edilir. Şəxsi (ailə) həyatın təfsilatı yoxlanmamalıdır. 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci il. 
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Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin 

verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(3 sentyabr 2001) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqust 2003, q.m.t. 14 avqust 2003 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. "Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

2.  Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2001-ci il 

№ 569 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci il. 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 3 sentyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları 

 
1.  Bu Qaydalar dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi, artırılması, 

saxlanılması, rəsmiləşdirilməsi qaydalarını və ixtisas dərəcələrinə görə ödənilən əlavə haqların məbləğlərini 

müəyyən edir. 

2.  Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, "Dövlət qulluğu 

haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər 

nəzərə alınmaqla bu Qaydalara uyğun olaraq verilir. 

3. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi onun ixtisas səviyyəsini göstərir, onun tuta bildiyi dövlət qulluğu 

növlərinin və dövlət vəzifələrinin təsnifat siyahısını müəyyənləşdirir, dövlət qulluqçusuna vəzifə maaşına əlavə 

haqq almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək hüququ verir. 

4.  Dövlət qulluğunda (1) vəzifəni tutan dövlət qulluqçularına inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun olaraq 

ixtisas dərəcələri verilir. İxtisas dərəcəsi dövlət qulluqçusunun ixtisasına, tutduğu vəzifəyə və qulluq stajına 

uyğun olaraq, habelə əvvəllər verilmiş dərəcə nəzərə alınmaqla ardıcıl qaydada verilir. Dövlət qulluqçusunun 

qulluq stajına 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və partiya orqanlarında iş müddəti də daxil edilir (1); 

5.  Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcələri aşağıdakı səlahiyyətli şəxslər tərəfindən verilir: 

5.1.  3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri - Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti; 

5.2.  dövlət qulluğunun baş müşaviri və ondan aşağı olan ixtisas dərəcələri - müvafiq dövlət (1) orqanının 

rəhbəri. 

6.   "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci maddəsində göstərilən 

inzibati vəzifələrin birinci təsnifatı istisna. ol-maqla, ikinci-üçüncü təsnifat vəzifələri tutan şəxslərin müvafiq 

ixtisas dərəcəsi (o cümlədən həmin vəzifə üçün nəzərdə tutulmuş daha yüksək ixtisas dərəcəsi) alması üçün 

dövlət orqanında azı yeddi illik fasiləsiz əmək stajı və müvafiq vəzifədə azı üç illik fasiləsiz əmək stajı olmalı, 

dördüncü-yeddinci təsnifat vəzifələri tutan şəxslərin isə bundan ötrü dövlət orqanında azı beş illik fasiləsiz əmək 
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stajı olmalıdır. Bu halda, həmçinin vəzifəli şəxsin funksiyalarının məzmunu, peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi 

nəzərə tutulur. 

Bu bəndin birinci abzasında müəyyən edilmiş hər hansı tələbə cavab verməyən vəzifəli şəxsə tutduğu 

vəzifənin ardınca gələn inzibati vəzifə təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi verilir. 

Üçüncü təsnifat vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçularına 3-cü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi o 

halda verilə bilər ki, həmin şəxslərin uyğun dövlət orqanlarında azı on illik fasiləsiz əmək stajı, müvafiq vəzifədə 

isə azı beş illik fasiləsiz əmək stajı olsun. Bu halda, həmçinin vəzifəli şəxsin funksiyalarının məzmunu, 

peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınır. 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 16-cı maddəsində müvafiq inzibati 

vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində daha yüksək ixtisas dərəcəsi almaq üçün 

aşağıdakılar vacibdir: 

dördüncü - altıncı təsnifat vəzifələri üçün həmin vəzifələrdə qulluq müddəti ardıcıl olaraq 3 il təşkil 

etməlidir; 

yeddinci - doqquzuncu təsnifat vəzifələri üçün - həmin vəzifələrdə qulluq müddəti ardıcıl olaraq 2 il təşkil 

etməlidir. 

Müvafiq yardımçı vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri al-maq üçün aşağıdakılar vacibdir: 

birinci - üçüncü təsnifat vəzifələri üçün - həmin vəzifələrdə qulluq  müddəti ardıcıl olaraq 2 il təşkil 

etməlidir (1). 

7.  Dövlət qulluqçusuna ilk dəfə ixtisas dərəcəsi inzibati vəzifələrin 1-5-ci (1) təsnifatına uyğun olan 

müvafiq vəzifələrə təyin edildikdə və 6-9-cu (1) təsnifatına uyğun olan vəzifələrə sınaq müddəti bitdikdən sonra 

j daimi dövlət qulluğuna götürüldükdə yardımçı vəzifə iddiasında olanlar isə müvafiq vəzifəyə təyin edildikdə 

(1) verilir. 

8.  Dövlət qulluqçusuna növbəti ixtisas dərəcəsi bu Qaydalara əsasən (1) ixtisas dərəcəsi tutduğu vəzifəyə 

uyğun gəldikdə və ixtisas dərəcəsi sində qalmaq müddəti nəzərə alınmaqla verilir. 

İxtisas dərəcəsinin vaxtından əvvəl verilməsi dövlət qulluqçusu daha yüksək təsnifat üzrə vəzifəyə təyin 

edildikdə mümkündür. 

9.  Dövlət qulluğunun kiçik referentindən dövlət qulluğunun baş (1) müşavirinədək ixtisas dərəcələri 

dövlət qulluqçusunun şəxsi ərizəsi əsasında verilir. Ərizəyə ixtisas dərəcəsi xahiş edilən ixtisas dərəcəsindən 

aşağı olmayan iki dövlət qulluqçusunun zəmanətləri, habelə iddiaçıların təhsilini təsdiq edən sənədlər və onun 

xidməti vərəqəsi əlavə edilir. 

10.  Dövlət qulluqçusuna bu Qaydaların 5.2-ci bəndində nəzərdə tutulan ixtisas dərəcəsinin verilməsi 

dövlət (1) orqanının rəhbərinin əmri ilə rəsmiləşdirilir və bu barədə dövlət qulluqçusunun əmək kitabçasında, 

şəxsi işində və xidməti vəsiqəsində müvafiq qeydlər edilir.            

11.  3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü və 32-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş qaydada verilir. Bu ixtisas 

dərəcələri alan dövlət qulluqçusuna müvafiq hüquqi akt və vəsiqə verilir. 

12.  İxtisas dərəcəsinin verildiyi gündən başlayaraq dövlət qulluqçusuna hər ay aşağıdakı miqdarda 

vəzifə maaşına ixtisas dərəcələrinə görə əlavə haqq ödənilir. 

şərti maliyyə vahidi  

1. Həqiqi dövlət müşaviri -65  

2. 1-ci dərəcə dövlət müşaviri - 60  

3. 2-ci dərəcə dövlət müşaviri -58 

4. 3-cü dərəcə dövlət müşaviri - 56 

5. Dövlət qulluğunun baş müşaviri - 46       

6. Dövlət qulluğunun müşaviri - 44              

7. Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri - 42  

8. 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu -38 

9. 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu -34 

10. 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu - 30 

11. Kiçik dövlət qulluqçusu         - 26 

12. Dövlət qulluğunun bas referenti - 22             

13. Dövlət qulluğunun böyük referenti - 18     

14. Dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti - 16 

15. Dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti - 14 

16. Dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti - 12 
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17. Dövlət qulluğunun kiçik referenti – 10  (1;2) 

 

13.  Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinə görə əlavə haqqın ödənişi onun işlədiyi dövlət orqanı üçün 

dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş əmək ödənişi fondu hesabına həyata keçirilir. Bu məqsədlə hər il növbəti il 

üçün dövlət büdcəsinin layihəsi hazırlanarkən bu orqanlarda dövlət qulluqçuları üçün müəyyən olunmuş aylıq 

əmək haqqı fondunun (vəzifə maaşına əlavələr istisna olunmaqla) 2 misli həcmində əlavə vəsaitlər nəzərdə 

tutulur. 

14.   Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi və Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlığından çıxması ilə əlaqədar işdən azad edilməsi halları istisna olmaqla dövlət qulluğuna xitam 

verildiyi bütün hallarda dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır (1). 

15.  Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsinin aşağı salınması və ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi 

qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilir. 

16.  Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi ilə əlaqədar mübahisələrə ilk növbədə ixtisas 

dərəcəsini verən müvafiq dövlət (1) orqanında, həmin orqanın və ya dövlət qulluqçusunun müraciəti əsasında 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasında və ya bilavasitə məhkəmədə baxılır. 

 

Dərci: 6 sentyabr 2001-ci iL 
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Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş  

intizam tənbehi tədbirlərindən şikayət verilməsi qaydası haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(3 sentyabr 2001) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqust 2003, q.m.t. 14.08.2003 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1.  Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbehi tədbirlərindən 

şikayət verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2001-ci il 

№ 571 

 

Dərci: 5 sentyabr 2001-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 3 sentyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbehi tədbirlərindən 

şikayət verilməsi qaydası haqqında  

Əsasnamə 

 

1.  Bu Əsasnamə "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ 

hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmış və dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş 

intizam tənbehi tədbirlərindən şikayət verilməsi ilə əlaqədar yaranmış məsələləri tənzimləyir. 

2.  Hər bir dövlət qulluqçusunun ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və yaxud lazımi 

şəkildə yerinə yetirilməməsinə, həmçinin "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və 

digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş məhdudiyyətlərə əməl olunmamasına görə barəsində tətbiq 

olunmuş intizam tənbeh tədbirlərindən şikayət vermək hüququ vardır. 

3.  Tətbiq olunmuş intizam tənbeh tədbirinin ləğv edilməsi üçün dövlət qulluqçusu 7 gün ərzində yuxarı 

dövlət qulluğunu idarəetmə orqanına şikayət verə bilər. DÖvlət qulluqçusunun xəstə olduğu, yaxud məzuniy-

yətdə, ezamiyyətdə olduğu vaxt həmin müddətə daxil edilmir. 

4.  Şikayətlər yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının rəhbərinə yazılı şəkildə təqdim edilir. Ərizəyə 

aşağıdakı sənədlər əlavə edilir: 

4.1. əmək kitabçasından çıxarış; 

4.2.  intizam tənbehinin verilməsi haqqında əmrin surəti; 

4.3. intizam tənbehi verilməzdən əvvəl dövlət qulluqçusundan alınmış izahat. 

5. Yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının rəhbəri şikayətə rəsmi daxil olduğu gündən sonra 10 gün 

ərzində baxır. 

6. Yuxan dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı tətbiq edilmiş intizam tənbehi tədbirinin ləğvi, yaxud 

qüvvədə qalması barədə müvafiq qərar qəbul edir. 

7. Dövlət qulluqçusu və ya intizam tənbehi tədbirini tətbiq etmiş dövlət orqanının rəhbəri yuxarı dövlət 

qulluğunu idarəetmə orqanının qərarı ilə razılaşmadıqda bu qərardan 7 gün müddətində Azərbaycan Respubli-
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kasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasına yazılı şəkildə şikayət verə bilər. Şikayətə yuxarı dövlət qulluğunu 

idarəetmə orqanının qərarı və 4-cü bənddə qeyd edilən digər sənədlər əlavə olunur 

8. Azərbaycan Respublikasının DÖvlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası şikayət rəsmi daxil olduğu gündən 

sonra 15 gün müddətində şikayətə baxır. 

9.  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası tətbiq edilmiş intizam tənbehi 

tədbirini, habelə bu məsələyə dair yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının qərarının ləğvi, yaxud qüvvədə 

saxlanması barədə müvafiq qərar qəbul edir. Bu qərarın icrası intizam tənbehi tədbirini tətbiq etmiş dövlət 

orqanı və yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı üçün məcburidir. 

10.  Şikayət təqdim edilən yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının və ya Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Qulluğu İdarəetmə Şurasının tələbi ilə şikayətlə əlaqədar müvafiq dövlət orqanından 

əlavə sənədlər tələb oluna bilər. 

11. Dövlət qulluqçusu Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının qərarı ilə 

razılaşmadıqda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət edə bilər. 

12. Dövlət qulluqçusu intizam tənbehi verilərkən qanunvericiliyin tələblərini və onun hüquqlarının 

pozulduğunu iddia edərsə, dövlət qulluğunu idarəetmə orqanlarına müraciət etmədən birbaşa məhkəməyə 

müraciət edə bilər. 

 

Dərci: 5 sentyabr 2001-ci il. 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu idarəetmə Şurasının  

üzvlərinin təyin edilməsi haqqında  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

         Azərbaycan Respublikasının "Dövlət qulluğu haqqında" 2000-ci il 21 iyul tarixli Qanununun 5-ci 

maddəsini rəhbər tutaraq qərara alıram: 

 1. Aşağıdakılar Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzvləri təyin 

edilsinlər: 

 Ramiz Mehdiyev – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri 

Süleyman İsmayılov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Ümumi şöbəsinin müdiri  

Yusif Hümbətov – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Ərazi idarəetmə orqanları ilə 

iş şöbəsinin müdiri 

Ağabala Hacıyev – Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər müdiri 

Əbülfəs Qarayev – Azərbaycan Respublikasının gənclər, idman və turizm naziri 

Seyfəddin Qəndilov – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 

rektoru 

 

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər Əliyev    

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

   

Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2001-ci il 
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Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə 

əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının  

təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Əlavə və dəyişiklik: 
1.  4 avqust 2003, q.m.t. 14.08.2003 
2.  3 avqust 2004, d.t. 10.08.2004, q.m.t.1.01.2005 
3.  23 mart 2005, d.t. 29.03.2005, N 214 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.7-ci maddəsinin icrasını təmin etmək 

məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin 

müəyyənləşdirilməsi Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli . gələn məsələləri həll etsin. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı səhəri, 28 yanvar 2002-ci il, 

№ 665 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2002-ci il 28 yanvar tarixli, 665 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə  

əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi  

QAYDALARI 

 

1. Bu Qaydalar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən hazırlanmışdır və 

dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluqçularına vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın ödənilməsi şərtlərini 

müəyyən edir. 

2. Dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə xidmətin ikinci ilin-dən başlayaraq əlavə haqq verilir. 

3.  Dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqq aylıq vəzifə maaşına nisbətən faizlə 

müəyyən edilir və hər ay ödənilir. 

4.  Dövlət qulluqçusuna xidmətin ikinci ilindən başlayaraq vəzifədə qulluq stajına görə qulluq stajının 

müddətindən asılı olaraq aşağıdakı qaydada hər ay əlavə haqq ödənilir: 

 

Qulluq stajı (il)                                Aylıq vəzifə maaşına 

                                                            əlavə haqq (faizlə) 

1 ildən - 5 ilədək                                            5 

5 ildən - 10 ilədək                                         10 

10 ildən- 15 ilədək                                         20 

15 ildən yuxarı                                             30 (2) 

5.  Dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqq işlədiyi dövlət orqanı üçün dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş əmək haqqı fondu hesabına verilir. 

6.  Dövlət qulluqçularına qulluq stajına görə aylıq vəzifə maaşına müəyyən edilmiş əlavələrin ödənilməsi 

məqsədi ilə hər il növbəti il üçün təsdiq olunan dövlət büdcəsində bu orqanlarda dövlət qulluqçuları üçün 
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müəyyən olunmuş aylıq əmək haqqı fondunun (vəzifə maaşına əlavələr istisna olunmaqla) 2 misli həcmində 

əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulur. 

7. Dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda qulluq stajı hesablanarkən aşağıdakı dövrlər nəzərə alınır: 

dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifədə qulluq stajı; 

dövlət qulluqçusu digər dövlət qulluğu vəzifəsinə keçirildikdə və qəbul edildikdə əvvəlki dövlət qulluğu 

vəzifəsindəki qulluq stajı; 

məhkəmə və ya müvafiq səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilmiş dövlət qulluqçusunun məcburi 

işburaxma dövrü; 

dövlət qulluğu vəzifəsinə qəbul edilmiş dövlət qulluqçusunun həmin vəzifədə sınaq müddəti; 

dövlət qulluğu vəzifəsinin və əmək haqqının saxlanılması şərti ilə dövlət qulluqçusunun dövlət 

qulluğundan ayrıldığı müddət; 

əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi müddət; 

ödənişli məzuniyyət dövrləri. 

Bu bənddə nəzərdə tutulmayan digər fasilələr dövlət qulluğunda qulluq stajı hesablanarkən nəzərə alınmır. 

8.  Dövlət qulluqçusunun qulluq stajının hesablanması onun qulluq etdiyi dövlət orqanı tərəfindən həyata 

keçirilir. 

9.   Dövlət qulluqçusunun qulluq stajı müəyyənləşdirilərkən onun "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında (o 

cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda), habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və 

partiya orqanlarında iş müddəti də daxil edilir (1). 

10. Dövlət qulluğunda qulluq stajı haqqında sənəd dövlət qulluqçusunun əmək kitabçası hesab edilir. 

11.  Bu Qaydaların 7-ci və 9-cu bəndlərinin tətbiqi zamanı yaranmış fikir ayrılığı Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası tərəfindən aradan qaldırılır. 

12.  Dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə verilən əlavə haqq orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə 

alınır. 

13.  Çıxarılıb (1). 
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"Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
"Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. Azərbaycan - Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

- qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktların həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

"Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına 

görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublika-

sının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 9.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ağır və yüngül xəsarət növlərinin siyahısını təsdiq 

etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, "Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 9.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbay-

can Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 29 may 2002-ci il 

№711 

 

Dərci: 4 iyun 2002-ci il. 
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"Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə  

əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqust 2003, q.m.t. 14.08.2003 

 

"Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. çıxarılıb (1). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, 2 ay müddətində: 

- "Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş icra hakimiyyəti orqanla-

rında hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısına dair təkliflərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş icra hakimiyyəti orqanlarında hakimiyyət 

səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinə dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

- öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə 

haqqın təyin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 

Heydər ƏLİYEV 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı səhəri, 5 iyul 2002-ci il  

№ 728 

 

Dərci: 7 iyul 2002-ci il. 
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"Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1.  Müəyyən edilsin ki, "Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş 

"müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata 

kecirir. 

2.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: "Dövlət 

qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 3-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş dəniz səviyyəsindən 1500 metrdən 2000 

metrədək və 2000 metrdən artıq yüksəklik-də yerləşən yaşayış məntəqələrinin siyahısını təsdiq etsin; 

- öz səlahiyyətləri daxilində həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 5 iyul 2002-ci il 

№ 729 

 

Dərci: 7 iyul 2002-ci İL 
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Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test 

imtahanlarından ötrü test nümunələrinin hazırlanması və qəbul 

edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(9 avqust 2001) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqust 2003, q.m.t. 14 avqııst 2003 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test 

nümunələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 5 iyul 2002-ci il 

№ 550 

 

Dərci: 11 avqust 2001-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 9 avqust tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət (1) orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test 

nümunələrinin hazırlanması və təsdiq edilməsi  

QAYDALARI 

 

1. Bu qaydalar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun əsasında hazırlanmış və 

Qanunun 11.1-ci maddəsində göstərilən dövlət (1) orqanlarında inzibati vəzifələrin altıncı-doqquzuncu (1) 

təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrə qəbul üçün keçirilən test imtahanlarından ötrü test nümunələrinin 

hazırlanması və təsdiq edilməsi qaydasını müəyyən edir. 

2.  Dövlət qulluğuna qəbul məqsədilə keçirilən test imtahanları üçün test nümunələrinin hazırlanmasında 

və təsdiq edilməsində aşağıdakı tələblərə riayət olunmalıdır: 

2.1. Test imtahanları bir mərhələdə keçirilir və namizədlər tərəfindən test tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsini nəzərdə tutur. 

2.2. Test tapşırıqları iki hissədən ibarətdir: 

2.2.1.  birinci hissə namizədlərin peşə-ixtisas bilikləri səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün test 

nümunələrindən ibarətdir; 

2.2.2.  ikinci hissə namizədlərin şəxsi keyfiyyətlərinin qiymətləndiril-məsi üçün müvafiq psixodiaqnostik 

test nümunələrindən ibarətdir. 

3.  Test nümunələri aşağıdakı qaydada hazırlanır: 

3.1.  Test tapşırıqlarının birinci hissəsinin (ixtisas - peşə biliklərinin yoxlanılması) test nümunələri 

hazırlanarkən müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanlarının sahə bilikləri və peşə-ixtisas standartları əsas 

götürülməlidir. 

3.2. Test tapşırıqlarının ikinci hissəsi namizədin dünyagörüşü, nizam-intizam, liderlik və kollektivdə 

işləmək qabiliyyəti, təşəbbüskarlıq, novatorluq, ünsiyyət mədəniyyəti və s. şəxsi keyfiyyətlərinin qiymətləndiril-

məsini təmin etməlidir. 

3.3. Müvafiq dövlət (1) orqanının fəaliyyət sahəsi üzrə test nümunələrinin hazırlanması üçün müvafiq 

dövlət orqanının rəhbəri dövlət qulluğu heyətinin ixtisasartırmasını və yenidən ixtisaslaşmasını həyata keçirən 
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tədriş müəssisəsi (bundan sonra - tədris müəssisəsi) və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla dövlət vəzifəsinin tutulması üçün peşə - ixtisas biliklərinin mini-mal 

səviyyəsini əks etdirən standartlarını təsdiq edir və Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyasına (bundan sonra -TQDK) təqdim edir. 

Müvafiq dövlət vəzifəsinin tutulması üçün peşə - ixtisas standartları dəyişildikdə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının rəhbəri tərəfindən bu barədə TQDK-ya məlumat verilir. 

3.4. Hazırlanan hər bir test nümunəsi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

3.4.1. hər bir suala dörd cavab hazırlanmalıdır və bunlardan biri düzgün, üçü isə yanlış (distraktor) cavab 

olmalıdır; 

3.4.2.  nümunələrin xüsusi pasportu olmalı və bu pasportla test nümunəsində qeyd edilən düzgün cavab və 

onun mənbəyi (qanun, təlimat, nəşr olunmuş dərslik və s.) göstərilməlidir; 

3.4.3. test nümunələri çətinlik dərəcəsindən asılı olaraq sadə, orta və mürəkkəb test kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

4. Test nümunələrinin hazırlanmasını TQDK və tədris müəssisəsi təşkil edir. 

4.1. Test tapşırıqlarının birinci və ikinci hissəsi üçün hazırlanan test nümunələri test bankım təşkil edir. 

Test bankına təqdim edilən nümunələrin sayı test imtahanında istifadə olunanlardan ən azı 20 dəfə çox 

olmalıdır. 

Hazırlanmış test nümunələri TQDK-da tədris müəssisəsinin əməkdaşları və müstəqil mütəxəssislər cəlb 

edilməklə ekspertizadan keçirilir. 

4.2.  Ekspertizadan keçmiş test tapşırıqlarının birinci hissəsi üçün istifadə olunan test nümunələri müvafiq 

dövlət (1) orqanının rəhbəri tərəfin-dən təsdiq edilir. 

Test tapşırıqlarının ikinci hissəsi üçün test nümunələri TQDK tərəfindən təsdiq edilir. 

4.3. Təsdiq edilmiş test nümunələri saxlanılmaq üçün TQDK-nın müvafiq test bankına təhvil verilir. 

4.4.  Zərurət olduqda test nümunələrinin test banklara əlavə edilməsi bu qaydalarla müəyyən edilmiş 

qaydada TQDK tərəfindən təşkil edilir. 

4.5. TQDK bir qayda olaraq, hər il, habelə müvafiq dövlət (1) orqanının təqdimatı əsasında lazım gəldikdə 

test nümunələrinin təftişini keçirir. 

4.6. Test nümunələrinin hazırlanması, ekspertizadan və təftişdən keçirilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər 

dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. 

4.7. Test nümunələrinin hazırlanması, onların ekspertizadan və yoxlanışdan keçirilməsi, müəlliflərin və 

mütəxəssislərin əməyinin ödənilməsi qaydası TQDK tərəfindən müəyyən edilir. 

5. Test nümunələrinin hazırlanması və təsdiq edilməsi ilə əlaqədar məxfilik rejimi TQDK və müvafiq 

dövlət (1) orqanı tərəfindən təmin edilir. 

 

Darci: 11 avqust 2001-ci il 
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Dövlət (1) orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbula dair  

Azərbaycan Respublikası adından verilən şəhadətnamənin nümunəsinin  

təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

(9 avqust 2001) 

Əlavə və dəyişiklik: 

1. 4 avqust 2003, q.m.t. 14 avqust 2003 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

1.  Dövlət (1) orqanlarInda daimi dövlət qulluğuna qəbula dair Azərbaycan Respublikası adından verilən 

şəhadətnamənin nümunə-si təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 5 iyul 2002-ci il 

№ 551 

 

Dərci: 11 avqust 2001-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2001-ci il 9 avqust tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 
Dövlət (1) orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbulu  

Azərbaycan Respublikası adından təsdiq edən şəhadətnamənin 

Nümunəsi 

 

Azərbaycan Respublikasının adından 

 

Dövlət (1) orqanlarında daimi dövlət qulluğuna qəbulu təsdiq edən  

Şəhadətnamə № ___ 

Bu Şəhadətnamə______________________________ ondan ötrü 

                           (Adı, atasının adı, soyadı) 

 verilir ki, ___________________________________ daimi dövlət 

dövlət (1) orqanının adı 

                                    qulluğuna qəbul edilmişdir. 

                                     

                                    Dövlət (1) orqanının rəhbəri_________________ İmza 

 

                                    Möhür: 

                                    Tarix: 
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Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları 

haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 24.1-ci maddəsinin icrasını təmin etmək 

məqsədi ilə qərara alıram: 

1.   "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə" təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

2.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu j Fərmandan irəli gələn məsələləri 

həll etsin.  

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 24 avqust 2002-ci il 

№ 774 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

 2002-ci il 24 avqust tarixli, 774 nömrəli  

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında  

Əsasnamə 

 

1.  Bu Əsasnamə "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 24.1-ci maddəsinə 

əsasən hazırlanmışdır və dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növlərini və qaydalarını müəyyən edir. 

2.  Mükafatın müəyyən edilməsi üçün götürülən dövr (hesablaşma dövrü) və mükafatlandırmanın şərtləri 

dövlət qulluqçusunun işlədiyi dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir. 

3.  Dövlət qulluqçuları işin nəticələrinə görə mükafatlandırılmanın aşağıdakı növləri üzrə həvəsləndirilir: 

kollektiv mükafatlandırılma; fərdi mükafatlandırılma. 

4. Dövlət qulluqçularının kollektiv mükafatlandırılması aşağıdakı hallarda həyata keçirilir: 

dövlət orqanının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə işlərin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi; 

mühüm dövlət tapşırıqlarının dövlət orqanı tərəfindən vaxtında yerinə yetirilməsi; 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş milli bayram günləri və digər əlamətdar hadisələrlə əlaqədar. 

5. İşin nəticələrinə görə kollektiv mükafatlandırma zamanı mükafatın müəyyən edilməsi üçün götürülən 

dövrdə (hesablaşma dövrü) hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olma, ştatların ixtisarı ilə əlaqədar işdən 

azad olma, hərbi xidmətə çağırılma, ixtisasartırma kursunda olma və digər üzrlü səbəblərdən tam işləməmiş 

dövlət qulluqçuları üçün onların faktiki işlədiyi dövrə görə mükafat hesablanır.  

Xəstəliklə əlaqədar işdə olmayan işçiyə mükafat verilməsi məsələsi hər bir konkret halda onun işlədiyi 

dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir. 

Hesablaşma dövründə işdən azad edilmiş dövlət qulluqçusuna həmin dövr üçün müəyyən edilən mükafat 

ödənilmir.  . 

DÖvlət qulluqçusunun növbəti məzuniyyətdə olduğu dövr mükafat hesablanarkən götürülən hesablaşma 

dövründə nəzərə alınır. 

6.  Dövlət qulluqçularının kollektiv mükafatlandırılması staj müddəti (1 il) başa çatmamış olan qulluqçuya 

(stajçıya) şamil olunmur. 

7. Dövlət qulluqçularının fərdi mükafatlandırılması aşağıdakı hallarda həyata keçirilir: 

vəzifə təlimatında nəzərdə tutulan vəzifələrin vaxtında və peşəkarlıqla yerinə yetirilməsi, səmərələşdirici 

təkliflər verilməsi, təşəbbüskarlıq göstərilməsi, işdə yeni forma və metodların tətbiqi, gənc mütəxəssislərə 

lazımi kömək göstərilməsi; 

rəhbərliyin tapşırıqlarının vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi; 
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normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və qəbul edilmə-sində fərqlənməsi. 

Dövlət orqanının rəhbəri dövlət qulluqçusunu xüsusi əhəmiyyətli vacib tapşırıqların, mürəkkəb işlərin 

yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar, həmçinin layiqli işinə görə bayramlar və yubileylər zamanı birbaşa olaraq fərdi 

qaydada (birdəfəlik) mükafatlandıra bilər. 

8. Dövlət qulluqçusuna işin nəticələrinə görə verilən mükafatların məbləği onun fəaliyyətinin 

nəticələrindən asılı olaraq işlədiyi orqanın rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir və onun yuxan həddi 

məhdudlaşdırılmır. 

9.  Dövlət qulluqçusuna pul mükafatı əvəzinə qiymətli hədiyyələr də verilə bilər. 

10.  Dövlət qulluqçularının fərdi mükafatlandırılması onun işlədiyi  struktur bölmə rəhbərinin və ya yuxarı 

dövlət orqanının təqdimatı, habelə attestasiya komissiyasının tövsiyəsi əsasında onun işlədiyi dövlət orqanı 

rəhbərinin əmri (sərəncamı, qərarı) ilə rəsmiləşdirilir. 

11.   Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması onların işlədikləri orqanlara bu məqsəd üçün dövlət 

büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. 

12.  Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması məqsədi ilə hər il növbəti il üçün təsdiq olunan dövlət 

büdcəsində bu orqanlarda dövlət qulluqçuları üçün müəyyən olunmuş .aylıq əmək haqqı fondunun (vəzifə 

maaşına Əlavələr istisna olmaqla) 3  misli həcmində əlavə vəsaitlər j nəzərdə tutulur. 
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"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər barədə 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 28-ci və 29-cu maddələrinin həyata 

keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

Müəyyən edilsin ki: 

-  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında dövlət qulluğunu idarəetmə orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Kadr məsələləri şöbəsi həyata keçirir; 

- Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, müvafiq mərkəzi və yerli  icra hakimiyyəti   orqanlarının   

dövlət   qulluğun idarəetmə orqanlarının səlahiyyətlərini müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

kadr qurumları həyata keçirirlər. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

 Bakı şəhəri, 24 avqust 2002-ci il 

 № 776 
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"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa  

əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq olunmasını təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram:   

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

-  qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa 

əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğunlaşdırılması barədə tək-

liflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlu-

mat versin; 

- həmin Qanunun tələblərinə müvafiq olaraq dövlət qulluqçuları üçün təminatlara dair təkliflərini 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 8.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq icra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə edilmiş 

funksiyalara görə aparıcı və köməkçi bölmələrin siyahısının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

-  öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və 

dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbərinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

-  "Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.4-cü maddəsinə müvafiq olaraq özlərinə müşavir götürə bilən 

şəxslərin siyahısının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- həmin Qanunun 8.3-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra 

Aparatında Aparata həvalə edilmiş funksiyalara görə aparıcı və köməkçi bölmələrin siyahısının layihəsini 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

4. Müəyyən edilsin ki:               

-  "Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.4-cü və 12.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra  ; 

hakimiyyəti  orqanı"nın səlahiyyətlərini  Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti həyata keçirir. 

5.  Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına 

tapşırılsın ki, "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa  əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsinlər. 

6. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya  Məhkəməsinə,   Azərbaycan  Respublikasının  insan  hüquqları   üzrə 

müvəkkilinə (Ombudsmana), Azərbaycan Respublikasının Hesablama   Palatasına, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Seçki Komissiyasına, Azərbaycan Respublikası apelyasiya məhkəmələrinə, Ağır Cinayətlərə dair İşlər 

üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinə, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 

Məhkəməsinə, Beynəlxalq Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad 

Məhkəməsinə, rayon (şəhər) məhkəmələrinə, hərbi məhkəmələrə və yerli iqtisad məhkəmələrinə, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İqtisad Məhkəməsinə təklif edilsin ki, "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn 

məsələləri həll etsinlər. 

7.  Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
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Bakı şəhəri, 6 dekabr 2002-ci il 

№ 822 
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İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusunun təsdiq edilməsi  

haqqında  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1.  İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu təsdiq edilsin (əlavə olunur).  

2.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

- qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna 

uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

həmin təsnifat toplusuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

məlumat versin; 

- öz səlahiyyətləri daxilində inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusundan irəli gələn digər 

məsələləri həll etsin. 

3.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbərinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nomenklaturuna aid edilən dövlət qulluqçularına ixtisas 

dərəcələrinin verilməsini təmin etsin; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbərinin nomenklaturuna aid edilən dövlət 

qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsini təmin etsin. 

4.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, bir ay müddətində həmin orqanların aparatlarında 

iş-ləyən dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsini təmin etsinlər. 

5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, bir ay müddətində həmin orqanların aparatlarında işləyən dövlət qul-

luqçularına ixtisas dərəcələrini verilməsini təmin etsinlər. 

6.  Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına 

tapşırılsın ki, inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusundan irəli gələn məsələləri həll etsinlər. 

7.  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə mü-

vəkkilinə (Ombudsmana), Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasına, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Seçki Komissiyasına, Azərbaycan Respublikasının apelyasiya məhkəmələrinə, Ağır Cinayətlərə Dair 

İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinə, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası 

Hərbi Məhkəməsinə, Beynəlxalq Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası 

İqtisad Məhkəməsinə, rayon (şəhər) məhkəmələrinə, hərbi məhkəmələrə və yerli iqtisad məhkəmələrinə, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisad Məhkəməsinə 

təklif edilsin ki, inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusundan irəli gələn məsələləri, o cümlədən həmin 

orqanların aparatlarında işləyən dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi məsələsini həll etsinlər. 

8.  Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 4 avqust 2003-cü il 

№ 911 

 

Dərci: 13 avqust, 2003-cü il 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2003-cü il 4 avqust tarixli, 911 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 
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İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu 

 

I. Ümumi müddəalar 

1.1. İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 12.1-ci maddəsində uyğun olaraq dövlət qulluqçularının inzibati və yardımçı 

vəzifələrinin ixtisas dərəcələri, adları, dərəcələr üzrə bölgü və vəzifələrin tutulması şərtləri haqqında məlumatlar 

daxildir. 

1.2. İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 12.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq dövlət orqanlarının ştat cədvəllərinin hazırlanması və dövlət 

qulluqçularının vəzifə təlimatlarının hazırlanması üçün əsasdır. 

1.3. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında, həmin orqanların 

tabeliyində və ya yanında olan icra hakimiyyəti orqanlarında və onların aparatlarında bu orqanların ixtisas-

laşdırılmış fəaliyyətini, vəzifənin adını, qulluq funksiyalarını və vəzifənin tutulması şərtlərini özündə əks etdirən 

inzibati və yardımçı vəzifələri tutan dövlət qulluqçularının vəzifə təlimatları Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının (nazirliklərin, dövlət komitələrinin və 

digərlərinin) rəhbərləri tərəfindən "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa və ona uyğun 

olaraq qəbul edilmiş dövlət qulluğu sahəsində başqa qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq qəbul edilir. 

1.4.  Qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında dövlət qulluğu keçən inzibati və 

yardımçı vəzifələr tutan dövlət qulluqçularının vəzifə təlimatları həmin orqanların ixtisaslaşdırılmış fəa-

liyyətini, vəzifənin adını, qulluq funksiyalarını və vəzifənin tutulması şərtlərini özündə əks etdirir, 

qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri tərəfindən həll edilir. 

1.5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunvericilik orqanının aparatında, icra hakimiyyəti orqanlarının 

aparatlarında, həmin orqanların tabeliyində və ya yanında olan icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında və 

məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu "Dövlət 

qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq bu toplu ilə həll edilir. 

1.6. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  8.2-ci maddəsinə əsasən dövlət 

orqanlarının aparıcı bölmələri dedikdə,  müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının tapşırığı ilə onların funksiya 

və səlahiyyətlərini həyata keçirən, habelə həmin bölmələrin səlahiyyətinə aid edilmiş məsələləri özləri həll edən 

dövlət orqanının struktur vahidi nəzərdə tutulur. 

1.7. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci maddəsinə əsasən dövlət 

orqanlarının köməkçi bölmələri dedikdə, 1 müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarının funksiya və səlahiyyətlərini 

həyata keçirməyə yardım edən, habelə aparıcı bölmələrin işinin təşkilinə kömək edən dövlət orqanının struktur 

vahidi nəzərdə tutulur. 

1.8. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.2-ci maddəsinə əsasən dövlət 

orqanlarının bölmələrinin aparıcı və köməkçi bölmələrə aid edilməsi müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərləri tə-

rəfindən həll edilir. 

1.9. İnzibati vəzifələr aşağıdakı kimi ola bilər:  

dövlət orqanı aparatının rəhbəri; 

dövlət orqanı aparatının rəhbərinin müavini (müavinləri); 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müşaviri; 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyinin rəisi; 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müşaviri; 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri - Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin mətbuat katibi; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrinin köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası baş nazirinin köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavininin (müavinlərinin)  köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri; 

Dövlət orqanları aparatlarında şöbə müdirləri; 
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dövlət orqanları aparatlarında şöbə müdirlərinin müavini (müavinləri); 

dövlət orqanlarında işlər müdiri; 

dövlət orqanlarında işlər müdirinin müavini (mavinləri); 

dövlət orqanının aparatının rəhbərinin köməkçisi; 

dövlət orqanları aparatlarında sektor müdiri; 

baş məsləhətçi; 

böyük məsləhətçi; 

aparıcı məsləhətçi; 

məsləhətçi. 

1.10. Yardımçı vəzifələr aşağıdakı kimi ola bilər: 

baş mütəxəssis; 

böyük mütəxəssis; 

aparıcı mütəxəssis; 

mütəxəssis. 

 

II. İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifatları və adları 

 

2.1. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1-ci maddəsinə müvafiq 

olaraq inzibati vəzifələrin aşağıdakı təsnifatları və adları vardır: 

2.1.1. İnzibati vəzifələrin birinci təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müşaviri; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının rəhbəri; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri. 

2.1.2. İnzibati vəzifələrin ikinci təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyinin rəisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

müşaviri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra 

Aparatının rəhbərinin müavini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının  aparıcı  şöbəsinin  

müdiri,  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər 

müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının rəhbərlərinin müavini, Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işlər müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin müavini, Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin müavini, Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbəri; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatının rəhbəri. 

2.1.3. İnzibati vəzifələrin üçüncü təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər 

müdirinin birinci müavini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər müdirinin müavini, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin mətbuat katibinin müavini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının 

köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 

Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işlər müdirinin müavini, 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, köməkçi 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin işlər müdiri və işlər müdirinin 

müavini; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, 

köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin işlər müdiri 

və işlər müdirinin müavini; 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin müavini, işlər müdiri və işlər 

müdirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri, mətbuat 

xidmətinin rəhbəri, Azərbaycan Respublikası baş nazirinin köməkçisi; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatının rəhbərinin müavini, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbəri, 

Azərbaycan Respublikası apelyasiya məhkəmələri aparatlarının rəhbərləri; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri. 

2.1.4. İnzibati vəzifələrin dördüncü təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında sektor müdiri, Azərbaycan Respublikası dövlət 

müşavirinin köməkçisi, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin Katibliyində sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər müdirinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 

İdarəsində şöbə müdiri və müdir müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, 

məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin müavininin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, İşlər İdarəsində şöbə müdiri və müdir 

müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, işlər müdirinin 

köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədrinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məh-

kəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

məhkəmə iclasının katibi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdirinin müavini, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin Aparatının köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası baş 

nazirinin müavininin köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbərinin 

müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası apelyasiya məhkəmələrinin aparatlarının rəh-

bərlərinin müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavinin köməkçi 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin 

müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin 

müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini, 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini; Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının İqtisad Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini, Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə 

Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini, Ağır Cinayətlərə dair İşlər 

üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini, Beynəlxalq 

Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatının 

rəhbəri və rəhbərin müavini; 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini; 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini. 

2.1.5. İnzibati vəzifələrin beşinci təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri və müdir müavini, sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri və müdir müavini, 

sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin şöbə müdiri və müdir müavini, sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının aparıcı 

şöbəsinin müdir müavini, köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası apelyasiya 

məhkəmələrinin aparatlarının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, köməkçi 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının aparıcı 

şöbəsinin müdir müavini, köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin müdir 

və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin 

müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı və 

köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası 

Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Ağır Cinayətlərə dair İşlər 

üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir 

müavini, Beynəlxalq Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad 

Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparat-larında (aparıcı və köməkçi) şöbə 

müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların 

aparatlarında Aparatın rəhbəri və rəhbərin müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqan-larının aparatlarında Aparatın rəhbəri və rəhbərin müavini, şöbə (aparıcı və köməkçi) müdiri və müdir 

müavini, rayon şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri. 

2.1.6. İnzibati vəzifələrin altıncı təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanin) Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Azərbaycan Respublikası apelyasiya 

məhkəmələrinin aparatlarında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

məhkəmə iclasının katibi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatında sektor müdiri, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin 

Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının 

katibi;   . 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

İqtisadi Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, 

məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 

Aparatının sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının 

katibi, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, 

baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi, Beynəlxalq 

Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatında 

sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi; 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında sektor müdiri, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların 

aparatlarında (aparıcı və köməkçi) şöbə müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında (aparıcı və köməkçi) şöbə müdiri və müdir müavini; 

rayon şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının aparat rəhbəri və rəhbərin müavini. 

2.1.7. İnzibati vəzifələrin yeddinci təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların 

aparatlarında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar 

Respublika-sının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 
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mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan regional orqanların, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrinin rəhbərləri, rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının aparatının böl-

mələrinin rəhbərləri. 

2.1.8. İnzibati vəzifələrin səkkizinci təsnifatı: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan. regional orqanların, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrinin rəhbərlərinin müavinləri, rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının 

aparatının bölmələrinin rəhbərlərinin müavinləri. 

2.1.9. İnzibati vəzifələrin doqquzuncu təsnifatı: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan regional orqanlarda, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrdə sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük-məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, rayon, 

şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının aparatının bölmələrində sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; yerli icra hakimiyyəti orqanlarının ərazi vahidləri üzrə 

nümayəndələri; rayon (şəhər) məhkəmələri, hərbi məhkəmələr və yerli iqtisad məhkəmələri aparatlarında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi. 

2.2. İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun 2-ci bəndin-də göstərilən dövlət orqanları 

rəhbərlərinin və onların müavinlərinin ad-ları qanunvericiliklə müəyyən edilir. 

2.3.  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.2-ci maddəsinə müvafiq 

olaraq yardımçı vəzifələrin aşağıdakı təsnifatları və adları vardır: 

2.3.1. Yardımçı vəzifələrin birinci təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Katibliyində, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, 

böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, 

lifçi, sürücü və sair işçilər; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər 

İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, 

kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında və İşlər İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatında və İşlər İdarəsində texniki vəzifələr 

tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, 

arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. 

2.3.2.  Yardımçı vəzifələrin ikinci təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında və İşlər İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, 

böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis -inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü 

və sair işçilər. 

2.3.3. Yardımçı vəzifələrin üçüncü təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında texniki 

vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, 

makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. Azərbaycan Respublikası apellyasiya 

məhkəmələrinin aparatlarında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük 

mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, 

sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan 

baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər.  

2.3.4. Yardımçı vəzifələrin dördüncü təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatında texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Aparatında texniki 

vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, 
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makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı liftçi, sürücü və sair işçilər, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan 

Respublikası Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı 

mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, 

Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr 

tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, 

arxiv qeydiyyatçısı liftçi, sürücü və sair işçilər, Beynəlxalq Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair 

Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük 

mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, 

sürücü və sair işçilər. 

2.3.5. Yardımçı vəzifələrin beşinci təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin, dövlət komitələrinin və digər mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatlarında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. 

2.3.6. Yardımçı vəzifələrin altıncı təsnifatı: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların - 

komitələrin, agentliklərin və sair icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatlarında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan regional orqanlarda, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütə- 

xəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, rayon, şəhər və 

şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, 

aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair 

işçilər; rayon (şəhər) məhkəmələri, hərbi məhkəmələr və yerli iqtisad məhkəmələri aparatlarında texniki 

vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, 

makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. 

2.4. Dövlət orqanının rəhbəri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı ilə razılaşdırılmaqla ştat 

cədvəlində həmin orqanının strukturunun profilini əks etdirən vəzifə adlarım nəzərdə tuta bilər. 

2.5. İnzibati vəzifələrin təsnifat toplusunun 2-ci bəndində nəzərdə tutulmayan vəzifələrin müvafiq 

təsnifatlara uyğunlaşdırılması qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri tərəfindən 

həll edilir. 

 

III. İnzibati və yardımçı vəzifələrin ixtisas dərəcələri 

 

3.1. İnzibati və yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi onun ixtisas səviyyəsini 

göstərir, onun tuta bildiyi dövlət qulluğu növlərinin və dövlət vəzifələrinin təsnifat siyahısını müəyyənləşdirir, 

dövlət qulluqçusuna vəzifə maaşına əlavə haqq almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək hüququ verir. 

3.2. İnzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun olaraq aşağıdakı ixtisas dərəcələri verilir: 

3.2.1. İnzibati vəzifələrin birinci təsnifatı üzrə - həqiqi dövlət müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət müşaviri: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının dövlət 

müşaviri; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının rəhbəri; Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri: Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri. 

3.2.2. İnzibati vəzifələrin ikinci təsnifatı üzrə -1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcə dövlət müşaviri: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Katibliyinin rəisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

müşaviri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra 

Aparatının rəhbərinin müavini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat katibi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının rəhbərinin müavini, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işlər müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin müavini, Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri; 
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin müavini, Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatının rəhbəri. 

3.2.3. İnzibati vəzifələrin üçüncü təsnifatı üzrə - 3-cü dərəcə dövlət müşaviri, dövlət qulluğunun baş 

müşaviri: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər 

müdirinin birinci müavini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər müdirinin müavini, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin mətbuat katibinin müavini, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının 

köməkçi şöbəsinin müdiri və müdirinin müavini; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisi sədrinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin işlər müdirinin müa-

vini, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının köməkçisi şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, köməkçi 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin işlər müdiri və işlər müdirinin 

müavini; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, 

köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin işlər müdiri 

və işlər müdirinin müavini; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin müavini, işlər müdiri və işlər 

müdirinin müavini, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri, mətbuat 

xidmətinin rəhbəri, Azərbaycan Respublikası baş nazirinin köməkçisi; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatının rəhbərinin müavini, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Azərbaycan Respublikası İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Osbudsmanın) Aparatının rəhbəri, 

Azərbaycan Respublikası apelyasiya məhkəmələrinin aparatlarının rəhbərləri; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri. 

3.2.4. İnzibati vəzifələrin dördüncü təsnifatı üzrə - dövlət qulluğunun baş müşaviri, dövlət 

qulluğunun müşaviri: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında sektor müdiri, Azərbaycan Respublikası dövlət 

müşavirinin köməkçisi, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin Katibliyində sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər müdirinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 

İdarəsində şöbə müdiri və onun müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, 

məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin müavininin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, İşlər İdarəsində şöbə müdiri və onun 

müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, işlər müdirinin 

köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi sədrinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

məhkəmə iclasının katibi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin Aparatının köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası baş nazirinin 

müavininin köməkçisi; 
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Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Osbudsmanın) Aparatının rəhbərinin 

müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası apelyasiya məhkəmələrinin aparatlarının 

rəhbərlərinin müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, köməkçi 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin 

müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbərinin 

müavini, aparıcı şöbəsinin müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini, 

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini; Naxçıvan Muxtar 

Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 

Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri və rəhbərinin müavini, Ağır Cinayətlərə dair İşlər 

üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini, Beynəlxalq 

Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatının 

rəhbəri və rəhbərinin müavini; 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini; 

Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti başçısının müavini. 

3.2.5. İnzibati vəzifələrin beşinci təsnifatı üzrə - dövlət qulluğunun müşaviri, dövlət qulluğunun 

kiçik müşaviri: 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri və müdir müavini, sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri və müdir müavini, 

sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin şöbə 

müdiri və müdir müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Respublikası Ali Məclisinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, 

böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi və məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının aparıcı 

şöbəsinin müdir müavini, köməkçi şöbə-sının müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası apelyasiya 

məhkəmələrinin aparatlarının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, köməkçi . şöbəsinin müdiri və müdir müavini, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının aparıcı şöbəsinin müdir müavini, köməkçi 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatının aparıcı 

şöbəsinin müdir müavini, köməkçi şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin 

müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Aparatının (aparıcı və köməkçi) 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini; Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı 

və köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası 

Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Ağır Cinayətlərə dair İşlər 

üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir-

müavini, Beynəlxalq Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad 

Məhkəməsinin Aparatının (aparıcı və köməkçi) şöbəsinin müdiri və müdir müavini; 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında (aparıcı və köməkçi) 

şöbənin müdiri və müdir müavini, Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərinin 

köməkçisi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların 

aparatlarında aparatın və rəhbərin müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatlarında aparatın rəhbəri və rəhbərin müavini, şöbə (aparıcı və köməkçi) müdiri və müdir 

müavini, rayon şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının müavinləri. 

3.2.6. İnzibati vəzifələrin altıncı təsnifatı üzrə dövlət qulluğunun kiçik müşaviri, 1-ci dərəcə dövlət 

qulluqçusu: 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Azərbaycan Respublikası apelyasiya 

məhkəmələrinin aparatlarında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

məhkəmə iclasının katibi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin 
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Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının 

katibi; 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Aparatında sektor 

müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisad 

Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

məhkəmə iclasının katibi, Ağır Cinayətlərə dair İşlər-üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin Aparatında 

sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi, Ağır 

Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi, Beynəlxalq 

Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatında 

sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi; 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında sektor müdiri, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların 

aparatlarında (aparıcı və köməkçi) şöbə müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında (aparıcı və köməkçi) şöbə müdiri və müdir müavini; 

rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçılarının aparat rəhbəri və rəhbərin müavini. 

3.2.7. İnzibati vəzifələrin yeddinci təsnifatı üzrə - 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu, 2-ci dərəcə dövlət 

qulluqçusu: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetini yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların 

aparatlarında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük 

məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi; 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan regional orqanların, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrinin rəhbərləri, rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının aparatının böl-

mələrinin rəhbərləri. 

3.2.8.  İnzibati vəzifələrin səkkizinci təsnifatı üzrə - 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu, 3-cü dərəcə dövlət 

qulluqçusu: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan regional orqanların, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrinin rəhbərlərinin müavinləri, rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının 

aparatının bölmələrinin rəhbərlərinin müavinləri. 

3.2.9. İnzibati vəzifələrin doqquzuncu təsnifatı üzrə - 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu, kiçik dövlət 

qulluqçusu: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan regional orqanlarda, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrində sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, rayon, 

şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının aparatının bölmələ-rində sektor müdiri, baş məsləhətçi, 

böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi; yerli icra hakimiyyəti orqanlarının ərazi vahidləri üzrə nümayəndələri; 

rayon (şəhər) məhkəmələri, hərbi məhkəmələr və yerli iqtisad məhkəmələri aparatlarında sektoru müdiri, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, məhkəmə iclasının katibi. 

3.3. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.3-cü maddəsinə uyğun olaraq 

inzibati vəzifələrin birinci təsnifatı istisna olmaqla, ikinci-üçüncü təsnifat vəzifələri tutan şəxslərin müvafiq ix-

tisas dərəcəsi (o cümlədən həmin vəzifə üçün nəzərdə tutulmuş daha yüksək ixtisas dərəcəsi) alması üçün dövlət 

orqanında azı yeddi illik fasiləsiz əmək stajı və müvafiq vəzifədə azı üç illik fasiləsiz əmək stajı ol-malı, 

dördüncü-yeddinci təsnifat vəzifələri tutan şəxslərin isə bundan ötrü dövlət orqanında azı beş illik fasiləsiz əmək 

stajı olmalıdır. Bu halda həmçinin vəzifəli şəxsin funksiyalarının məzmunu, peşəkarlığı və idarə-çilik təcrübəsi 

nəzərə alınır. Həmin Qanunun 11.3-cü maddəsinin birinci cümləsində müəyyən edilmiş hər hansı tələbə cavab 

verməyən vəzifəli şəxsə tutduğu vəzifənin ardınca gələn inzibati vəzifə təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi verilir. 

Üçüncü təsnifat vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçularına 3-cü dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi o halda 

verilə bilər ki, həmin şəxslərin uyğun dövlət orqanlarında azı on illik fasiləsiz əmək stajı, müvafiq vəzifədə isə 

azı beş illik fasiləsiz əmək stajı olsun. Bu halda həmçinin vəzifəli şəxsin funksiyalarının məzmunu, peşəkarlığı 

və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınır. 

3.4. Yardımçı vəzifələrin təsnifatına uyğun olaraq aşağıdakı ixtisas dərəcələri verilir: 

3.4.1. Yardımçı vəzifələrin birinci təsnifatı üzrə dövlət qulluğunun baş referenti, dövlət qulluğunun 

böyük referenti: 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Katibliyində, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, 

böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, 

liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatında və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər 

İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, 

kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında və İşlər İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Aparatında və İşlər İdarəsində texniki vəzifələr 

tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, 

arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. 

3.4.2.  Yardımçı vəzifələrin ikinci təsnifatı üzrə - dövlət qulluğunun böyük referenti, dövlət 

qulluğunun 1-ci dərəcə referenti: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatında və İşlər İdarəsində texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük 

mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis – inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, 

sürücü və sair işçilər. 

3.4.3. Yardımçı vəzifələrin üçüncü təsnifatı üzrə - dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti, dövlət 

qulluğunun 2-ci dərəcə referenti: 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında texniki 

vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, maki-

naçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Azərbaycan Respublikası apelyasiya 

məhkəmələrinin aparatlarında texniki vəzifələr . tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, 

aparıcı mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük 

mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, 

sürücü və sair işçilər. 

3.4.4. Yardımçı vəzifələrin dördüncü təsnifatı üzrə - dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti, dövlət 

qulluğunun 3-cü dərəcə referenti: 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatında texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Aparatında texniki 

vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, 

makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisad 

Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Ağır 

Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 

Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Beynəlxalq 

Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin Aparatında 

texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, 

makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. 

3.4.5.  Yardımçı vəzifələrin beşinci təsnifatı üzrə - dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti, dövlət 

qulluğunun kiçik referenti: 

Azərbaycan Respublikasının nazirliklərinin, dövlət komitələrinin və digər mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatlarında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. 
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3.4.6.  Yardımçı vəzifələrin altıncı təsnifatı üzrə - dövlət qulluğunun kiçik referenti: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında və ya onun qərarı ilə yaradılan orqanların – 

komitələrin, agentliklərin və sair icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatlarında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər; 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan, tabeliyində olan regional orqanlarda, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütə-

xəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, rayon, şəhər və 

şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, 

aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair 

işçilər; rayon (şəhər) məhkəmələri, hərbi məhkəmələr və yerli iqtisad məhkəmələri aparatlarında texniki 

vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, 

makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər. 

 

IV. İnzibati və yardımçı vəzifələrin tutulması üçün ixtisas tələbləri 

 

4.1.  İnzibati vəzifələrin tutulması üçün ixtisas tələbləri qanunvericilik, icra hakimiyyəti və məhkəmə 

hakimiyyəti orqanlarının funksiyalarının təmin edilməsi və inzibati vəzifənin icra olunması üçün inzibati və-

zifəni tutmaq iddiasında olan şəxsə münasibətdə zəruri təhsilin və hazır-lığın olmasını əks etdirir, habelə həmin 

şəxsin səriştəsinin müəyyən edilmiş funksiyalara uyğunluğunu təmin edir. 

4.2. İnzibati vəzifə iddiasında olan şəxsin müvafiq (profilli) ali təhsili olmalıdır. Həmin şəxsin başqa ali 

təhsili olduqda, o, ixtisasını dəyişdirib iddiasında olduğu inzibati vəzifənin profilini öyrənməlidir. İnzibati vəzifə 

iddiasında olan şəxs Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununu, müvafiq inzibati vəzifələr sahəsində münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi 

aktları bilməli və eləcə də öz funksional vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olaraq öz ixtisasına müvafiq digər zəruri 

biliklərə malik olmalıdır. 

4.3. Yardımçı vəzifələrin iddiasında olan şəxsin müvafiq orta təhsilli olmalıdır. Həmin şəxsin başqa orta 

təhsilli və ya ümumi orta təhsili olduqda, o, hazırlığını dəyişdirib iddiasında olduğu yardımçı vəzifənin profilini 

öyrənməlidir. Yardımçı vəzifə iddiasında olan şəxs müvafiq yardımçı vəzifələr sahəsində münasibətləri 

tənzimləyən normativ hüquqi aktları bilməli və eləcə də öz funksional vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olaraq öz 

ixtisasına müvafiq digər zəruri biliklərə malik olmalıdır. 

4.4. İnzibati və yardımçı vəzifələr sahəsində əlavə tələblər qanunvericiliklə və vəzifə təlimatları ilə 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununa uyğun olaraq müəyyən edilir. 

 

V. Keçid müddəaları 

 

İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifatı Toplusu tətbiq edilənədək I dövlət orqanlarında (1-ci və 2-ci 

kateqoriya dövlət orqanları istisna ol-I maqla) və onların bölmələrində müvafiq təsnifatlar üzrə mövcud olan baş 

I idarə, idarə, departament və müstəqil şöbə rəisləri - şöbə müdirinə, şöbə rəisləri - sektor müdirinə, baş 

mütəxəssis vəzifələri baş məsləhətçi və ya  böyük məsləhətçi vəzifələrinə, aparıcı mütəxəssis vəzifələri aparıcı I 

məsləhətçi vəzifələrinə, mütəxəssis vəzifələri isə məsləhətçi vəzifələri-r nə uyğunlaşdırılır. 
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Pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə könüllü işdən çıxmış və  

dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum həddinə malik olmayan  

dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətin miqdarı haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.3-cü maddəsinin icrasını təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə 

görə könüllü işdən çıxmış və dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum həddinə malik olmayan dövlət 

qulluqçularına axırıncı əsas vəzifəsi üzrə dövlət məvacibinin 15 faizi miqdarında ömürlük müavinət təyin edilir. 

2.  Dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətlər dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilsin. 

3.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

-  müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə könüllü işdən 

çıxmış və dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum həddinə malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin 

edilən ömürlük müavinətin təyin olunması qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla 

təsdiq etsin; 

- bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

4.  Bu Fərman 2003-cü il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2003-cü il,  

№ 936 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 60 

 

"İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə edilmiş funksiyalara görə 

aparıcı və köməkçi bölmələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.3-cü maddəsinin icrasını təmin etmək 

məqsədi ilə qərara alıram: 

1.  "İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə edilmiş funksiyalara görə aparıcı və köməkçi bölmələrin 

Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Bakı şəhəri, 22 oktyabr 2003-cü il 

№ 937 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2003-cü il 22 oktyabr tarixli, 937 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

İcra hakimiyyəti orqanlarında onlara həvalə edilmiş funksiyalara görə  

aparıcı və köməkçi bölmələrin  

Siyahısı 

 
Aparıcı bölmələr - mövcud qanunvericiliyə əsasən icra hakimiyyəti orqanlarına həvalə olunmuş 

funksiyaları bilavasitə həyata keçirən bölmələr, eləcə də kadr, hüquq, iqtisadiyyat, maliyyə, beynəlxalq əlaqələr, 

ümumi, məxfi (xüsusi) bölmələr (şöbələr, sektorlar). 

Köməkçi bölmələr - icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyət göstər-məsi ilə bağlı təminatı həyata keçirən 

bölmələr (İşlər İdarəsi, mühasibat uçotu və hesabatı idarəsi (şöbəsi), təsərrüfat idarəsi (şöbəsi), məlumat, 

informasiya bölmələri və digər bölmələr). 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının mərkəzi aparatında konkret olaraq adları göstərilməklə aparıcı və 

köməkçi bölmələrin siyahısı Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının 

rəhbəri tərəfindən təsdiq olunur. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 61 

 

Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 21- ci maddəsini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1.  Müəyyən edilsin ki: 

2003-cü il 1 yanvar tarixindən dövlət qulluqçusuna növbəti məzuniyyətə çıxdıqda bir aylıq vəzifə maaşı 

həcmində müavinət ödənilir; 

dövlət qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin icbari tibbi sığortası dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına 

həyata keçirilir. 

2.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

-  dövlət qulluqçularının icra etdikləri vəzifə öhdəliklərinin xarakteri nəzərə alınmaqla, xidməti nəqliyyat 

və ya müvafiq kompensasiya verilən vəzifələrin siyahısını, kompensasiyaların miqdarını və verilmə qaydalarını 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

- bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3.  Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il 

№ 948 

 

Dərci: 25 oktyabr 2003-cü il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 62 

 

Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox  

artırılanda işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın 

məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 30.2-ci maddəsinin icrasını təmin etmək 

məqsədi ilə qərara alıram: 

1.  Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi hər saata görə 

dövlət qulluqçusuna ödənilən əla-və haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 

2. Bu Fərmanın 1-ci bəndinin tətbiqi ilə əlaqədar tələb olunan vəsaitlər dövlət orqanlarının əmək haqqı 

fondu həddində həyata keçirilsin. 

3.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il 

№ 949 

 

Dərci: 25 oktyabr 2003-cü İL 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2003-cü il 23 oktyabr tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi hər saata görə 

dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi  

Qaydaları 

 

1.  Dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən zəruri hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırıldığı 

təqdirdə (ayda 17 saatdan çox olmamaq şərti ilə), artırılmış hər saat əlavə iş üçün dövlət qulluqçusuna saatlıq 

vəzifə maaşının ikiqat məbləğindən aşağı olmamaqla əmək haqqı ödənilir. 

2.  Bu əmək haqqının ödənilməsi dövlət qulluqçusunun işlədiyi müvafiq dövlət orqanı üçün dövlət 

büdcəsində nəzərdə tutulmuş əmək haqqı fondu həddində həyata keçirilir və bu məqsəd üçün il ərzində digər 

xərc yarımmaddələrindən vəsaitlərin istifadə olunmasına yol verilmir. 

3.  Dövlət qulluqçusunun aylıq iş vaxtı normasının 5 saatdan çox artırılması dövlət orqanının rəhbərinin 

müvafiq əmrinə əsasən həyata keçirilir və bu zaman zəruri hesab olunan və dövlət qulluqçusu tərəfindən yerinə 

yetirilməli olan işin mahiyyəti əmrdə öz əksini tapmalıdır. 

 

Dərci: 25 oktyabr 2003-cü il. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 63 

 

"Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan 

dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın 

müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarında dövlət 

qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara 

alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

- qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud 

xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən 

edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

- "Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarında 

dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edilməsi haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq 

üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarının və müvafiq dövlət qulluğu vəzifələrinin 

siyahısını təsdiq etsin; 

- həmin qanunun 3-cü maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq 

üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün 

artıq əmsal müəyyən etsin; 

- öz səlahiyyətləri daxilində "Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır 

olan dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, "Qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır olan 

dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları üçün artıq əmsalın müəyyən edil-məsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddə-sının ikinci hissəsində və 3-cü maddəsinin birinci hissəsində 

nə-zərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti həyata keçirir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 12 fevral 2004-cü il 

№ 28 

 

Dərci: l5 fevral 2004-cü il 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 64 

 

"Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. həmin Qanunun 7.2-ci və 12.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş pensiyanın təyin edilməsi üçün 

dövlət məvacibinin hesablanması və pensiyanın yenidən hesablanması qaydalarının layihəsini hazırlayıb təsdiq 

olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.4. öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

2.1.  "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.3-cü, 

5.4-cü, 7.2-ci və 12.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçiir; 

2.2. həmin Qanunun 8.1-ci, 8.2-ci, 11-ci və 13.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon, şəhər 

şöbələri həyata keçirirlər; 

2.3. həmin Qanunun 5.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət qulluqçusunun qulluq stajının 

hesablanması onun qulluq etdiyi dövlət orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 

yanvar tarixli 665 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq 

stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları"na uyğun olaraq həyata keçirilir. 

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu öz səlahiyyətləri daxilində "dövlət 

qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn məsələləri həll 

etsin. 

4.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin 

müəyyənləşdirilməsi Qaydaları"nın (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, N 1, 

maddə 48; 2003-cü il, N 8, maddə 441) 4-cü bəndindəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

            

 Qulluq stajı (il)                         Aylıq vəzifə maaşına 

                                                       əlavə haqq (faizlə) 

1 ildən - 5 ilədək                                       5 

5 ildən- 10 ilədək                                      10 

10 ildən- 15 ilədək                                     20  

15 ildən yuxarı                                          30 

 

5. Bu Fərmanın 1-ci, 2-ci və 3-cü bəndləri bu Fərman dərc edildiyi gündən, 4-cü bəndi 2005-ci il yanvarın 

1-dən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 avqust 2004-cü il 

№ 105 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 65 

Dərci: 10 avqust 2004-cü il. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 66 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə 

Komissiyanın yaradılması haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 7-ci bəndini rəhbər tutaraq və dövlət 

qulluğu sahəsində aparılan islahatları sürətləndirmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya yaradılsın. 

2.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

2.1.   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya 

haqqında Əsasnamənin layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2.  həmin komissiyanın strukturu və say tərkibi barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

2.3.   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında DÖvlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 

yaradılması ilə əlaqədar qüvvədə olan qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklərin edil-məsi barədə 

təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

3. Bu fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 yanvar 2005-ci il 

№ 180 

 

Dərci: 1 fevral 2005-ci il 
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"Dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin 

hesablanması Qaydaları"nın və "Dövlət qulluqçularının pensiyasının  

yenidən hesablanması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1.  "Dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları" təsdiq 

edilsin (Əlavə 1). 

2.  "Dövlət qulluqçularının pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları" təsdiq edilsin (Əlavə 2). 

3.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində "Dövlət 

qulluqçularına pensiya təyin edilmə-si üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları"nın 6-cı bəndində 

nəzərdə tutulmuş vəzifələrin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli 

fərmanı ilə təsdiq edilmiş İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu 

vəzifələrinə uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini təqdim etsin. 

4. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın 1-ci və 2-ci bəndlərində nəzər-də tutulmuş qaydalar "Dövlət 

qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.2-ci maddəsinə müvafiq 

olaraq Azərbaycan Respublikasının Baş naziri və onun müavinləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baş naziri 

və onun müavinləri, Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri və onun müavini, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri, yerli icra hakimiyyəti orqanının 

rəhbəri (başçısı) vəzifələrini tutan şəxslərə də şamil olunur.           

5. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın 1-ci və 2-ci bəndlərində nə-zərdə tutulmuş Qaydalar 2005-ci il 

yanvarın 1-dən tətbiq edilir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 7 fevral 2005-ci il 

 

Dərci: 8 fevral 2005-ci il 

 

Əlavə 1 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2005-ci il 7 fevral tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət qulluqçularına  pensiya  təyin  edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları 

1. Bu qaydalar "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

7.2-ci maddəsinə əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanmasını tənzimləyir. 

2. Pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibi dövlət qulluqçusunun vəzifə maaşının, məcburi dövlət 

sosial sığortasına cəlb olunan mükafatların, ixtisas dərəcəsinə, qulluq stajına görə əlavələrin və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən digər pul ödənişlərinin məbləği əsasında bu qaydaların 3-

12-ci bəndlərinə müvafiq olaraq hesablanır. 

3. Pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibi dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi gündən əvvəlki 

dövlət qulluğunun 24 ayı və ya ardıcıl gələn istənilən 60 ayı ərzində aldığı dövlət məvacibin-dən hesablanır. 

4.  Pensiya üçün müraciət edən dövlət qulluqçusunun arzusuna əsasən dövlət qulluğuna işə qəbul edildiyi 

və işdən azad edildiyi natamam aylar, uşağa qulluğa görə qismən ödənişli məzuniyyət dövrü, əmək 

qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi dövr həmin aylardan çıxılır. Bu halda çıxılmış aylar göstərilmiş 24 və ya 60 

aylıq müddətdən əvvəl və ya sonra gələn aylarla əvəz edilir. 

5.  Pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibi müxtəlif vəzifə təsnifatlarına əsasən hesablandıqda, 

nəzərə alınan qulluq aylarının sayına müvafiq olaraq dövlət məvacibi hər bir vəzifə üzrə ayrılıqda hesablanır və 

sonradan toplanmaqla nəzərə alınan ayların (24 ay və yaxud 60 ay) sayına bölünür. 
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6.  Pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin 

hesablandığı dövlət qulluğu vəzifə-si mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet 

partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibi onların həmin 

dövrdəki gəliri əsasında müəyyən edildikdə, dövlət məvacibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 

təsdiq edilən vəzifələrin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli 

fərmanında nəzərdə tutulmuş dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması siyahısına müvafiq olaraq mövcud 

dövlət qulluğu vəzifəsi üzrə nəzərə alınır. 

7. Pensiya təyin olunduqdan sonra yenidən dövlət qulluğuna qəbul edilmiş dövlət qulluqçusu vəfat 

etdikdə, onun ailəsinə pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibi pensiya almaq hüququ olan ailə üzvlərinin 

arzusu ilə, "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2.1 və ya 

6.2.2-ci maddələrinə uyğun olaraq bu qaydalarda göstərilənlərə əsasən müəyyən edilir. 

8.  Dövlət qulluqçularına pensiya hesablanması üçün dövlət məvacibi müəyyən edilərkən "Dövlət qulluğu 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun: 

8.1. 22.4-cü maddəsinə əsasən qulluq şəraiti həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan, yaxud xüsusilə ağır 

olan dövlət orqanlarında vəzifə maaşları üçün müəyyən edilən artıq əmsal; 

8.2. 22.5-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilən yerli əmsallar; 

8.3. 30.2-ci maddəsinə əsasən iş vaxtından artıq işə görə müəyyən edilən əlavə haqq nəzərə alınır. 

9. Dövlət qulluqçusunun pensiyasının hesablanması üçün dövlət məvacibi müəyyən edilərkən məcburi 

dövlət sosial sığortasına cəlb edilən digər pul ödənişləri də nəzərə alınır. 

10.  Dövlət qulluqçusunun pensiyasının hesablanması üçün dövlət məvacibinin tərkibində ixtisas 

dərəcəsinə görə haqq ixtisas dərəcəsinin verilməsi haqqında onun qulluq etdiyi dövlət orqanı tərə-findən əmək 

kitabçası əsasında verilmiş arayış üzrə nəzərə alınır. 

11. Dövlət qulluqçusunun pensiyasının hesablanması üçün dövlət məvacibinə hakimiyyət səlahiyyətinin 

icrasına görə əlavə haqq bu barədə onun qulluq etdiyi dövlət orqanı tərəfindən verilmiş arayış əsasında 

hesablanır. 

12.  Dövlət qulluqçusunun pensiyasının hesablanması üçün dövlət məvacibinin tərkibində mükafatlar bu 

barədə onun qulluq etdiyi dövlət orqanı tərəfindən verilmiş arayış əsasında mövcud qanun-vericiliyə uyğun 

olaraq nəzərə alınır. 

 

Əlavə 2  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

 2005-ci il 7 fevral tarixli 

 Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət qulluqçularının pensiyasının yenidən hesablanması 

Qaydaları 

 

1. Bu qaydalar "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

12.1-ci maddəsinə əsasən fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun dövlət məvacibinin məbləğində olan sonrakı 

artımlara və qanunda nəzərdə tutulmuş digər əsaslara görə dövlət qulluqçusunun pensiyasının məbləğinin 

yenidən hesablanmasını tənzimləyir. 

2.  Fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun dövlət məvacibinin məbləği dəyişdikdə dövlət qulluqçusunun 

pensiyasının məbləği müddət məhdudiyyəti qoyulmadan, fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun dövlət 

məvacibinin məbləğinin sonrakı artımlarına uyğun olaraq bu Qaydaların 9-10-cu bəndlərində nəzərdə tutulduğu 

kimi yenidən hesablanır. 

3.  Fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun vəzifə maaşı artırıldıqda, ona nisbətən faizlə müəyyənləşdirilən 

əlavələr (dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqq və s.) yenidən hesablanır və ümumi dövlət 

məvacibində cəmləşdirilir. Bu zaman mütləq rəqəmlərlə müəyyənləşdirilən əlavələr (dövlət qulluqçusunun vəzi-

fə maaşına ixtisas dərəcəsinə görə əlavə haqq) dəyişməz qalır və dövlət məvacibinin yenidən hesablanması 

zamanı artırılmış vəzifə maaşının üzərinə əlavə olunur. 

4.  Mütləq rəqəmlərlə müəyyənləşdirilən əlavələr (dövlət qulluqçusunun vəzifə maaşına ixtisas dərəcəsinə 

görə əlavə haqq) artırıldıqda, vəzifə maaşı və ona nisbətən faizlə müəyyənləşdirilən əlavələr və digər ödənişlər 

də nəzərə alınmaqla dövlət məvacibi yenidən hesablanır. 

5.  Təyin olunmuş dövlət pensiyası dövlət məvacibinin məbləği təqvim ayının 15-dək artırıldıqda həmin 

ayın 1-dən, 15-dən sonra artırıldıqda isə növbəti ayın 1-dən yenidən hesablanır. 
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6.  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq inzibati və yardımçı 

vəzifələr tutan və "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə mindiyi gün daxil 

olmaqla, azı 5 il dövlət qulluğu stajına malik olan şəxslər öz xahişləri ilə işdən çıxdıqları vaxt pensiya yaşına 

çatmışlarsa və ya həmin vaxt əlil olmuşlarsa, müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq aldıqları pensiyaları onların 

öz arzuları ilə "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əsasən yenidən hesablanır. 

7. Vəfat etmiş dövlət qulluqçusunun və ya pensiyaçının ailəsinə pensiya “Dövlət qulluqçularının pensiya 

təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında yenidən hesablandıqda, həmin ailənin 

üzvlərinə "Vətəndaşların pensiya təminatı haqqın-da" və "Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən hesablanmış pensiyanın ödənişi dayandırılır və ailəyə müəyyən 

edilmiş pensiya ailə üzvlərinin sayına bərabər bölünməklə müəyyən edilir. Ailə üzvlərindən biri öz arzusuna 

əsasən başqa qanunlara müvafiq pensiya aldıqda, digər ailə üzvlərinin pensiyası "Dövlət qulluqçularının pensiya 

təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən həmin ailə üzvünün payı çıxılmaqla yenidən 

hesablanır. 

8.  Vəfat etmiş dövlət qulluqçusunun və ya pensiyaçının ailəsinə təyin olunmuş pensiya "Dövlət 

qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.1.3-cü maddəsində nəzərdə 

tutulan ailə üzvü vəfat etdikdə, dövlət qulluqçusunun, yaxud pensiyaçının dul arvadı (əri) yeni nikah bağladıqda, 

dövlət qulluqçusunun, yaxud pensiyaçının qızı (oğlu) 22 yaşına çatanadək işləməyə başladıqda yenidən 

hesablanır. Bu zaman dövlət pensiyasının pensiya almaq hüququnu itirən ailə üzvünə hesablanmış hissəsi 

pensiya almaq hüququ olan digər ailə üzvləri arasında bərabər bölünür. 

9. Dövlət qulluqçusu, yaxud pensiyaçı vəfat etdikdən sonra onun uşağı doğulduqda, "Dövlət 

qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.1.3-cü maddəsində nəzərdə 

tutulan ailə üzvlərinə təyin edilmiş pensiya yenidən hesablanır. Pensiya almaq hüququ olan ailə üzvlərinin 

sayından asılı olmayaraq onlara hesablanmış dövlət pensiyası dövlət qulluqçusunun, yaxud pensiyaçının 

ölümündən sonra doğulmuş uşaq da nəzərə alınmaqla ailə üzvləri arasında bərabər bölünür. 

10.  Qanunvericiliklə dövlət məvacibinin məbləği dəyişdikdə pensiya təyin edən orqan dövlət 

qulluqçusunun pensiyasının yeni-dən hesablanmasını təmin edir. 
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"Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq staja görə  

əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli  

665 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

"Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

"Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajna görə əlavə haqqın məbləğlərinin 

müəyyənləşdirilməsi qaydaları"nın (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu, 2002-ci il N 1, maddə 

48; 2003-cü il, N 8, maddə 441; 2004-cü il, N 8, maddə 613) 2-ci bəndində "və həmin haqq hər iki ildən bir 

artırılır" sözləri çıxarılsın. 

 

                         İlham Əliyev    

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 23 mart 2005-ci il 

                 № 214 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya haqqında  

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
1.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya haqqında 

əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı səhəri, 3 iyun 2005-ci il 

 

Dərci: 7 iyun 2005-ci il 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2005-ci il 3 iyun tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya haqqında 

Əsasnamə 
 

I. Ümumi müddəalar 

1.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (bundan 

sonra Komissiya) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 19 yanvar tarixli 180 nömrəli fərmanı ilə 

yaradılmışdır. 

2.  Komissiya Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində qəbul edilmiş normativ hüquqi 

aktların tətbiqini təşkil edən, dövlət qulluğu üçün kadrların müsabiqə əsasında seçilməsi, yerləş-dirilməsi, dövlət 

qulluqçularının ixtisas hazırlığının artırılması, attestasiyası və sosial müdafiəsi sahəsində, həmçinin dövlət 

qulluğu ilə bağlı digər məsələlər barədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş 

siyasətin həyata keçirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

3.   Komissiya öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını və bu 

əsasnaməni rəhbər tutur. 

4.  Komissiya bu əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyalarını yerinə yetirərkən və hüquqları 

həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası, dövlət orqanları, ictimai, 

beynəlxalq və digər təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. 

5. Komissiya bilavasitə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti-nə tabedir və onun qarşısında hesabat 

verir. 

6. Komissiya müstəqil balansa, sərəncamında olan dövlət əmlakına, üzərində Azərbaycan Respublikasının 

dövlət gerbinin təsviri və öz adı olan möhürə, müvafiq ştamplara, blanklara və bank idarələrində müvafiq 

hesablara malikdir. 

7.  Komissiyanın fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və 

qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına həyata keçirilir. 

8.  Komissiya Bakı şəhərində yerləşir. 

II. Komissiyanın əsas vəzifələri 

9.  Komissiyanın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

9.1. dövlət qulluğu və digər kadr məsələləri sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında 

iştirak etmək və bu siyasəti həyata keçirmək; 
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9. dövlət qulluğunun kadr təminatının proqnozlaşdırılması sahəsində təkliflər hazırlamaq, bu sahədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının 

tapşırıqlarını yerinə yetirmək; 

9.3. dövlət qulluğu və kadr məsələləri sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üçün tələb olunan normativ 

hüquqi aktların layihələrini hazırlamaq; 

9.4. dövlət qulluqçularının peşə hazırlığı, təkrar hazırlığı və ixtisasının artırılması sahəsində dövlət 

orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək, bu sahədə işlərin vəziyyətini təhlil etmək və təkliflər hazırlamaq; 

9.5. dövlət qulluqçularının idarə edilməsinə dair mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasını inkişaf etdirmək və 

ondan səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək; 

9.6. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.3-cü və 28.1-ci maddələrinə 

müvafiq olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada vətəndaşların dövlət qulluğuna qəbulunu müsabiqə və şəffaflıq 

əsasında həyata keçirilməsini təşkil etmək; 

9.7. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə Komissiya-ya həvalə olunmuş digər vəzifələri yerinə 

yetirmək. 

III. Komissiyanın funksiyaları 

10. Komissiya bu əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrə uyğun olaraq aşağıdakı funksiyaları həyata 

keçirir: 

10.1.  dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsinə dair proqramların və digər sənədlərinin hazırlanmasını və 

həyata keçirilməsini təşkil edir; 

10.2. dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin dövlət orqanlarında tətbiqinə nəzarət edir; 

10.3. dövlət qulluğu vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqələrin keçirilməsi qaydalarını hazırlayır və təsdiq 

edir, həmçinin həmin müsabiqələrin düzgün və şəffaf keçirilməsinə nəzarəti həyata keçirir; 

10.4.  təlim tələbatlarını müəyyənləşdirir və dövlət qulluqçuları üçün təlim strategiyasını hazırlayır; 

10.5.  dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması məsələləri 

üzrə dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirir; 

10.6.  dövlət qulluğu sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdiril-məsinə dair təkliflər verir və müvafiq 

normativ hüquqi aktların layihəsini hazırlayır; 

10.7.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının cəlb etməklə 

dövlət qulluğu sahəsində olan problemlərə dair tədqiqatlar aparır; 

10.8.  "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 28-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş müsahibənin keçirilməsi qaydasını müəyyən edir; 

10.9.  dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyin pozulması ilə qəbul edilmiş dövlət orqanlarının 

qərarlarının ləğv edilməsinə dair təkliflər verir; 

10.10.  dövlət qulluğu məsələləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirir və beynəlxalq müqavilələrin 

layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir; 

10.11.  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının işinə analitik və digər zəruri 

yardım göstərir; 

10.12. dövlət qulluğu sahəsində vəziyyət barədə illik hesabatlan və Komissiyanın fəaliyyətinin nəticələrini 

ictimaiyyətə çatdırmağa yardım edən sənədləri dərc edir; 

10.13. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə Komissiyaya həvalə olunmuş digər funksiyaları 

həyata keçirir. 

IV. Komissiyanın hüquqları 

11. Komissiyanın öz vəzifələrini və funksiyalarını həyata keçirmək üçün aşağıdakı hüquqları vardır: 

11.1.  dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təkliflər 

vermək; 

11.2. öz vəzifə və funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan məlumatları dövlət orqanlarından, 

təşkilatlardan, vəzifəli şəxslərdən sorğu etmək və almaq; 

11.3.  dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları aşkar edildikdə bu halların 

aradan qaldırılması üçün dövlət orqanlarına və vəzifəli şəxslərə təkliflər vermək və qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş digər tədbirlər görmək; 

11.4. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün müsabiqələr 

keçirmək; 

11.5.  dövlət orqanlarından vakant olan dövlət qulluğu vəzifələrinin siyahılarını tələb etmək; 

11.6.  dövlət qulluğunun inkişafına yönəlmiş dövlət və beynəlxalq proqramların həyata keçirilməsində 

iştirak etmək və bu sahədə müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək: 
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11.7.  qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada dövri mətbuat orqanı təsis etmək, xüsusi bülletenlər və 

digər nəşrlər buraxmaq; 

11.8.  öz səlahiyyətləri daxilində dövlət qulluğu sahəsində münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi 

aktlar qəbul etmək; 

11.9.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasını, dövlət 

orqanlarını, ictimai və beynəlxalq təşkilatları cəlb etməklə dövlət qulluğu məsələlərinə dair konfranslar, 

müşavirələr və seminarlar keçirmək; 

11.10.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata 

keçirmək. 

V. Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili 

12. Komissiyanın fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və 

vəzifədən azad edilən sədr rəhbərlik edir. 

13.  Komissiyanın sədri Komissiyaya həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və funksiyaların 

həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır. 

14.  Komissiya sədrinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və 

vəzifədən azad edilən bir müavini vardır. 

15.  Komissiyanın sədri: 

15.1. Komissiyanın fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir; 15.2: Komissiyanın fəaliyyəti barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə hesabat verir; 

15.3. Azərbaycan Respublikasının digər dövlət orqanları ilə Komissiyanın qarşılıqlı fəaliyyətini təmin 

edir, həmin orqanlarda, həmçinin məhkəmələrdə, hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətlər-də Komissiyanı təmsil 

edir; 

15.4.  müəyyən edilmiş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Komissiyanın ştat 

cədvəlini təsdiq edir; 

15.5.   Komissiya sədrinin müavininin vəzifə səlahiyyətlərini müəyyən edir; 

15.6.  Komissiyanın işçilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və 

intizam tənbehi tədbirlərini görür; 

15.7. Komissiyanın işçiləri üçün icrası məcburi olan əmrlər, sərəncamlar və göstərişlər verir; 

15.8.  öz səlahiyyətləri daxilində beynəlxalq əməkdaşlıqda iştirak edir, müvafiq beynəlxalq təşkilatlarda 

və beynəlxalq tədbirlər-də Azərbaycan Respublikasını təmsil edir; 

15.9.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir. 

16.  Komissiyada Komissiyanın sədrindən (Kollegiyanın sədri), onun müavinindən, Komissiyanın digər 

rəhbər işçilərindən və dövlət qulluğu sahəsi üzrə mütəxəssislərdən ibarət Kollegiya yaradılır. 

17.  Kollegiyanın üzvlərinin sayı və şəxsi tərkibi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq 

edilir. 

18.  Kollegiya öz iclaslarında Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə edir və onlar haqqında 

müvafiq qərarlar qəbul edir. 

19.  Kollegiyanın iclasları Kollegiya üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. 

20.  Kollegiyanın qərarları onun üzvlərinin adi səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Kollegiyanın qərarları 

protokollarla rəsmiləşdirilir və bir qayda olaraq, sədrin əmrləri və sərəncamları ilə həyata keçirilir. Səslər 

bərabər bölündükdə Kollegiya sədrinin səsi həlledici hesab edilir.                            

21. Zəruri hallarda, Kollegiyanın iclaslarında iştirak etmək üçün müzakirə olunan məsələlərlə bilavasitə 

əlaqəli olan dövlət və di-gər orqanların rəhbərləri, mütəxəssisləri dəvət edilə bilirlər. 

 

Dərci: 7 iyun 2005-ci il 
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"Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar "Dövlət qulluğu haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

 "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

əlaqədar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 

Müəyyən edilsin ki, "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.4-cü maddəsində 

nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

həyata keçirir. 

                         İlham Əliyev    

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

     

Bakı şəhəri, 3 iyun 2005-ci il 

               № 244 
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"Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət 

qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət 

qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, 

sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati  

və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu 

vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
         "Dövlət qulluqçularına pensiya təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları"nın 

və "Dövlət qulluqçularının pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli, 194 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndinin icrasını 

təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 1. "Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 

pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət 

qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında 

çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən 

dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu Fərmanın 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil olmayan və pensiya təyin edilməsi üçün dövlət 

qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət qulluğunda mövcud olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğunun müvafiq vəzifələrinə uyğunlaşdırılması 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir. 

 3. Müəyyən edilsin ki, bu Fərman 2005-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

                         İlham Əliyev    

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

     

Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2005-ci il 

                 № 290 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2005-ci il 1 sentyabr tarixli 

                                          290 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

 
«Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 

pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı 

dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya 

orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması 

SİYAHISI 

 
1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya 

orqanlarında, İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusu qüvvəyə minənədək mövcud olan 

Azərbaycan Respublikasının (Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının) dövlət qulluğu vəzifələrinin adları 

İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu 

vəzifələrinin adları 

 

1 2 

1. 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya 

orqanlarında mövcud olan dövlət qulluğu 
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vəzifələrinin adları: 

1.1. Azərbaycan SSR (Naxçıvan MSSR) Ali Soveti 

Rəyasət Heyətinin Aparatında: 

1.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

(Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi) 

Aparatında: 

 

Rəyasət Heyəti sədrinin katibliyinin müdiri Aparatın rəhbəri 

Rəyasət Heyəti sədrinin köməkçisi Milli Məclisin (Ali Məclisin) sədrinin  

köməkçisi 

Rəyasət Heyəti sədrinin müavininin köməkçisi Milli Məclisin (Ali Məclisin) sədrinin  

müavininin köməkçisi 

Rəyasət Heyəti sədrinin böyük referenti, böyük  

məsləhətçi 

baş məsləhətçi 

Rəyasət Heyətinin işlər müdiri işlər müdiri 

Rəyasət Heyətinin işlər müdirinin müavini işlər müdirinin müavini 

məxfi-protokol şöbəsinin müdiri, tərcümə və nəşriyyat 

şöbəsinin müdiri, ümumi şöbənin müdiri, sovetlərlə iş 

şöbəsinin müdiri, hüquq şöbəsinin müdiri, daimi 

komissiya şöbəsinin müdiri 

aparıcı şöbənin müdiri 

 

əfv məsələləri üzrə şöbənin müdiri, təltiflər şöbəsinin 

müdiri, maliyyə şöbəsinin müdiri – baş mühasib, 

inzibati binanın istismar idarəsinin müdiri 

köməkçi şöbənin müdiri 

 

Baş mühasibin müavini köməkçi şöbə müdirinin müavini 

Rəyasət Heyətinin qəbul otağının müdiri, orden 

nişanları sektorunun müdiri-referent 

sektor müdiri 

 

məxfi-protokol şöbəsində sənədlərin çoxaldılması 

sektorunun müdiri-referent, məsləhətçi 

böyük məsləhətçi 

 

məxfi-protokol şöbəsində arxiv müdiri məsləhətçi 

kondisionerləşdirmə, ventilyasiya və sərinləşdirmə 

sektorunun müdiri, enerji təsərrüfatı sektorunun 

müdiri, texniki xidmət sektorunun müdiri, təsərrüfat 

şöbəsi minik avtomobilləri qarajının rəisi 

işlər idarəsində sektor müdiri 

işlər idarəsində böyük mühasib işlər idarəsində böyük məsləhətçi 

işlər idarəsində mühasib, referent işlər idarəsində məsləhətçi 

 

1.2. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Aparatında: 

 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər  

Kabinetinin Aparatında: 

Nazirlər Sovetinin sədri Aparatın rəhbəri 

Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini,  

Nazirlər Soveti sədrinin müavini 

Aparatın rəhbərinin müavini 

İşlər müdiri aparıcı şöbənin müdiri 

İşlər müdirinin müavini aparıcı şöbə müdirinin müavini 

Nazirlər Soveti sədrinin köməkçisi köməkçi şöbə müdirinin müavini 

Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavininin köməkçisi, 

müavinin köməkçisi 

sektor müdiri 

şöbə müdiri köməkçi şöbənin müdiri 

şöbə müdirinin müavini köməkçi şöbə müdirinin müavini 

böyük referent, baş mütəxəssis böyük məsləhətçi 

referent, aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 
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bölmə müdiri, 1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli 

mütəxəssis, mütəxəssis 

məsləhətçi 

təsərrüfat idarəsinin müdiri işlər idarəsində şöbə müdiri 

təsərrüfat idarəsinin müdir müavini işlər idarəsində şöbə müdirinin müavini 

təsərrüfat idarəsində şöbə müdiri, böyük referent işlər idarəsində böyük məsləhətçi 

təsərrüfat idarəsində şöbə müdirinin müavini işlər idarəsində aparıcı məsləhətçi 

təsərrüfat idarəsində bölmə müdiri, baş mütəxəssis, 

böyük mütəxəssis, mütəxəssis 

işlər idarəsində məsləhətçi 

1.3. Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin Aparatında: 

 

1.3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər  

Kabinetinin Aparatında: 

Nazirlər Sovetinin sədri Aparatın rəhbəri 

Nazirlər Soveti sədrinin müavini Aparatın rəhbərinin müavini 

şöbə müdiri köməkçi şöbənin müdiri 

böyük referent, baş mütəxəssis böyük məsləhətçi 

referent, aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

mütəxəssis məsləhətçi 

1.4. Azərbaycan Kommunist Partiyasının  

Mərkəzi Komitəsinin Aparatında: 

1.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər  

Kabinetinin Aparatında: 

 

katib Aparatın rəhbərinin müavini 

şöbə müdiri, işlər müdiri, partiya nəzarəti 

komissiyasının sədri 

aparıcı şöbənin müdiri 

 

şöbə müdirinin birinci müavini, şöbə müdirinin 

müavini, işlər müdirinin müavini, partiya nəzarəti 

komissiyası sədrinin müavini, birinci katibin 

köməkçisi 

aparıcı şöbə müdirinin müavini 

 

sektor müdiri, lektor qrupunun rəhbəri, partiya  

nəzarəti komissiyasının üzvü, inspektor, baş  

mühasib, katibin köməkçisi 

sektor müdiri 

 

məsul təşkilatçı, katibliyin müdiri, şöbənin 

məsləhətçisi, baş mühasibin müavini 

baş məsləhətçi 

instruktor, lektor böyük məsləhətçi 

1.5. Azərbaycan Kommunist Partiyasının Naxçıvan 

Vilayət Komitəsinin Aparatında: 

 

1.5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin Aparatında: 

 

birinci katib Aparatın rəhbəri 

ikinci katib Aparatın rəhbərinin müavini 

şöbə müdiri, işlər müdiri, partiya nəzarəti 

komissiyasının sədri 

aparıcı şöbənin müdiri 

şöbə müdirinin birinci müavini, şöbə müdirinin 

müavini, işlər müdirinin müavini, partiya nəzarəti 

komissiyası sədrinin müavini 

aparıcı şöbə müdirinin müavini 

sektor müdiri, lektor qrupunun rəhbəri, partiya 

nəzarəti komissiyasının üzvü, inspektor, baş mühasib, 

birinci katibin köməkçisi, katibin köməkçisi 

sektor müdiri 

 

instruktor böyük məsləhətçi 

1.6. Azərbaycan Kommunist Partiyasının şəhər 

(rayon) Komitəsinin aparatında: 

1.6. Rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra  

hakimiyyəti başçısının aparatında: 
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birinci katib aparatın rəhbəri 

ikinci katib, katib aparatın rəhbərinin müavini 

şöbə müdiri, partiya nəzarəti komissiyasının sədri bölmə rəhbəri 

partiya nəzarəti komissiyası sədrinin müavini, birinci 

katibin köməkçisi 

bölmə rəhbərinin müavini 

 

sektor müdiri, katibin köməkçisi sektor müdiri 

instruktor böyük məsləhətçi 

1.7. Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsinin 

(Azərbaycan SSR Dövlət Nəzarəti Komissiyasının) 

Aparatında: 

 

1.7. Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının aparatında: 

 

 

Komitənin (Komissiyanın) sədri aparatın rəhbəri 

Komitə (Komissiya) sədrinin müavini aparat rəhbərinin müavini 

şöbə (yoxlama şöbəsinin) müdiri, Naxçıvan MSSR, 

Dağlıq Qarabağ MV-nin nəzarət qrupunun rəhbəri 

köməkçi şöbənin müdiri 

şöbə (yoxlama şöbəsinin) müdirinin müavini köməkçi şöbə müdirinin müavini 

böyük inspektor (nəzarətçi), Azərbaycan SSR Dövlət 

Nəzarəti Komissiyasının ümumi şöbəsinin müdiri, 

zəhmətkeşlərin ərizə və şikayətlər şöbəsinin müdiri 

baş məsləhətçi 

inspektor (nəzarətçi) böyük məsləhətçi 

referent, mühasib məsləhətçi 

1.8. Şəhər (rayon) xalq nəzarəti komitəsinin 

aparatında: 

 

1.8. Rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra 

hakimiyyəti başçısının aparatında: 

 

komitənin sədri bölmə rəhbəri 

inspektor baş məsləhətçi 

1.9. Azərbaycan SSR (Naxçıvan MSSR) Ali 

Məhkəməsinin Aparatında: 

1.9. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Ali Məhkəməsinin Aparatında: 

 

şöbə rəisi, sədrin köməkçisi sektor müdiri 

kollegiyanın məsul katibi, Rəyasət Heyətinin  

katibi, baş mühasib 

baş məsləhətçi 

böyük məsləhətçi böyük məsləhətçi 

məsləhətçi məsləhətçi 

məhkəmə iclasının katibi məhkəmə iclasının katibi 

1.10. Bakı Şəhər Məhkəməsinin Aparatında: 

 

1.10. Ağır Jinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan 

Respublikası Məhkəməsinin Aparatında: 

 

şöbə rəisi sektor müdiri 

kollegiyanın məsul katibi, Rəyasət Heyətinin katibi, 

baş mühasib 

baş məsləhətçi 

böyük məsləhətçi böyük məsləhətçi 

məsləhətçi məsləhətçi 

məhkəmə iclasının katibi məhkəmə iclasının katibi 
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1.11. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Vilayət 

Məhkəməsinin Aparatında: 

 

1.11. Əhalisinin sayı 50 min nəfərdən yuxarı olan, 

rayon (şəhər) məhkəmələrinin aparatında: 

 

şöbə rəisi sektor müdiri 

baş mühasib baş məsləhətçi 

böyük məsləhətçi böyük məsləhətçi 

məsləhətçi məsləhətçi 

məhkəmə iclasının katibi məhkəmə iclasının katibi 

1.12. Azərbaycan SSR Ali Arbitraj Məhkəməsinin 

(Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət 

Arbitrajı) Aparatında: 

 

1.12. Azərbaycan Respublikası Apellyasiya  

Məhkəməsinin Aparatında: 

 

şöbə rəisi sektor müdiri 

baş mühasib baş məsləhətçi 

böyük məsləhətçi böyük məsləhətçi 

məsləhətçi məsləhətçi 

məhkəmə iclasının katibi məhkəmə iclasının katibi 

1.13. Naxçıvan MSSR Arbitraj Məhkəməsinin  

Aparatında: 

 

1.13. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisad  

Məhkəməsinin Aparatında: 

 

şöbə rəisi sektor müdiri 

baş mühasib baş məsləhətçi 

böyük məsləhətçi böyük məsləhətçi 

məsləhətçi məsləhətçi 

1.14. Rayon (şəhər) məhkəmələri, hərbi tribunalları 

(məhkəmələr) aparatında: 

 

1.14. Rayon (şəhər) məhkəmələri, hərbi  

məhkəmələri aparatında: 

 

şöbə rəisi sektor müdiri 

baş mühasib baş məsləhətçi 

böyük məsləhətçi böyük məsləhətçi 

məsləhətçi, məhkəmə icraçısı məsləhətçi 

məhkəmə iclasının katibi məhkəmə iclasının katibi 

1.15. Azərbaycan SSR (Naxçıvan MSSR) nazirlik, 

dövlət komitələrinin aparatında: 

1.15. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatında: 

 

nazir, dövlət komitəsinin sədri aparatın rəhbəri 

nazirin birinci müavini, müavini, dövlət komitəsi 

sədrinin birinci müavini, müavini 

aparatın rəhbərinin müavini 

baş idarə, aparıcı idarə, şöbə rəisi, Azərbaycan SSR 

Dövlət Plan Komitəsinin işlər müdiri 

aparıcı şöbənin müdiri 

baş idarənin, aparıcı idarənin şöbə rəisinin müavini, 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin işlər 

müdirinin müavini 

aparıcı şöbə müdirinin müavini 

baş idarənin, idarənin şöbə rəisi, müstəqil dairə, şöbə 

rəisi, işlər müdiri 

köməkçi şöbənin müdiri 
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müstəqil idarə rəisinin müavini, müstəqil şöbə rəisinin 

müavini, ümumi şöbənin rəisi, bölmə rəisi, sektor rəisi 

köməkçi şöbə müdirinin müavini 

baş mütəxəssis (iqtisadçı, maliyyəçi, hüquqşünas, 

mühasib və digər), iqtisadi müşavir, məsləhətçi, 

rəhbərin köməkçisi 

böyük məsləhətçi 

böyük referent, rəhbərin müavininin köməkçisi, 

katibliyin rəisi, aparıcı mütəxəssis (iqtisadçı, 

maliyyəçi, hüquqşünas, mühasib və digər) 

aparıcı məsləhətçi 

 

referent, 1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, mütəxəssis (iqtisadçı, 

maliyyəçi, hüquqşünas, mühasib və digər) 

məsləhətçi 

1.16. Azərbaycan SSR (Naxçıvan MSSR) Nazirlər 

Soveti yanında baş idarənin, idarənin və digər 

idarəetmə orqanlarının aparatında, ittifaq-respublika 

tabeliyində olan büdcədən maliyyələşdirilən dövlət 

idarəetmə orqanlarının (baş idarələrin, idarələrin) 

aparatında: 

 

1.16. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Nazirlər Kabineti yanında və ya 

onun qərarı ilə yaradılan orqanların aparatında: 

 

orqanın rəhbəri, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 

yanında Dini İşlər üzrə Şuranın müvəkkili 

aparatın rəhbəri 

orqanın rəhbərinin birinci müavini, müavini aparatın rəhbərinin müavini 

müstəqil idarənin, şöbənin rəisi aparıcı şöbənin müdiri 

ümumi şöbənin rəisi, baş mütəxəssis, dini  

ayinlər üzrə böyük inspektor 

baş məsləhətçi 

dini ayinlər üzrə inspektor böyük məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli mütəxəssis,  

mütəxəssis 

məsləhətçi 

1.17. Rayon (şəhər) Xalq Deputatları Sovetinin 

icraiyyə komitəsinin aparatında: 

 

1.17. Rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra  

hakimiyyəti başçısının aparatında: 

icraiyyə komitəsinin sədri aparatın rəhbəri 

icraiyyə komitəsi sədrinin birinci müavini (müavini), 

icraiyyə komitəsinin katibi (məsul katibi) 

aparatın rəhbərinin müavini 

icraiyyə komitəsinin idarə rəisi, müstəqil şöbənin 

müdiri, plan komissiyasının sədri, icraiyyə 

komitəsinin təlim-təşkilati şöbəsinin rəisi, baş memar, 

əmək üzrə müvəkkil 

bölmə rəhbəri 

icraiyyə komitəsinin idarə rəisinin müavini, müstəqil 

şöbə müdirinin müavini, plan komissiyası sədrinin 

müavini, baş memarın müavini, icraiyyə komitəsinin 

təlim-təşkilati  şöbəsi rəisinin müavini, baş rəssam 

bölmə rəhbərinin müavini 

icraiyyə komitəsi idarəsinin əsas şöbəsinin rəisi, 

maliyyə şöbəsinin rəisi, ümumi şöbənin rəisi, müstəqil 

şöbənin əsas sektor rəisi 

sektor müdiri 

baş mühasib, baş mühasibin səlahiyyətində olan  

böyük mühasib 

baş məsləhətçi 

icraiyyə komitəsinin təşkilati işlər üzrə təlimatçısı, 

icraiyyə komitəsi sədrinin köməkçisi, 

icraiyyə komitəsinin qəbul otağının müdiri, nəzarətçi-

müfəttiş 

böyük məsləhətçi 

bütün ixtisaslardan olan böyük mühəndislər, böyük 

memar, böyük iqtisadçı, böyük hüquqşünas, böyük 

məsləhətçi 
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mühasib; icraiyyə komitəsinin yanında həddi-buluğa 

çatmayan uşaqlarla iş üzrə məsul katib, icraiyyə 

komitəsinin idarələrinin digər şöbə rəisləri, müstəqil 

şöbənin digər sektor rəisi (kadr, protokol və digər), 

bütün ixtisaslardan mühəndislər, memar, iqtisadçı, 

hüquqşünas, mühasib və digər mütəxəssislər 

1.18. Rayon aqrar-sənaye birliklərinin aparatında: 1.18. Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının ikili tabelikdə olan yerli 

bölmələrinin aparatında: 

 

birliyin sədri yerli bölmənin rəhbəri 

birliyin sədrinin birinci müavini, müavini şöbə müdiri, 

rayon dövlət texniki nəzarəti müfəttişliyinin rəisi – baş 

mühəndis – inspektor 

yerli bölmə rəhbərinin müavini sektor müdiri 

baş mütəxəssis baş məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

böyük mütəxəssis, mütəxəssis məsləhətçi 

1.19. Azərbaycan SSR Dövlət Aqrosənaye 

Komitəsinin tabeliyində olan Baş Dövlət-texniki 

Nəzarət İdarəsinin Aparatında: 

 

1.19. Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanının yanında olan orqanın 

aparatında: 

 

idarə rəhbəri orqanın rəhbəri 

idarə rəhbərinin müavini orqanın rəhbərinin müavini 

idarə, şöbə rəisi sektor müdiri 

baş mütəxəssis baş məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

böyük mütəxəssis, mütəxəssis məsləhətçi 

2. 1991-ci il oktyabrın 18-dən İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusu qüvvəyə minənədək 

Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) dövlət orqanlarında dövlət qulluğu 

vəzifələrinin adları: 

 

 

2.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi (Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi) Aparatında: 

 

2.1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 

(Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi) 

Aparatında: 

 

Milli Məclisin sədrinin 1-ci müavininin köməkçisi Milli Məclisin (Ali Məclisin) sədrinin müavininin 

köməkçisi 

qəbul otağının müdiri, kitabxana müdiri köməkçi şöbənin müdiri 

işlər idarəsində qrup rəhbəri işlər idarəsində baş məsləhətçi 

işlər idarəsində bölmə müdiri, avtoparkın müdiri işlər idarəsində şöbə müdiri 

işlər idarəsində kiçik məsləhətçi işlər idarəsində məsləhətçi 

2.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra 

Aparatında (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Aparatında): 

 

2.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra 

Aparatında: 

 

Prezidentin katibliyinin xidmət müdiri, dəftərxana 

müdiri, arxiv müdiri 

Prezidentin katibliyinin sektor müdiri 
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xidmət rəisi, şöbə rəisi, informasiya resursları və  

texnologiyaları mərkəzinin rəhbəri 

şöbə müdiri 

hissə rəisi, İcra Aparatının (Aparatın) arxiv müdiri, 

məsul növbətçilər qrupunun rəhbəri 

sektor müdiri 

ekspert baş məsləhətçi 

böyük referent böyük məsləhətçi 

referent məsləhətçi 

2.3. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Nazirlər Kabinetinin Aparatında: 

 

2.3. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Nazirlər Kabinetinin Aparatında: 

 

Baş nazirin birinci müavininin köməkçisi Baş nazirin müavininin köməkçisi 

İşlər müdiri Aparatın rəhbəri 

İşlər müdirinin müavini Aparatın rəhbərinin müavini 

mətbuat mərkəzinin rəhbəri mətbuat xidmətinin rəhbəri 

böyük referent baş məsləhətçi 

referent, baş mütəxəssis böyük məsləhətçi 

bölmə müdiri sektor müdiri 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli mütəxəssis,  

mütəxəssis 

məsləhətçi 

təsərrüfat idarəsinin rəisi işlər müdiri 

təsərrüfat idarəsi rəisinin müavini işlər müdirinin müavini 

təsərrüfat idarəsinin şöbə müdiri işlər idarəsinin şöbə müdiri 

təsərrüfat idarəsinin şöbə müdirinin müavini işlər idarəsinin şöbə müdirinin müavini 

təsərrüfat idarəsinin böyük referenti, baş mütəxəssis işlər idarəsində baş məsləhətçi 

təsərrüfat idarəsinin bölmə müdiri, kitabxana müdiri işlər idarəsində sektor müdiri 

təsərrüfat idarəsinin aparıcı mütəxəssisi işlər idarəsində aparıcı məsləhətçi 

təsərrüfat idarəsinin 1-ci dərəcəli mütəxəssisi, 2-ci 

dərəcəli mütəxəssisi, mütəxəssis 

işlər idarəsində məsləhətçi 

2.4. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsinin Aparatında: 

 

2.4. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsinin Aparatında: 

 

sədr müavininin köməkçisi köməkçi şöbənin müdiri 

şöbə müdiri aparıcı şöbənin müdiri 

mətbuat rəhbəri, hakimin köməkçisi, bölmə  

müdiri, dəftərxana müdiri, kitabxana müdiri 

sektor müdiri 

2.5. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Ali Məhkəməsinin, Ağır Cinayətlərə 

dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası 

Məhkəməsinin, Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə 

Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin, 

Beynəlxalq Müqavilələrdən İrəli Gələn Mübahisələrə 

dair Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisad 

Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası apelyasiya 

məhkəmələrinin, rayon, şəhər məhkəmələrinin, hərbi 

2.5. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Ali Məhkəməsinin, Ağır 

Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan 

Respublikası Məhkəməsinin, Ağır Cinayətlərə 

dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Hərbi 

Məhkəməsinin, Beynəlxalq Müqavilələrdən irəli 

Gələn Mübahisələrə dair Azərbaycan 

Respublikası İqtisad Məhkəməsinin, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının İqtisad Məhkəməsinin, 

Azərbaycan Respublikası apelyasiya 
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məhkəmələrin və yerli iqtisad məhkəmələrinin 

aparatında: 

 

məhkəmələrinin, rayon, şəhər məhkəmələrinin, 

hərbi məhkəmələrin və yerli iqtisad 

məhkəmələrinin aparatında: 

 

katibliyin rəisi aparatın rəhbəri 

şöbə müdiri (rəisi) aparıcı şöbənin müdiri 

məsul katib, baş mühasib baş məsləhətçi 

mütəxəssis məsləhətçi 

2.6. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

Aparatında: 

 

2.6. Azərbaycan Respublikası Hesablama  

Palatası Aparatında: 

 

şöbə müdiri aparıcı şöbənin müdiri 

bölmə müdiri, bölmə rəhbəri, sədrin köməkçisi sektor müdiri 

sədr müavininin köməkçisi baş məsləhətçi 

kiçik məsləhətçi məsləhətçi 

2.7. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə 

Müvəkkili (Ombudsman) Aparatında: 

 

2.7. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları 

üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatında: 

 

katibliyin rəisi aparatın rəhbəri 

idarə rəisi, müstəqil şöbənin rəisi aparıcı şöbənin müdiri 

idarə rəisinin müavini aparıcı şöbənin müdir müavini 

idarənin şöbə rəisi, baş mühasib sektor müdiri 

2.8. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyası Aparatında: 

2.8. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyası Aparatında: 

 

katibliyin müdiri aparatın rəhbəri 

sədrin köməkçisi baş məsləhətçi 

2.9. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 

aparatında: 

 

2.9. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 

aparatında: 

 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə olunmuş 

funksiyaları bilavasitə həyata keçirən baş idarə, idarə, 

departament, müstəqil şöbənin rəisi, eləcə də kadr, 

hüquq, iqtisadiyyat, maliyyə, beynəlxalq əlaqələr, 

məxfi (xüsusi) müstəqil şöbənin rəisi 

aparıcı şöbənin müdiri 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə olunmuş 

funksiyaları bilavasitə həyata keçirən baş idarə, idarə, 

departament, müstəqil şöbə rəisinin müavini, eləcə də 

kadr, hüquq, iqtisadiyyat, maliyyə, beynəlxalq 

əlaqələr, məxfi (xüsusi) müstəqil şöbə rəisinin 

müavini 

aparıcı şöbə müdirinin müavini 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının fəaliyyət 

göstərməsi ilə bağlı təminatı həyata keçirən idarənin, 

müstəqil şöbənin (ümumi şöbə istisna olmaqla) rəisi, 

işlər idarəsinin rəisi, işlər müdiri 

köməkçi şöbənin müdiri 

baş idarənin, idarənin, departamentin şöbə rəisi sektor müdiri 

ümumi şöbənin rəisi, rəhbərin köməkçisi, baş baş məsləhətçi 
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mütəxəssis 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli mütəxəssis,  

mütəxəssis 

məsləhətçi 

2.10. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Nazirlər Kabineti yanında baş idarənin, 

idarənin və digər idarəetmə orqanlarının aparatında: 

 

2.10. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) Nazirlər Kabineti yanında və ya 

onun qərarı ilə yaradılan orqanların aparatında: 

 

orqanın rəhbəri orqanın rəhbəri 

orqanın rəhbərinin birinci müavini, müavini orqanın rəhbərinin müavini 

müvafiq orqana həvalə olunmuş funksiyaları 

bilavasitə həyata keçirən müstəqil idarənin, şöbənin 

rəisi, eləcə də kadr, hüquq, iqtisadiyyat, maliyyə, 

beynəlxalq əlaqələr, məxfi (xüsusi) müstəqil şöbənin 

rəisi 

aparıcı şöbənin müdiri 

müvafiq orqana həvalə olunmuş funksiyaları 

bilavasitə həyata keçirən müstəqil idarə, şöbə rəisinin 

müavini, eləcə də kadr, hüquq, iqtisadiyyat, maliyyə, 

beynəlxalq əlaqələr, məxfi (xüsusi) müstəqil şöbə 

rəisinin müavini 

aparıcı şöbə müdirinin müavini 

müvafiq orqanın fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı  

təminatı həyata keçirən müstəqil idarənin,  

şöbənin (ümumi şöbə istisna olmaqla) rəisi 

köməkçi şöbənin müdiri 

müstəqil idarənin şöbə rəisi, ümumi şöbənin rəisi baş məsləhətçi 

baş mütəxəssis böyük məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli mütəxəssis,  

mütəxəssis 

məsləhətçi 

2.11. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 

yanında olan orqanın aparatında: 

 

2.11. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 

yanında olan orqanın aparatında: 

 

orqanın rəhbəri orqanın rəhbəri 

orqanın rəhbərinin birinci müavini, müavini orqanın rəhbərinin müavini 

şöbə (ümumi şöbə istisna olmaqla) rəisi sektor müdiri 

ümumi şöbənin rəisi, baş mütəxəssis baş məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli mütəxəssis, 

mütəxəssis 

məsləhətçi 

2.12. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

tabeliyində olan regional orqanların, ikili tabelikdə 

olan yerli bölmələrin aparatında: 

 

2.12. Azərbaycan Respublikası (Naxçıvan Muxtar 

Respublikası) mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının tabeliyində olan regional orqanların, 

ikili tabelikdə olan yerli bölmələrin aparatında: 

 

orqanın (bölmənin) rəhbəri orqanın (bölmənin) rəhbəri 

orqanın (bölmənin) rəhbərinin birinci müavini, 

müavini 

orqanın (bölmənin) rəhbərinin müavini 

müstəqil idarə, şöbə müdiri (rəisi) (ümumi  

şöbənin müdiri istisna olmaqla) 

sektor müdiri 
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ümumi şöbənin müdiri, baş mütəxəssis baş məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssis aparıcı məsləhətçi 

1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli  

mütəxəssis, mütəxəssis 

məsləhətçi 

2.13. Rayon, şəhər xalq deputatları Sovetinin 

(Məclisinin) icraiyyə komitəsinin, rayon, şəhər və 

şəhərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının aparatında: 

 

2.13. Rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra 

hakimiyyəti başçısının aparatında: 

 

icraiyyə komitəsinin sədri rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyətinin 

başçısı 

icraiyyə komitəsi sədrinin müavini, icra  

hakimiyyəti başçısının 1-ci müavini (müavini) 

icra hakimiyyəti başçısının müavini 

icra hakimiyyəti aparatının idarə və şöbə (ümumi şöbə 

də daxil olmaqla) müdiri (rəisi), Mülki Müdafiə 

Qərargahının rəisi 

bölmə rəhbəri 

icra hakimiyyəti aparatının idarə və şöbə (ümumi şöbə 

də daxil olmaqla) müdirinin (rəisinin) müavini 

bölmə rəhbərinin müavini 

bölmə müdiri, idarənin şöbə rəisi, qəbul otağının 

müdiri 

sektor müdiri 

baş mütəxəssis, böyük məsləhətçi, böyük referent baş məsləhətçi 

məsləhətçi, referent böyük məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssis, təşkilatçı, memar aparıcı məsləhətçi 

1-ci dərəcəli mütəxəssis, 2-ci dərəcəli mütəxəssis, 

mütəxəssis 

məsləhətçi 

 
3. 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında və ya İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusu tətbiq edilənədək dövlət orqanlarında mövcud olmuş qulluqçu və kiçik xidmətedici (xidmət) heyətin 

vəzifələri bu Siyahının 1-ci və 2-ci bəndlərində göstərilən müvafiq dövlət orqanlarının Təsnifat Toplusunda 

göstərilən yardımçı vəzifələrinə uyğundur. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli,  

569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət 

qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi  Qaydaları"nda  

dəyişiklik edilməsi haqqında  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Dövlət qulluqçularının ixtisas dərəcələrinə görə verilən əlavə haqqın məbləğini artırmaq məqsədi ilə 

qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli, 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları"nın (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N 9, maddə 584; 2003-cü il, N 8, maddə 441) 12-ci bəndi 

aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"12. İxtisas dərəcələrinin verildiyi gündən başlayaraq dövlət qulluqçusuna hər ay aşağıdakı məbləğdə 

(manatla) vəzifə maaşına ixtisas dərəcələrinə görə əlavə haqq ödənilir: 

  

1. Həqiqi dövlət müşaviri                 65 

2. 1-ci dərəcə dövlət müşaviri                 60 

3. 2-ci dərəcə dövlət müşaviri                 58 

4. 3-cü dərəcə dövlət müşaviri                56 

 5. Dövlət qulluğunun baş müşaviri                                                                      46 

 6. Dövlət qulluğunun müşaviri                                                                             44 

 7. Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri                                                                    42 

 8. 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu                                                                           38 

 9. 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu                                                                          34 

10. 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu                30 

11. Kiçik dövlət qulluqçusu                26 

12. Dövlət qulluğunun baş referenti               22 

                  13. Dövlət qulluğunun böyük referenti                                                                 18 

14. Dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti               16 

15. Dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti               14 

 16. Dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti                                                       12 

   17. Dövlət qulluğunun kiçik referenti                                                                  10." 

  

2. Müəyyən edilsin ki, bu Fərmanın 1-ci bəndinin tətbiqi ilə bağlı tələb olunan ödəniş dövlət büdcəsində 

dövlət orqanlarının saxlanılması xərclərində dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcəsinə görə vəzifə maaşına 

əlavənin verilməsi üçün nəzərdə tutulan vəsait hesabına həyata keçirilir. 

3. Bu Fərman 2006-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

 

İlham Əliyev   

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 16 noyabr 2005-ci il 

                  № 314 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 87 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və 

əlavə edilməsi barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
         "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiyanın    

yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 19 yanvar tarixli, 180 nömrəli 

fərmanının 2.3-cü bəndinə uyğun olaraq qərara alıram: 

 1. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli, 435 nömrəli fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N 1, maddə 28; 2002-ci il, N 8, maddə 495) 3-cü bəndinə aşağıdakı 

dəyişiklik və əlavə edilsin: 

1.1. ikinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

"müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;"; 

1.2. bəndə aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin: 

"həmin qanunun 29.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiya 

həyata keçirir.". 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli, 568 nömrəli fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N 9, maddə 583; 2003-cü il, N 8, maddə 441) ilə təsdiq 

edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün olub-

olmamasının qabaqcadan yoxlanılması Qaydaları"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 1-ci bənddə "müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı" sözləri "Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiya (bundan sonra – Komissiya)" sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

2.2. 2-ci bənddə "müvafiq dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı" sözləri "Komissiya" sözü ilə, 3-cü bənddə 

"Dövlət qulluğunu idarəetmə orqanlarının" sözləri "Komissiyanın" sözü ilə, 4-cü bəndin birinci cümləsində 

"dövlət qulluğunu idarəetmə orqanına" sözləri "Komissiyaya" sözü ilə əvəz edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli, 571 nömrəli fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, N 9, maddə 586; 2003-cü il, N 8, maddə 441) ilə təsdiq 

edilmiş "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçuları barəsində tətbiq olunmuş intizam tənbehi tədbirlərindən 

şikayət verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. 3-cü bənddə "yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanına" sözləri "Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiyaya (bundan sonra – Komissiya)" sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

3.2. 4-cü, 7-ci bəndlərdə, 9-cu bəndin birinci cümləsində və 10-cu bənddə "yuxarı dövlət qulluğunu 

idarəetmə orqanının" sözləri "Komissiyanın" sözü ilə, 5-ci bənddə "Yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə 

orqanının" sözləri "Komissiyanın" sözü ilə, 6-cı bənddə "Yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı" və 9-cu 

bəndin ikinci cümləsində "yuxarı dövlət qulluğunu idarəetmə orqanı" sözləri "Komissiya" sözü ilə və 12-ci 

bənddə "dövlət qulluğunu idarəetmə orqanlarına" sözləri "Komissiyaya" sözü ilə əvəz edilsin. 

4. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə "Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin bəzi fərmanlarında dəyişikliklər edilməsi və 2001-ci il 3 sentyabr tarixli, 570 nömrəli fərmanının 

qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli, 

912 nömrəli fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, N 8, maddə 441) 3-

cü bəndi çıxarılsın. 

 

5. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

                         İlham Əliyev    

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
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"Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər 

edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli,  

78-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

         "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli, 78-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik       

aktlarında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli, 78-IIIQD 

nömrəli Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər 

edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli, 78-IIIQD nömrəli Qanunundan irəli 

gələn digər məsələləri həll etsin. 

 2. Müəyyən edilsin ki: 

2.1. Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 29 mart tarixli, 283-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası haqqında Əsasnamə"nin 2.1.10-cu 

maddəsində "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya nəzərdə tutulur; 

2.2. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 25.4-cü, 28.2-ci, 28.3-cü,  29.2-ci 

və 31.22-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın  səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə      Komissiya həyata keçirir. 

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

                        İlham Əliyev    

  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

     

     Bakı şəhəri, 25 may 2006-cı il 

                № 407 
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"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları reyestrinin aparılması 

qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
Azərbaycan Respublikasında son illərdə müasir tələblərə cavab verən dövlət qulluğu sisteminin 

formalaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. 2000-ci ildən başlayaraq dövlət qulluğunun 

qanunvericilik bazasının yaradılması, dövlət qulluqçularının pensiya və digər sosial hüquqlarının təmin edilməsi 

işinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bir sıra normativ hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Bu sahədə aparılan 

islahatların sürətləndirilməsi üçün 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiya yaradılmışdır. 

Eyni zamanda, 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının və Avropa 

İttifaqının TACİS proqramının Dövlət qulluğu sahəsində islahatların həyata keçirilməsi üzrə birgə layihəsi 

çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatında və 12 nazirlikdə rəhbər kadrlar və dövlət 

qulluqçuları haqqında məlumatları əhatə edən vahid informasiya sisteminin yaradılması üzrə müəyyən iş 

aparılmışdır.  

Bu sahədə görülən işlərin genişləndirilməsi və sürətləndirilməsi məqsədi ilə və Azərbaycan 

Respublikasının dövlət orqanlarının mövcud kadr potensialının beynəlxalq standartlara uyğun idarə olunması və 

ondan səmərəli istifadə edilməsi üçün qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestri yaradılsın. 

2. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları" təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

3. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun şamil edildiyi dövlət orqanlarının 

rəhbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması üçün lazımi tədbirlər 

görsünlər.  

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində: 

4.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin tərtib edilməsi və aparılması üçün 

zəruri olan maliyyə vəsaitinin ayrılması məsələsini həll etsin;  

4.2. Bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

5. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 21 iyun 2006-cı il 

 

 

 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması  

Qaydaları 

 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2006-cı il 21 iyun tarixli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir 

 

I. Ümumi müddəalar 

1. Bu Qaydalar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər normativ 

hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmış və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin 

(bundan sonra "Dövlət Reyestri" adlandırılacaqdır) tərtib edilməsi və aparılması, ondan istifadə və məlumatların 

mühafizəsi qaydalarını müəyyən edir. 

2. Dövlət Reyestri Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluqçuları (o cümlədən, stajçı kimi və sınaq 

müddətinə qəbul edilmiş və dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslər də daxil olmaqla) barədə məlumatları əks 

etdirən və Azərbaycan dilində aparılan dövlət mərkəzləşdirilmiş məlumat bankıdır.  
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3. Dövlət Reyestrinin yaradılmasında məqsəd dövlət qulluqçuları haqqında məlumatları toplamaq, 

təzələmək və təhlil etmək, onların qulluqda yüksəliş yolu ilə seçilməsi, yerləşdirilməsi, ixtisas dərəcələrinin 

artırılması məsələlərinin və dövlət qulluğu ilə bağlı digər məsələlərin həllində bu məlumatlardan istifadə etmək, 

müvafiq hallarda bu Qaydalarla və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada dövlət orqanlarını 

həmin məlumatlarla təmin etməkdir.  

4. Dövlət Reyestrinin idarə olunması, məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada toplanması, 

dəyişdirilməsi, saxlanılması, mühafizəsi, həmçinin sorğu əsasında əldə edilməsi xüsusi proqram təminatı 

vasitəsilə həyata keçirilir.  

5. Dövlət Reyestri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən birgə aparılır. 

6. Dövlət Reyestri Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının rəsmən təqdim etdikləri kağız və 

elektron daşıyıcılardakı məlumatlar əsasında aparılır. Kağız və elektron daşıyıcılarda təqdim olunan 

məlumatların formasını Dövlət Reyestrini aparan dövlət orqanları müəyyən edirlər. 

7. Dövlət Reyestri Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir və onun aparılması dövlət büdcəsi hesabına 

maliyyələşdirilir. 

8. Dövlət Reyestrində saxlanılan məlumatların əldə olunması, işlənməsi, mühafizəsi, verilməsi və ya 

istifadəsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məhdudlaşdırılan informasiya kateqoriyasına 

şamil edilən tələblərə uyğun həyata keçirilir. Bu tələbləri pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.  

II. Dövlət Reyestrinin tərtib edilməsi qaydaları 

9. Dövlət Reyestrinə Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluqçuları haqqında aşağıdakı əsas məlumatlar 

daxil edilir: 

9.1.Dövlət qulluqçusunun fərdi eyniləşdirmə nömrəsi; 

9.2. soyadı, adı, atasının adı; 

9.3. cinsi; 

9.4. doğulduğu tarix və yer; 

9.5. dövlət orqanının və vəzifəsinin adı; 

9.6. əmək fəaliyyəti; 

9.7. dövlət qulluğunu keçməsi; 

9.8. dövlət qulluğunun ixtisas dərəcəsi; 

9.9. təhsili; 

9.10. əlavə təhsili; 

9.11. elmi dərəcə və elmi adları; 

9.12. dövlət təltifləri; 

9.13. seçkili orqanların işində iştirakı; 

9.14. əlavə məlumatlar; 

9.15. əlaqə saxlamaq üçün məlumatlar. 

10. Dövlət Reyestrində toplanan məlumatların dolğunluğunu təmin etmək məqsədi ilə dövlət qulluqçusu 

haqqında təqdim olunan məlumatlar aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

10.1. Məlumatlarda göstərilən bütün tarixlər gün, ay və il ardıcıllığı ilə rəqəmlə (məsələn, "23.03.2006" 

şəklində) ifadə edilməlidir. 

10.2. Dövlət qulluqçusunun fərdi eyniləşdirmə nömrəsi avtomatlaşdırılmış rejimdə xüsusi proqram 

təminatı vasitəsilə Dövlət Reyestrini aparan dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilən qaydada və Azərbaycan 

vətəndaşlarının fərdi uçotu sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələbləri nəzərə alınmaqla yaradılır. Bu fərdi 

eyniləşdirmə nömrəsi məlumatların birmənalı fərqləndirilməsinə, təkrara yol verilməməsinə xidmət edir və 

dövlət qulluqçusunun iş yerindən asılı olmayaraq dəyişdirilmir. 

10.3. "Doğulduğu tarix və yer" bölümündə dövlət qulluqçusunun doğulduğu yer onun anadan olduğu 

zaman mövcud olan inzibati-ərazi bölgüsünə və adlara uyğun göstərilməlidir.  

10.4. "Dövlət orqanının və vəzifəsinin adı" bölümündə dövlət qulluqçusunun hazırda işlədiyi dövlət 

orqanının və vəzifəsinin tam adı ilə yanaşı, bu orqanın kateqoriyası və vəzifənin təsnifatı göstərilməlidir. 

10.5. "Əmək fəaliyyəti" bölümündə məlumatlar dövlət qulluqçusunun əmək kitabçası və iş dövrünü təsdiq 

edən digər sənədlər əsasında (ali, orta ixtisas məktəblərində təhsil dövrü, hərbi xidmət və əvəzçilik üzrə iş də 

daxil olmaqla) göstərilməlidir. Məlumatlarda hər iş yerinə aid dövr dəqiq tarixlə və bu dövrün dövlət 

qulluqçusunun vəzifədə qulluq stajına daxil edilib-edilməməsi, idarə, təşkilat və müəssisələrin adları vaxtilə 

olduğu şəkildə və ixtisarlara yol vermədən qeyd edilməlidir.  
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10.6. "Dövlət qulluğunu keçməsi" bölümündə dövlət qulluqçusunun iştirak etdiyi test imtahanlarının və 

müsahibələrin tarixləri, nəticələri, onları keçirən qurumların adları, staj və sınaq keçmə dövrü, daimi dövlət 

qulluğuna qəbul edilmə tarixi, sonuncu əmək müqaviləsinin qüvvəyə minmə və qüvvədən düşmə tarixləri, 

sonuncu attestasiyanın tarixi və nəticələri göstərilməlidir. 

10.7. "Dövlət qulluğunun ixtisas dərəcəsi" bölümündə dövlət qulluqçusunun "Dövlət qulluğu haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş son iki ixtisas dərəcəsinin adları, onların verilməsi 

haqqında sənədlərin nömrələri və tarixləri göstərilməlidir. Şəxsin prokurorluq, ədliyyə, milli təhlükəsizlik, daxili 

işlər, xarici işlər, sərhəd xidməti, vergi və digər orqanlar tərəfindən verilmiş xüsusi rütbələri olduqda onların 

verildiyi tarixlər və müvafiq sənədlərin nömrələri əlavə olaraq qeyd edilməlidir.  

10.8. "Təhsili" bölümündə dövlət qulluqçusunun bitirdiyi təhsil müəssisələrinin və fakültələrin rəsmi 

adları, təhsil dövrü və formaları, ixtisas və peşələr diplomda yazıldığı kimi qeyd edilməlidir.  

10.9. "Əlavə təhsili" bölümündə dövlət qulluqçusunun ixtisasartırma, təcrübəkeçmə və s. proqramlarda 

iştirakı rəsmi sənədlər əsasında göstərilməlidir. Bu bölümdə proqramları təşkil edən qurumların və təhsil 

proqramının adları, əlavə təhsilin dövrü qeyd edilməlidir.  

10.10. "Elmi dərəcəsi və elmi adları" bölümündə məlumatlar onları təsdiq edən rəsmi sənədlər əsasında 

göstərilməlidir. Məlumatlarda elmi dərəcənin və elmi adların verildiyi tarix və elmi istiqamət qeyd edilməlidir.  

10.11. "Dövlət təltifləri" bölümündə dövlət qulluqçusunun Azərbaycan Respublikasının və digər ölkələrin 

dövlət təltifləri (orden və medalları), fəxri adları və onların verilmə tarixləri haqqında məlumatlar 

göstərilməlidir. 

10.12. "Seçkili orqanların işində iştirakı" bölümündə dövlət qulluqçusunun yalnız qanunvericilik və yerli 

özünüidarə orqanlarında seçkili vəzifə tutması haqqında məlumatlar göstərilməlidir. 

10.13. "Əlavə məlumatlar" bölümündə dövlət qulluqçusunun işgüzar keyfiyyətlərini xarakterizə edən 

müxtəlif sənədlər, ehtiyat kadrların siyahılarına salınması haqqında qeydlər, çap edilmiş elmi əsərlərin və 

kitabların adları, şəxsin yalnız sərbəst bildiyi xarici dillər, əmək (peşə) fəaliyyəti ilə bağlı mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən tədbirlərdə iştirakı və dövlət qulluğunu keçmə haqqında digər məlumatlar göstərilə bilər. Bu bölümə 

dövlət qulluqçusunun rəngli fotoşəkli də əlavə edilməlidir. 

10.14. "Əlaqə üçün məlumatlar" bölümündə şəxsin iş telefonu və faks nömrələri, elektron poçt ünvanı 

göstərilməlidir.  

11. Dövlət Reyestrindəki məlumatlar həmişəlik saxlanılır və heç bir halda məhv edilə bilməz. 

III. Dövlət Reyestrinin aparılması qaydaları 

12. Dövlət Reyestrinə dövlət qulluqçusu haqqında məlumatların ilk dəfə daxil edilməsinə əsas bu şəxsin 

stajçı kimi dövlət qulluğuna qəbul edilməsidir. Aidiyyəti dövlət orqanı bu şəxs haqqında məlumatları Dövlət 

reyestrini aparan dövlət orqanına dövlət qulluğunda vəzifəyə (o cümlədən, staj müddətinə) təyin edildikdən 

sonra on beş gün ərzində rəsmən təqdim etməlidir.  

13. Dövlət qulluqçusu haqqında məlumatların Dövlət Reyestrindən çıxarılması "Dövlət qulluğu haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 33-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət qulluğuna xitam verilməsi 

hallarında baş verir. Aidiyyəti dövlət orqanı bu barədə məlumatları Dövlət Reyestrini aparan dövlət orqanlarına 

on beş gün ərzində rəsmən təqdim etməlidir. Dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxs haqqında məlumatlar Dövlət 

Reyestrinin arxiv hissəsinə keçirilir. 

14. Aidiyyəti dövlət orqanları Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş məlumatlarda baş vermiş dəyişikliklər 

haqqında Dövlət Reyestrini aparan dövlət orqanlarına hər ay rəsmi məlumat verməlidirlər. Dövlət Reyestrini 

aparan dövlət orqanlarına dəyişikliklər barədə məlumatlar daxil olduqdan sonra Dövlət Reyestrində müvafiq 

qeydlər aparılmalıdır.  

IV. Dövlət Reyestrindən istifadə qaydaları 

15. Dövlət orqanları öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, Dövlət Reyestrində olan məlumatları əldə etmək 

üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya yazılı 

surətdə müraciət edirlər.  

16. Dövlət qulluqçularının Dövlət Reyestrində yalnız özləri haqqında olan məlumatlarla fərdi qaydada 

sərbəst tanış olması və çatışmazlıqlar aşkar olunduqda müvafiq düzəlişlər edilməsi üçün bu məlumatları Dövlət 

Reyestrinə təqdim etmiş dövlət orqanına ərizə ilə müraciət etmək hüququ vardır.  

17. Barəsində sorğu verilmiş məlumat və ya məlumatın verilməsindən imtina haqqında əsaslandırılmış 

cavab 

7 gün ərzində verilməlidir. 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 93 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 94 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa  

əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin 

etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;\ 

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə 

və dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, N 8, maddə 440; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2006-cı il 6 mart tarixli 378 nömrəli fərmanı) ilə təsdiq edilmiş "İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusu"na aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 2.1.4-cü bəndə aşağıdakı məzmunda onuncu abzas əlavə edilsin və onuncu-on birinci abzaslar 

müvafiq olaraq on birinci-on ikinci abzaslar hesab edilsin: 

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyanın katibi;". 

2.2. 2.1.6-cı bəndə aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin və üçüncü-beşinci abzaslar müvafiq 

olaraq dördüncü-altıncı abzaslar hesab edilsin: 

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyanın Katibliyində baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi;". 

2.3. 2.3.4-cü bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin: 

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyanın Katibliyində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis.". 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 347 nömrəli sərəncamına 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, N 8, maddə 634; Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2006-cı il 6 mart tarixli 378 nömrəli fərmanı) Əlavə 2 "Azərbaycan Respublikasının dövlət 

orqanlarında çalışan dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları"nın "Təsnifatlar üzrə inzibati və yardımçı vəzifələrin 

adları" sütununa aşağıdakı əlavələr edilsin: 

3.1. İnzibati vəzifələrin təsnifatı üzrə: 

3.1.1. "Dördüncü təsnifat"ın ikinci qrafasında "Hərbi Məhkəməsi Aparatının rəhbəri;" sözlərindən sonra 

"Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyanın katibi;" sözləri əlavə edilsin; 

3.1.2. "Altıncı təsnifat"ın on birinci qrafasında "Hərbi Məhkəməsinin," sözlərindən sonra "Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın 

Katibliyində," sözləri əlavə edilsin. 

3.2. Yardımçı vəzifələrin təsnifatları üzrə "Dördüncü təsnifat"da "Hərbi Məhkəməsinin," sözlərindən 

sonra "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyanın Katibliyində," sözləri əlavə edilsin. 

4. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 
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İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 22 iyun 2006-cı il 
 

"Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər 

vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydaları"nın 

təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
Azərbaycan Respublikasının dövlət qulluğu üçün müasir tələblərə cavab verən kadr potensialının 

yaradılması, idarə olunması və ondan səmərəli istifadə edilməsi işinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qərara 

alıram:  

1. "Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması 

üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun şamil edildiyi dövlət orqanlarının 

rəhbərləri bu fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirləri həyata keçirsinlər.  

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə dövlət qulluğunda 

ehtiyat kadrların formalaşdırılması işinin təşkili üçün zəruri olan maliyyə vəsaitinin 2007-ci ildən başlayaraq 

növbəti büdcə illəri üzrə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmasını təmin etsin. 

4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 27 iyul 2006-cı il 
 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2006-cı il 27 iyul tarixli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir 
 
 

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun  

rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması  

Q A Y D A L A R I 

 

 

I. Ümumi müddəalar 

1. Bu Qaydalar "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, dövlət qulluğu və 

kadrlarla iş sahəsinə aid olan digər normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmış və Azərbaycan 

Respublikasının ikinci-yeddinci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin ikinci-beşinci təsnifatlarına 

aid dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması işini tənzimləyir. 

2. Dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılmasında məqsəd 

mövcud kadr potensialının səmərəli istifadəsini, kadrların düzgün seçilməsini və yerləşdirilməsini, dövlət 

qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasını, hərtərəfli inkişafı üçün şəraitin yaradılmasını və onların iş 

fəallığının həvəsləndirilməsini təmin etməkdir.  

3. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması dövlət orqanlarının kadr siyasətinin tərkib hissəsidir və bu iş öz 

peşəkarlıq, işgüzarlıq və mənəvi keyfiyyətlərinə görə dövlət qulluğu vəzifələrini tutmağa layiq olan kadrların 

müəyyən edilməsi və seçilmiş namizədlərin müntəzəm olaraq hərtərəfli inkişaf etdirilməsi üzərində qurulur.  

4. Ehtiyat kadrlar siyahısında olan namizədlərin müvafiq vəzifələrə təyin edilməsi "Dövlət qulluğu 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29-cu maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla aparılmalıdır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 96 

5. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması işi müvafiq dövlət orqanının illik iş planına uyğun olaraq aparılır və 

bu iş bilavasitə dövlət orqanının rəhbərinin, struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə kadr qurumları tərəfindən 

təşkil edilir.  

6. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması işinə digər təşkilatlar və müstəqil ekspertlər cəlb edilə bilər. 

II. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması işinin prinsipləri 

7. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması işinin əsasını dövlət qulluğu sahəsində Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinin tələblərinə ciddi əməl edilməsi, seçilmiş namizədlərin fərdi qulluq keyfiyyətlərinin və 

xidməti fəaliyyətinin nəticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsi, onların öz qabiliyyətlərinə, xidməti 

nailiyyətlərinə və peşə hazırlığına uyğun olaraq dövlət qulluğunun rəhbər vəzifəsini tutmaqda hüquq bərabərliyi, 

kadrların peşəkarlığının artırılması, təcrübəli və gənc perspektivli kadrların irəli çəkilməsi və rotasiyası, 

kadrlarla işə aid məsələlərdə aşkarlıq və şəffaflıq prinsipləri təşkil etməlidir.  

8. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin nəticələrinin və onun irəli çəkilməsi perspektivlərinin 

obyektiv qiymətləndirilməsi hər bir dövlət qulluğu vəzifəsi üçün qanunvericilikdə müəyyən edilmiş xidməti 

fəaliyyətin qiymətləndirilməsi sisteminin tələblərinə əsaslanmalıdır. 

9. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması zamanı namizədlərin peşəkar bilikləri, xidməti vəzifəsinə və əmək 

intizamına münasibəti, qavrama, ziddiyyətləri həlletmə, təşkilatçılıq və planlaşdırma qabiliyyətləri, yaradıcılıq 

və təşəbbüskarlıq bacarığı nəzərə alınmalıdır. 

10. Ehtiyat kadrların seçilməsi zamanı onların rəhbər işçilər üçün vacib olan strateji planlaşdırma, təhlil 

və proqnozlaşdırma qabiliyyətlərinə, idarəetmə, kollektivdə nüfuz və ruhlandırma bacarığına, komanda qurma 

təcrübəsinə diqqət yetirilməlidir. 

11. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması işində fərdi yanaşmaya üstünlük verilməlidir, hər bir namizədin öz 

xidməti və şəxsi keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək, aşkar edilmiş nöqsanları aradan qaldırmaq bacarığı nəzərə 

alınmalıdır. 

12. Ehtiyat kadrların seçilməsi zamanı onların yaş həddi və səhhətinin vəziyyəti nəzərdən keçirilir.  

III. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydası 

13. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması cari xidməti fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilən dövlət 

qulluqçusunun bilavasitə rəhbərinin təqdimatı əsasında bu Qaydaların II hissəsində göstərilən prinsip və 

tələblərə uyğun həyata keçirilir.  

14. Dövlət orqanlarında ehtiyat kadrların formalaşdırılması sektor müdiri vəzifəsi daxil olmaqla, həmin 

vəzifədən daha yüksək olan dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələri üçün nəzərdə tutulur.  

15. Bu Qaydaların 14-cü bəndində göstərilən dövlət qulluğunun vəzifələri üçün ən azı iki namizəd seçilir.  

16. Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edilən dövlət qulluqçularının ixtisas dərəcələri müvafiq vəzifəyə 

uyğun gələn ixtisas dərəcəsinin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı ola bilər.  

Namizədlərin arasında digər dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçuları da ola bilər. 

17. Ehtiyat kadrların siyahılarının hazırlanması dövlət orqanlarının və ya onların struktur bölmələri 

rəhbərlərinin təqdimatları əsasında bu orqanların kadr qurumları tərəfindən həyata keçirilir və hər ilin yanvar 

ayında dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. 

18. Dövlət qulluqçusunun ehtiyat kadrların siyahısına daxil edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrini aparan dövlət orqanına məlumat verilir və dövlət qulluqçusunun 

şəxsi işində müvafiq qeydlər edilir. 

IV. Ehtiyat kadrlarla işin təşkili 

19. Rəhbər vəzifələr üçün hazırlıqlı kadr ehtiyatının yaradılması məqsədilə dövlət orqanlarında hər bir 

namizəd üzrə illik fərdi iş planı tərtib edilməlidir. Fərdi iş planı təqvim ilinin əvvəlində namizədin bilavasitə 

rəhbəri tərəfindən onun iştirakı ilə tərtib edilir və həmin planın bir nüsxəsi dövlət orqanının kadr qurumunda 

nəzarət üçün saxlanılır. 

20. Fərdi iş planında nəzərdə tutulan tədbirlərin tərkibi müvafiq vəzifənin ixtisas tələbləri, xüsusiyyətləri, 

dövlət qulluqçusunun hazırlıq səviyyəsi ilə əlaqələndirilir. İş planında göstərilən tədbirlər işçinin xidməti 

vəzifəsi çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır, onların qiymətləndirilmə meyarları obyektiv olmalı, icra müddətləri 

isə dəqiq müəyyən edilməlidir.  

21. Namizədlərin potensial imkanlarının öyrənilməsi və obyektiv qiymətləndirilməsi, onların rəhbər işə 

hazırlanması, tabeçiliyində olan işçilərin xidməti fəaliyyətini təşkil etmək, kollektivdə yüksək mənəvi-psixoloji 

şərait yaratmaq qabiliyyətlərinin inkişafı məqsədilə fərdi iş planında xüsusi tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Bu 

tədbirlər ixtisasartırma, təkmilləşdirmə və əlavə təhsilin müxtəlif formalarını əhatə edə bilər. Zərurət yarandıqda 

namizədin digər dövlət orqanlarında və xarici ölkələrdə təcrübə keçməsi planlaşdırıla bilər. 
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22. Təqvim ilinin sonunda hər bir namizəd fərdi iş planına uyğun görülmüş işlər haqqında bilavasitə 

rəhbərinə hesabat verməli və onun bir nüsxəsi dövlət orqanının kadr qurumuna təqdim edilməlidir.  

23. Hesabatın nəticələri əsasında namizədlərin vəzifədə irəli çəkilməsi barədə və ya ehtiyat kadrlar 

siyahısında saxlanılması, yaxud həmin siyahıdan çıxarılması haqqında qərar qəbul edilməlidir.  

Dövlət qulluqçusunun eyni bir vəzifəyə namizəd qismində ehtiyat kadrlar siyahısında saxlanılması beş illə 

məhdudlaşdırılır. 

24. Namizədin ehtiyat kadrlar siyahısından çıxarılması haqqında qərar qəbul edildiyi təqdirdə bu barədə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrini aparan dövlət orqanına məlumat verilir və dövlət 

qulluqçusunun şəxsi işində müvafiq qeydlər edilir. 

V. Ehtiyat kadrların formalaşdırılmasına cavabdeh şəxslərin və qurumların vəzifələri 

25. Ehtiyat kadrların formalaşdırılmasında dövlət orqanı rəhbərinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

25.1. rəhbər vəzifələr üçün keyfiyyətli kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi işini təşkil etmək və bu işi 

dövlət orqanının kadr qurumu vasitəsilə nəzarətdə saxlamaq; 

25.2. şöbə müdiri vəzifəsi daxil olmaqla yüksək vəzifələrə (o cümlədən, tabeliyində olan digər dövlət 

orqanlarında vəzifələrə) təqdim edilmək üçün nəzərdə tutulan ehtiyat kadrların formalaşdırılmasında bilavasitə 

iştirak etmək. 

26. Ehtiyat kadrların formalaşdırılmasında dövlət orqanının kadr qurumunun əsas vəzifələri 

aşağıdakılardır: 

26.1. dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən və ya onun təqdimatı, yaxud razılığı ilə rəhbər vəzifələrə (o 

cümlədən, tabeliyində olan digər dövlət orqanlarında vəzifələrə) təyin edilən ehtiyat kadrların formalaşdırılması 

işini təşkil etmək, bu kadrların fərdi iş planlarının tərtibini nəzarətdə saxlamaq; 

26.2. müvafiq təqdimatlar əsasında ehtiyat kadrlar siyahılarını hazırlamaq, namizədlərin fərdi iş 

planlarının tərtibinə və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək; 

26.3. ehtiyat kadrların formalaşdırılması işində ixtisasartırma, təkmilləşdirmə və əlavə təhsilin digər 

formalarının tətbiqinə dair təkliflərin hazırlanmasında və onların həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

26.4. ehtiyat kadrların formalaşdırılması işinin vəziyyəti haqqında illik hesabatı dövlət orqanının 

rəhbərinə təqdim etmək. 

27. Ehtiyat kadrların formalaşdırılmasında dövlət orqanının struktur bölmələri rəhbərlərinin əsas vəzifələri 

aşağıdakılardır: 

27.1. ehtiyat kadrlarla işi planlaşdırmaq, təşkil etmək və onu mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlamaq; 

27.2. ehtiyat kadrların ilkin siyahılarının, namizədlərin fərdi iş planlarının və müvafiq hesabatlarının kadr 

qurumuna təqdim olunmasını təmin etmək; 

27.3. dövlət orqanının kadr qurumu ilə birlikdə ehtiyat kadrların siyahılarına salınmış dövlət 

qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək. 

VI. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması işinin maliyyə mənbəyi 

28. Ehtiyat kadrların formalaşdırılması işinin maliyyə təminatı Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən 

hər bir dövlət orqanına ayrılan vəsait və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına həyata 

keçirilir. 
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"Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik 

aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

2006-cı il 30 may tarixli 122-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 30 may tarixli 122-IIIQD nömrəli qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər 

edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına 

dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 30 may tarixli 122-IIIQD 

nömrəli qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.4-cü maddəsinin ikinci 

hissəsində nəzərdə tutulmuş dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və 

onun bölmələrinin adları barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.4. öz səlahiyyətləri daxilində "Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunlarında dəyişikliklər edilməsi 

barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və 

əlavələr edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 30 may tarixli 122-IIIQD nömrəli 

qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

 

2. Müəyyən edilsin ki: 

2.1. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.4-cü maddəsinin ikinci 

hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti həyata keçirir; 

2.2. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin 75-ci maddəsinin 1-ci bəndində (birinci halda) 

nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti həyata keçirir; 

2.2.1. həmin Məcəllənin 70-ci maddəsinin 3-cü bəndinin ikinci cümləsində və 75-ci maddəsinin 1-ci 

bəndində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini yerli icra 

hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər. 

 

3. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham Əliyev    

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 2 avqust 2006-cı il 

№ 443  
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda  

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası qanununun  

tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 28 noyabr tarixli 179-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 28 noyabr tarixli 179-IIIQD 

nömrəli Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki: 

2.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.1-ci maddəsində “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini bilavasitə təmin edən orqanlar nəzərdə tutulur; 

2.2. həmin qanunun 8.1.2-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; 

2.3. həmin qanunun 8.1.3-cü maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; 

2.4. həmin qanunun 8.1.5-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə, mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları, “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti nəzərdə tutulur; 

2.5. həmin qanunun 8.1.6-cı maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə, birinci halda 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, ikinci halda Azərbaycan Respublikasının 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur; 

2.6. həmin qanunun 8.1.7-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə, birinci halda 

yerli icra hakimiyyəti orqanları, ikinci halda Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 

nəzərdə tutulur. 

3. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 22 dekabr 2006-cı il  
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa  

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununun  

tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 16 fevral tarixli 246-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 16 fevral tarixli 246-IIIQD nömrəli 

Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.7-ci 

maddəsində üçüncü halda, 11.1.7-ci, 11.1.8-ci və 11.1.9-cu maddələrində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” 

dedikdə Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzərdə tutulur. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 440; 2006-cı il, № 3, maddə 229, № 6, maddə 

498; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 1 fevral tarixli 520 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş 

“İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na aşağıdakı əlavələr edilsin: 

3.1. 2.1.7-ci bəndin üçüncü abzasında, 2.1.8-ci bəndin ikinci abzasında, 2.1.9-cu bəndin ikinci 

abzasında, 3.2.7-ci bəndin üçüncü abzasında, 3.2.8-ci bəndin ikinci abzasında və 3.2.9-cu bəndin ikinci 

abzasında “başçısının aparatının bölmələrinin” sözlərindən sonra “, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində 

olan orqanların” sözləri əlavə edilsin; 

3.2. 2.3.6-cı bəndin üçüncü abzasında və 3.4.6-cı bəndin üçüncü abzasında “başçısının aparatında” 

sözlərindən sonra “, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan orqanlarında” sözləri əlavə edilsin. 

4. “Dövlət qulluqçularının əmək haqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1909 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçularının vəzifə maaşları”nın “Təsnifat üzrə İnzibati 

və yardımçı vəzifələrin adları” sütununa aşağıdakı əlavələr edilsin: 

4.1. İnzibati vəzifələrin təsnifatı üzrə:  

4.1.1. “Yeddinci təsnifat”ın üçüncü qrafasında “başçısı aparatının bölmələrinin” sözlərindən sonra “, 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan orqanların” sözləri əlavə edilsin; 

4.1.2. “Səkkizinci təsnifat”ın ikinci qrafasında “başçısının aparatının bölmələrinin” sözlərindən sonra “, 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan orqanların” sözləri əlavə edilsin; 

4.1.3. “Doqquzuncu təsnifat”ın ikinci və altıncı qrafalarında “başçısı aparatının bölmələrində” 

sözlərindən sonra “, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan orqanlarında” sözləri əlavə edilsin. 

4.2. Yardımçı vəzifələrin təsnifatları üzrə: 

4.2.1. “Altıncı təsnifat”da “başçısının aparatında,” sözlərindən sonra “Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 

tabeliyində olan orqanlarında,” sözləri əlavə edilsin. 

5. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 28 fevral 2007-ci il 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa  

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il  

10 aprel tarixli 303-IIIQD nömrəli qanununun tətbiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 10 aprel tarixli 303-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 10 aprel tarixli 303-IIIQD nömrəli 

Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 10 aprel tarixli 303-IIIQD nömrəli 

Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-1.7-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya həyata keçirir.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Bakı şəhəri, 22 may 2007-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əlavələr və dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının  

2007-ci il 31 may tarixli 356-IIIQD nömrəli qanununun  

tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 31 may tarixli 356-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi 

ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavələr və dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əlavələr və dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri 

həll etsin.  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 440; 2006-cı il, № 3, maddə 229, 

№ 6, maddə 498; 2007-ci il, № 2, maddə 86, № 3, maddələr 217, 227) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:  

2.1. 1.9-cu bəndin on ikinci-iyirmi dördüncü abzasları müvafiq olaraq on üçüncü-iyirmi beşinci 

abzaslar hesab edilsin və bəndə aşağıdakı məzmunda on ikinci abzas əlavə edilsin:  

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) köməkçisi;”;  

2.2. 2.1.1-ci və 3.2.1-ci bəndlərin altıncı abzaslarının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə 

əvəz edilsin və həmin bəndlərə aşağıdakı məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:  

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbəri.”;  

2.3. 2.1.2-ci və 3.2.2-ci bəndlərin yeddinci və səkkizinci abzasları müvafiq olaraq səkkizinci və 

doqquzuncu abzaslar hesab edilsin və həmin bəndlərə aşağıdakı məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:  

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbərinin 

müavini, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının 

təminedici şöbəsinin müdiri;”;  

2.4. 2.1.3-cü və 3.2.3-cü bəndlərin doqquzuncu abzaslarından “Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbəri,” sözləri çıxarılsın;  

2.5. 2.1.4-cü və 3.2.4-cü bəndlərin səkkizinci abzaslarından “Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbərinin müavini, təminedici şöbəsinin müdiri,” 

sözləri çıxarılsın;  

2.6. 2.1.5-ci və 3.2.5-ci bəndlərin altıncı abzaslarından “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları 

üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini, yardımçı şöbəsinin müdiri 

və müdir müavini,” sözləri çıxarılsın;  

2.7. 2.1.6-cı və 3.2.6-cı bəndlərin ikinci abzaslarından “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları 

üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, 

aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi,” sözləri çıxarılsın;  

2.8. 2.1.3-cü və 3.2.3-cü bəndlərin yeddinci-on birinci abzasları müvafiq olaraq səkkizinci-on ikinci 

abzaslar hesab edilsin və həmin bəndlərə aşağıdakı məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:  

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının təminedici 

şöbəsinin müdir müavini, yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini;”;  

2.9. 2.1.4-cü və 3.2.4-cü bəndlərin yeddinci-on üçüncü abzasları müvafiq olaraq səkkizinci-on 

dördüncü abzaslar hesab edilsin və həmin bəndlərə aşağıdakı məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:  

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) köməkçisi, Azərbaycan 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 103 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatı rəhbərinin köməkçisi, Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi;”;  

2.10. 2.1.5-ci və 3.2.5-ci bəndlərin doqquzuncu abzaslarında “Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

aparatlarında Aparatın rəhbəri və rəhbərin müavini” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) regional mərkəzlərinin rəhbərləri və rəhbərlərinin müavinləri,” 

sözləri əlavə edilsin;  

2.11. 2.1.7-ci və 3.2.7-ci bəndlərin ikinci abzaslarında “Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 

aparatlarında” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) regional mərkəzlərində” sözləri əlavə edilsin;  

2.12. 2.3.1-ci və 3.4.1-ci bəndlərin altıncı abzaslarının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə 

əvəz edilsin və həmin bəndlərə aşağıdakı məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:  

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında texniki vəzifələr 

tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, 

arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər.”;  

2.13. 2.3.3-cü və 3.4.3-cü bəndlərin ikinci abzaslarından “Azərbaycan Respublikasının İnsan 

hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük 

mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, 

sürücü və sair işçilər,” sözləri çıxarılsın;  

2.14. 2.3.5-ci və 3.4.5-ci bəndlərin ikinci abzaslarının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə 

əvəz edilsin və həmin bəndlərə aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə edilsin:  

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) regional 

mərkəzlərində texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis - 

inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər.”.  

3. “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1909 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 1, maddə 32, № 2, maddə 101, № 3, maddə 244) 2 nömrəli əlavəsinə 

aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:  

3.1. İnzibati vəzifələrin təsnifatı üzrə:  

3.1.1. “Birinci təsnifat”ın ikinci qrafasında “Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatının rəhbəri” 

sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) 

Aparatının rəhbəri” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.2. “İkinci təsnifat”da:  

3.1.2.1. dördüncü qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurası Aparatı rəhbərinin müavini” sözlərindən sonra “; 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbərinin 

müavini” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.2.2. beşinci qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri” 

sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) 

Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.3. “Üçüncü təsnifat”da:  

3.1.3.1. altıncı qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurası Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini” 

sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) 

Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.3.2. yeddinci qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili 

(Ombudsman) Aparatının rəhbəri;” sözləri çıxarılsın;  

3.1.3.3. səkkizinci qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurası Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri;” 

sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) 

Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri;” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.3.4. doqquzuncu qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurası Aparatının yardımçı şöbəsinin müdir 

müavini;” sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) 

Aparatının yardımçı şöbəsinin müdir müavini;” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.4. “Dördüncü təsnifat”da:  

3.1.4.1. üçüncü qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili 

(Ombudsman) Aparatı rəhbərinin müavini;” sözləri çıxarılsın;  
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3.1.4.2. beşinci qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatında sektor müdiri, baş mühasib;” 

sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında 

sektor müdiri, baş mühasib;” sözləri, “Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin köməkçisi;” sözlərindən sonra 

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) köməkçisi;” sözləri əlavə 

edilsin və həmin qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) Aparatı 

təminedici şöbəsinin müdiri;” sözləri çıxarılsın;  

3.1.4.3. yeddinci qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurası Aparatı rəhbərinin köməkçisi;” sözlərindən sonra 

“Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatı rəhbərinin 

köməkçisi;” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.4.4. on dördüncü qrafada “Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatında” sözlərindən sonra “, 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında” sözləri əlavə 

edilsin;  

3.1.5. “Beşinci təsnifat”da:  

3.1.5.1. ikinci qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) 

Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini,” sözləri çıxarılsın;  

3.1.5.2. dördüncü qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili 

(Ombudsman) Aparatının,” sözləri çıxarılsın;  

3.1.5.3. on beşinci qrafada “dövlət xidmətlərinin aparatının rəhbəri” sözlərindən sonra “; Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) regional mərkəzlərinin rəhbərləri” sözləri 

əlavə edilsin;  

3.1.5.4. on səkkizinci qrafada “dövlət xidmətlərinin aparatı rəhbərinin müavini” sözlərindən sonra “; 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) regional mərkəzlərinin 

rəhbərlərinin müavinləri” sözləri əlavə edilsin;  

3.1.6. “Altıncı təsnifat”da:  

3.1.6.1. birinci qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) 

Aparatında sektor müdiri,” sözləri çıxarılsın;  

3.1.6.2. onuncu qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın),” sözləri çıxarılsın;  

3.1.7. “Yeddinci təsnifat”da:  

3.1.7.1. birinci qrafada “dövlət xidmətlərinin aparatlarında” sözlərindən sonra “, Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) regional mərkəzlərində” sözləri əlavə 

edilsin;  

3.1.7.2. üçüncü qrafada “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) regional bölmələrinin rəhbərləri, mərkəzi” sözləri “Mərkəzi” sözü ilə əvəz edilsin;  

3.1.7.3. dördüncü qrafada “dövlət xidmətlərinin aparatlarında” sözlərindən sonra “, Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) regional mərkəzlərində” sözləri əlavə 

edilsin;  

3.1.8. “Səkkizinci təsnifat”ın ikinci qrafasında “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 

müvəkkilinin (Ombudsmanın) regional bölmələrinin rəhbərlərinin müavinləri, mərkəzi” sözləri “Mərkəzi” sözü 

ilə əvəz edilsin;  

3.1.9. “Doqquzuncu təsnifat”da:  

3.1.9.1. ikinci qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) regional bölmələrinin sektor müdirləri,” sözləri çıxarılsın;  

3.1.9.2. altıncı qrafadan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) regional bölmələrində,” sözləri çıxarılsın;  

3.2. Yardımçı vəzifələrin təsnifatları üzrə:  

3.2.1. “Birinci təsnifat”da “Məhkəmə-Hüquq Şurasının aparatında” sözlərindən sonra “, Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında” sözləri əlavə edilsin;  

3.2.2. “Üçüncü təsnifat”dan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın),” sözləri çıxarılsın;  

3.2.3. “Beşinci təsnifat”da “Tarif (qiymət) Şurasının Katibliyində” sözlərindən sonra “, Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın regional mərkəzlərində” sözləri əlavə 

edilsin;  

3.2.4. “Altıncı təsnifat”dan “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) regional bölmələrində,” sözləri çıxarılsın.  
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4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

Bakı şəhəri, 3 iyul 2007-ci il. 
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"Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
"Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 

qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırılsın ki, öz səlahiyyətləri daxilində "Dövlət 

qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.2.8-ci maddəsində 

nəzərdə tutulmuş normativ hüquqi aktları hazırlayıb təsdiq etsinlər. 

3. Müəyyən edilsin ki, "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 20.0.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq dövlət orqanı"nın səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya həyata keçirir. 

4. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 16 avqust 2007-ci il 
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Dövlət qulluğuna dair Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

bəzi fərmanlarında dəyişikliklər edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
“Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə 

qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 566 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 581; 2003-cü il, № 8, maddə 441; 

2005-ci il, № 12, maddə 1111; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 avqust tarixli 620 nömrəli 

Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”nın 6-cı 

bəndinin ikinci abzasından “avtobioqrafiya,” sözü çıxarılsın.  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 568 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 583; 2003-cü il, № 8, maddə 441; 

2005-ci il, № 12, maddə 1111) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin 

dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması Qaydaları”nın 4-cü 

bəndinin üçüncü cümləsi çıxarılsın.  

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 28 dekabr tarixli 342 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1111) 4-cü bəndi çıxarılsın və 5-ci bəndi 4-cü 

bənd hesab edilsin.  

4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 28 sentyabr 2007-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2006-cı il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli fərmanına dəyişiklik edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı 

il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 

12, maddə 1044) 2.4-cü bəndində “mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözləri “birinci halda Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, ikinci halda mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözləri ilə 

əvəz edilsin.  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

2.1. qüvvədə olan normativ hüquqi aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

2.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 23 noyabr 2007-ci il.  
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda  

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il  

7 dekabr tarixli 504-IIIQD nömrəli qanununun tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 7 dekabr tarixli 504-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə 

təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.4-cü, 29.6-

cı və 29.7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya həyata keçirir.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2007-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il  

29 dekabr tarixli 435 nömrəli və “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması 

qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli fərmanlarına dəyişikliklər və  

əlavə edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 10 aprel tarixli 303-IIIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 

alıram:  

1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 28; 2002-ci il, № 8, maddə 495; 2005-ci il, № 12, maddə 1111) 

3-cü bəndinin üçüncü abzasında “29.4-cü maddəsində” sözləri “29.4-cü və 30-1.7-ci maddələrində” sözləri ilə 

əvəz edilsin.  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 88) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun 

şəxsi işinin aparılması Qaydaları”na aşağıdakı məzmunda 13.5-ci bənd əlavə edilsin və 13.5-13.10-cu bəndlər 

müvafiq olaraq 13.6-13.11-ci bəndlər hesab edilsin:  

“13.5. dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri barədə sənədlər;”.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2007-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il  

7 dekabr tarixli 504-IIIQD nömrəli qanununun tətbiqi ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına  

dəyişikliklər və əlavə edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 7 dekabr tarixli 504-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 dekabr tarixli 688 nömrəli Fərmanının icrasını 

təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 28; 2002-ci il, № 8, maddə 495; 2005-ci il, № 12, maddə 1111; 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 dekabr tarixli 691 nömrəli Fərmanı) 3-cü bəndinin üçüncü 

abzasında “29.4-cü” sözü “29.4-cü, 29.6-cı, 29.7-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 566 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 581; 2003-cü il, № 8, maddə 441; 

2007-ci il, № 8, maddə 768, № 9, maddə 873) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna 

müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydaları”nın 3-cü bəndində “müsabiqə” sözündən sonra “və ya müsahibə” sözləri 

əlavə edilsin və həmin bənddən “və dövlət qulluğunda boşalan vəzifələrə vətəndaşlar müsabiqə əsasında təyin 

edilirlər” sözləri çıxarılsın, 3-cü bənd 1-ci bənd, 1-ci və 2-ci bəndlər isə 2-ci və 3-cü bəndlər hesab edilsin.  

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 iyun tarixli 247 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 484; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2007-ci 23 noyabr tarixli 660 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya haqqında Əsasnamə”nin 10.8-ci bəndində “28-ci 

maddəsində” sözləri “28-ci və 29-cu maddələrində” sözləri ilə əvəz edilsin.  

4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 7 may 2008-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa  

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun  

tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 12 fevral tarixli 546-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə 

təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.2-ci 

maddəsinin birinci və ikinci abzaslarında, 29.3-cü maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə yerli 

icra hakimiyyəti orqanları və yerli icra hakimiyyəti başçısının nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 7 may 2008-ci il. 
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“Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında” əsasnamənin təsdiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyul tarixli 539 nömrəli 

fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

1. “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyul 

tarixli 539 nömrəli Fərmanının 6-cı bəndi ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası dövlət vergi orqanlarının 

tanınma nişanı, vəzifəli şəxslərinin geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında Əsasnamə” yeni 

redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur).  

2. “Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyul 

tarixli 539 nömrəli Fərmanına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2005-ci il 9 fevral tarixli 195 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndi qüvvədən düşmüş hesab edilsin.  

3. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 8 may 2008-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının  

Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə”  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 2 iyun tarixli 624-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi 

ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-1.8-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı qaydalarını 

müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.4. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydaları”nın yeni layihəsini 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.5. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri 

həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki:  

2.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17.5-ci, 25.4-cü maddələrində, 

27.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində və 28.6-cı maddəsinin altıncı və səkkizinci cümlələrində nəzərdə 

tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata 

keçirir;  

2.2. həmin Qanunun 22-1.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı”nın 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;  

2.3. həmin Qanunun 8.1.7-ci maddəsində (üçüncü halda), 11.1.7-ci maddəsində (birinci halda), 

11.1.8-ci maddəsində (birinci halda), 11.1.9-cu maddəsində (birinci halda) “müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı” dedikdə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, 8.1.7-ci maddəsində (dördüncü halda), 11.1.7-ci 

maddəsində (ikinci halda), 11.1.8-ci maddəsində (ikinci halda), 11.1.9-cu maddəsində (ikinci halda) “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzərdə tutulur;  

2.4. həmin Qanunun 25.8-ci maddəsinin birinci cümləsində, 28.9-cu maddəsində, 31.2-ci maddəsinin 

birinci cümləsində, 31.5-ci maddəsində və 31.21-ci maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı” dedikdə, tabeçilik qaydasında yuxarı dövlət orqanı nəzərdə tutulur;  

2.5. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsinin birinci və üçüncü cümlələrində nəzərdə tutulmuş “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı”nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiya həyata keçirir.  

3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci 

il 28 fevral tarixli 535 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 

2, maddə 101) 2-ci bəndi çıxarılsın.  

4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 3 oktyabr 2008-ci il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 115 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının  

2008-ci il 30 dekabr tarixli 755-IIIQD nömrəli qanununun  

tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə 

və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll 

etsin.  

2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı 

il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 

12, maddə 1044; 2007-ci il, № 11, maddə 1107) 2.1-ci bəndində “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini bilavasitə təmin edən orqanlar” 

sözləri “birinci və ikinci hallarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, üçüncü halda Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti” sözləri ilə əvəz edilsin, 2.2-ci bəndi çıxarılsın.  

3. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 13 fevral 2009-cu il. 
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“Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə  

qəbul qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2008-ci il 3 oktyabr tarixli 830 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrası ilə bağlı qərara alıram:  

1. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə 

olunur).  

2. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydalarının təsdiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 566 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 581; 2003-cü il, № 8, maddə 441; 2007-ci il, 

№ 8, maddə 768, № 9, maddə 873; 2008-ci il, № 5, maddə 363) qüvvədən düşmüş hesab edilsin.  

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

3.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

3.3. bu Fərmanla təsdiq edilən “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul 

Qaydaları”nın 4-cü bəndinin ikinci abzasında nəzərdə tutulmuş inzibati vəzifələrin altıncı-doqquzuncu 

təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərini müəyyən etsin və bu barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

4. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 24 iyun 2009-cu il. 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2009-cu il 24 iyun tarixli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir 

 
 

DÖVLƏT ORQANLARINDA DÖVLƏT QULLUĞUNA MÜSABİQƏ VASİTƏSİLƏ QƏBUL 

QAYDALARI 

 

1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq dövlət qulluğuna 

vətəndaşlar müsabiqə və ya müsahibə əsasında qəbul edilirlər.  

2. Digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənən hallar istisna olmaqla, bu Qaydalar dövlət orqanlarında 

dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul, o cümlədən müsabiqənin elan edilməsi, keçirilməsi və onun 

yekunlarına dair müvafiq qərar qəbul edilməsi məsələlərini tənzimləyir.  

3. On altı yaşına çatmış, irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, sosial mənşəyindən, 

əmlak vəziyyətindən, yaşayış yerindən, əqidəsindən, ictimai və digər birliklərə mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq, müvafiq vəzifənin tələblərinə uyğun peşə hazırlığına malik olan və Azərbaycan Respublikasının 

dövlət dilini sərbəst bilən, habelə dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 
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şərtlərə cavab verən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müsabiqəyə 

buraxılırlar.  

4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin 

altıncı-doqquzuncu təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələr üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (bundan sonra – Komissiya) 

müsabiqə elan edir. Elan Komissiyanın rəsmi internet saytında və digər kütləvi informasiya vasitələrində verilir. 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, yalnız bir cinsin nümayəndəsi üçün müsabiqənin elan 

edilməsinə yol verilmir. Elanda vakant vəzifənin adı, bu vəzifəni tutmaq istəyən vətəndaşlar qarşısında qoyulan 

tələblər, o cümlədən dövlət qulluğunda işləmək üçün lazım olan şərtlər göstərilir.  

İnzibati vəzifələrin altıncı-doqquzuncu təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi 

şərtləri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir və həmin vəzifələri tutan 

dövlət qulluqçularının vəzifə təlimatları müvafiq dövlət orqanlarının rəhbərləri tərəfindən bu şərtlərə uyğun 

olaraq hazırlanır.  

5. Dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün vətəndaşlar (bundan sonra - namizədlər) müsabiqə elan edilən 

gündən etibarən 30 gün ərzində aşağıdakı sənədləri Komissiyaya təqdim edirlər:  

5.1. ərizə;  

5.2. şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;  

5.3. kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;  

5.4. ali təhsil haqqında sənədin surəti;  

5.5. əmək kitabçasının surəti (olduğu halda);  

5.6. ixtisas dərəcəsini təsdiq edən sənədlərin surəti (olduğu halda);  

5.7. sağlamlıq haqqında arayış;  

5.8. dövlət qulluqçularının bəzi kateqoriyaları üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər sənədlər.  

Sənədlərin surətləri müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilir.  

6. Namizədlərin sənədlərinin qəbulu aşağıdakı qaydada keçirilir:  

6.1. sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş müddət başa çatdıqdan sonra daxil olan sənədlər 

(göstərilən müddət üçün poçtla göndərilən sənədlər istisna olmaqla) qəbul edilmir;  

6.2. Komissiya sənədlərin tamlığını, onların qanunvericiliklə və bu Qaydalarla müəyyən edilmiş şərtlərə 

uyğunluğunu yoxlayır;  

6.3. təqdim olunmuş sənədlər yoxlanılarkən onlar natamam olduqda və ya bu Qaydalara uyğun 

olmadıqda, habelə sənədlərdə uyğunsuzluq aşkarlandıqda, həmin sənədlər 5 iş günü müddətində namizədlərə 

qaytarılır və qeyd olunan hallar aradan qaldırıldıqdan sonra müəyyən olunmuş müddət çərçivəsində qəbul edilir.  

Namizədlərin sənədləri qəbul edildikdən sonra qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada onların 

dövlət qulluğuna qəbul edilməsinin mümkün olub-olmaması qabaqcadan yoxlanılır.  

Dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş şərtlərə cavab verməyən, 

habelə bilərəkdən yanlış məlumatlar vermiş namizədlər müsabiqədən kənarlaşdırılır.  

Namizəd müsabiqədən kənarlaşdırıldıqda, ona Komissiya tərəfindən 5 iş günü müddətində müsabiqədən 

kənarlaşdırılmasının səbəbləri izah olunan rəsmi cavab verilir.  

7. Müsabiqə test imtahanından və müsahibədən ibarət olur.  

8. Test nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, 

qiymətləndirilmənin aparılması qaydaları və keçid balları inzibati vəzifələrin təsnifatı nəzərə alınmaqla 

Komissiya tərəfindən müəyyən edilir.  

Test imtahanının müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Tələbə 

Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və digər qurumlar cəlb edilə bilər. Bu halda həmin qurumlar test imtahanının 

keçirilməsi üçün öz səlahiyyətləri daxilində zəruri tədbirləri görməlidir.  

9. Test imtahanının nəticələri haqqında məlumat Komissiyanın rəsmi internet saytında və digər kütləvi 

informasiya vasitələrində verilir. Namizədin tələbi əsasında ona 2 gün müddətində test imtahanında topladığı 

bal haqqında təsdiq edilmiş formada arayış verilir.  

10. Test imtahanından müvəffəqiyyətlə çıxan namizədlər müsahibəyə buraxılırlar.  

11. Müsahibənin keçirilməsi üçün Komissiya tərəfindən müsahibə komissiyası yaradılır. Müsahibə 

komissiyasına müvafiq dövlət orqanlarının və Komissiyanın nümayəndələri daxil olur. Onun tərkibinə habelə 

müvafiq sahələr üzrə alim və mütəxəssislər də cəlb edilə bilər. Müsahibə komissiyasının reqlamenti, 

müsahibənin keçirilməsi, qiymətləndirilmənin aparılması qaydaları və keçid balları Komissiya tərəfindən 

müəyyən edilir.  
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Komissiya müsahibənin keçirildiyi yer və vaxt barədə 5 gün əvvəlcədən namizədlərə məlumat verir. 

Müsahibəyə buraxılan namizədlərin siyahısı müsahibəni aparan müsahibə komissiyasının rəhbərinə hər dəfə 

müsahibə keçirilən gün müsahibə başlanmazdan əvvəl verilir.  

Müsahibə başlanarkən müsahibə komissiyasının rəhbəri tərəfindən namizədlərin siyahısı elan edilir və 

müsahibə komissiyasının üzvlərindən etirazları olub-olmaması soruşulur. Yaxın qohumluq və ya şəxsi yaxınlıq 

münasibətində olduqda, müsahibə komissiyasının üzvü özünə etiraz verir. Namizəd əsaslar olduqda, müsahibə 

komissiyasının hər hansı bir üzvünə etiraz edə bilər. Belə etiraz müsahibə başlanmazdan əvvəl olmalıdır.  

Hər bir namizədlə müsahibə fərdi qaydada ən azı 20 dəqiqə aparılır və müsahibənin nəticələri balla 

qiymətləndirilir.  

12. Müsahibənin nəticələri haqqında məlumat Komissiyanın rəsmi internet saytında və digər kütləvi 

informasiya vasitələrində verilir. Namizədin tələbi əsasında ona 2 gün müddətində müsahibənin nəticəsi üzrə 

topladığı bal haqqında Komissiya tərəfindən təsdiq edilmiş formada arayış verilir.  

13. Test imtahanından və müsahibədən müvəffəqiyyətlə çıxmış namizədlər müsabiqədən keçmiş hesab 

edilirlər.  

14. Komissiyanın rəhbəri ona təqdim edilən test imtahanının və müsahibənin keçirilməsi barədə arayışa 

əsasən müsabiqənin yekununa dair müvafiq qərar qəbul edir.  

Elan olunmuş müsabiqədə iştirak edərək test imtahanından və müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş 

namizədlər vakant vəzifəyə təyin edilmək üçün müvafiq dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunurlar. Dövlət 

orqanının rəhbəri namizədlərin təqdim olunduğu gündən 10 iş günü müddətində qəbul etdiyi müvafiq qərar 

barədə Komissiyaya məlumat verməlidir.  

Vakant vəzifəyə təyin olunmaq üçün dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunmuş, lakin vakant vəzifəyə 

təyin edilməmiş şəxslər iki il müddətində Komissiyada ehtiyat kadr kimi saxlanılır və həmin müddət ərzində 

dövlət orqanlarında analoji vakant vəzifə olduqda, həmin vəzifəyə təyin olunmaq üçün müvafiq dövlət 

orqanının rəhbərinə Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada təqdim olunurlar.  

Müəyyən olunmuş iki il bitdikdən sonra onlar ehtiyat kadrlar siyahısından çıxarılırlar.  

15. Komissiya müsabiqənin yekununa dair müvafiq qərar qəbul edildiyi gündən iki il müddətində test 

imtahanının və müsahibənin keçirilməsi ilə bağlı sənədlərin, o cümlədən namizədlərin cavab kartlarının 

saxlanılmasını təmin edir.  

16. Test imtahanının və ya müsahibənin nəticələri ilə razı olmayan namizəd həmin nəticələr 

Komissiyanın rəsmi internet saytında yerləşdirildiyi gündən 10 iş günü müddətində Komissiya tərəfindən təşkil 

edilmiş apellyasiya komissiyasına şikayət verə bilər. Apellyasiya komissiyası şikayətçinin cavab kartını, 

müvafiq arayışı və digər materialları ərizəçinin iştirakı ilə müqayisə edib araşdırır. Şikayətin baxılması 

nəticələrinə dair müvafiq qərar çıxarılır. Namizəd bu qərardan inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət 

verə bilər.  

17. Müsabiqənin keçirilməsi ilə əlaqədar bütün xərclər dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə 

tutulmuş vəsaitlər dairəsində maliyyələşdirilir.  
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına və  

“Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli 

sərəncamına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 30 dekabr tarixli 755-IIIQD nömrəli Qanununun icrasının təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №8, maddə 440; 2006-cı il, №3, maddə 229, 

№6, maddə 498; 2007-ci il, №2, maddələr 86, 101, №3, maddələr 217, 227; №7, maddə 714, №9, maddə 867, 

№10, maddə 948, №12, maddə 1242; 2008-ci il, №1, maddə 9, №3, maddələr 173, 179, №6, maddə 499, №8, 

maddələr 717, 723, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 13 fevral tarixli 53 nömrəli Fərmanı) ilə 

təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:  

1.1. 2.1.1-ci və 3.2.1-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Aparatının rəhbəri,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbəri,” 

sözləri əlavə edilsin.  

1.2. 2.1.2-ci və 3.2.2-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Aparatının rəhbərinin müavini,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının 

rəhbərinin müavini,” sözləri, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının təminedici şöbəsinin 

müdiri,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının təminedici şöbəsinin 

müdiri, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

mətbuat xidmətinin rəhbəri,” sözləri, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər müdiri” sözlərindən sonra 

“, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər müdiri” sözləri əlavə edilsin və səkkizinci abzası 

çıxarılsın.  

1.3. 2.1.3-cü və 3.2.3-cü bəndlərin üçüncü abzasında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini, Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavininin 

köməkçisi,” sözləri, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər müdirinin müavini,” sözlərindən sonra 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər müdirinin müavini,” sözləri, “Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini” sözlərindən sonra “, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini” sözləri əlavə edilsin 

və səkkizinci abzası çıxarılsın.  

1.4. 2.1.4-cü və 3.2.4-cü bəndlərin üçüncü abzaslarında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Aparatının rəhbərinin köməkçisi,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının 

rəhbərinin köməkçisi,” sözləri, “İşlər müdirinin köməkçisi,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, 

məsləhətçi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri və müdir müavini, 

sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi,” sözləri əlavə 

edilsin və səkkizinci abzası çıxarılsın.  

1.5. 2.1.5-ci və 3.2.5-ci bəndlərin dördüncü abzasları çıxarılsın.  

1.6. 2.1.7-ci bəndin üçüncü abzasından, 2.1.8-ci və 2.1.9-cu bəndlərin ikinci abzaslarından, 2.3.6-cı və 

3.2.7-ci bəndlərin üçüncü abzaslarından, 3.2.8-ci və 3.2.9-cu bəndlərin ikinci abzaslarından “regional” və “ikili 

tabelikdə olan” sözləri çıxarılsın;  

1.7. 2.3.1-ci və 3.4.1-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Aparatında,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında,” sözləri, 

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsində” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsində” sözləri əlavə edilsin.  

1.8. 2.3.2-ci və 3.4.2-ci bəndlərin ikinci abzasları çıxarılsın.  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №9, maddə 796; 2007-ci il, №3, maddələr 
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217, 227, №9, maddə 867, №11, maddə 1117; 2008-ci il, №3, maddə 179) ilə təsdiq edilmiş “Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən pensiya təyin edilməsi üçün dövlət qulluqçusunun 

müraciət etdiyi vaxt dövlət məvacibinin hesablandığı dövlət qulluğu vəzifəsi mövcud olmadıqda, habelə 1991-ci 

il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet, partiya orqanlarında çalışmış dövlət qulluqçularının vəzifələrinin İnzibati və 

yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın 

2.12-ci bəndinin birinci qrafasının 2-ci sütunundan “regional” və “ikili tabelikdə olan” sözləri çıxarılsın.  

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 634 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №9, maddə 872; 2008-ci il, №3, maddələr 

169, 186, №5, maddə 364, №6, maddələr 483, 504, №12, maddə 1057; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2009-cu il 6 fevral tarixli 46 nömrəli, 13 fevral tarixli 56 nömrəli və 60 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş 

“İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın 1.11-ci bəndindən 

“regional” və “ikili tabelikdə olan” sözləri çıxarılsın.  

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №6, maddə 494; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2009-cu il 13 fevral tarixli 53 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət 

qulluqçularının siyahısı”nın 34-cü bəndindən “regional” və “ikili tabelikdə olan” sözləri çıxarılsın.  

5. “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 645, №8, maddə 723) Əlavə 2 “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları”nın “Təsnifatlar üzrə inzibati və yardımçı vəzifələrin adları” sütununa 

aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:  

5.1. İnzibati vəzifələrin təsnifatı üzrə:  

5.1.1. “Birinci təsnifat”ın birinci qrafasında “Milli Məclisinin Aparatının rəhbəri;” sözlərindən sonra 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbəri;” sözləri əlavə edilsin;  

5.1.2. “İkinci təsnifat”ın birinci qrafası çıxarılsın, ikinci qrafasında “İşlər müdiri” sözlərindən sonra “; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin müavini; Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin İşlər müdiri” sözləri, üçüncü qrafasında “Milli Məclisinin Aparatının təminedici şöbəsinin 

müdiri” sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının təminedici şöbəsinin 

müdiri; Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin köməkçisi; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

mətbuat xidmətinin rəhbəri” sözləri əlavə edilsin;  

5.1.3. “Üçüncü təsnifat”ın birinci qrafası çıxarılsın, üçüncü qrafasından “Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri;”, “Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 

köməkçisi;” və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri;” sözləri çıxarılsın, 

dördüncü qrafasında “Milli Məclisinin Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini” sözlərindən sonra “; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini;”, “Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin işlər müdirinin müavini;” və “Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 

müavininin köməkçisi;” sözləri, yeddinci qrafasında “Milli Məclisinin Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri” 

sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri” 

sözləri, on ikinci qrafasında “Milli Məclisinin Aparatının yardımçı şöbəsinin müdir müavini” sözlərindən sonra 

“; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının yardımçı şöbəsinin müdir müavini” sözləri əlavə 

edilsin, on üçüncü qrafasından “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər müdirinin müavini;” sözləri 

çıxarılsın;  

5.1.4. “Dördüncü təsnifat”ın birinci qrafası çıxarılsın, üçüncü qrafasında “Milli Məclisinin Aparatında 

sektor müdiri;” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi;” sözləri, dördüncü qrafasında 

“Milli Məclisinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri” sözlərindən sonra “;Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri” sözləri əlavə edilsin, yeddinci qrafası çıxarılsın, onuncu qrafasında 

“Milli Məclisinin İşlər İdarəsində şöbə müdirinin müavini;” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsində şöbə müdirinin müavini;” sözləri, on ikinci qrafasında “Milli Məclisinin 

İşlər İdarəsində sektor müdiri, baş mühasib;” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

İşlər İdarəsində sektor müdiri, baş mühasib;” sözləri əlavə edilsin, on üçüncü qrafası çıxarılsın, on dördüncü 

qrafasından “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin köməkçisi;” sözləri 

çıxarılsın, on yeddinci qrafasında “Milli Məclisinin Aparatında;” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin Aparatında;” sözləri, on doqquzuncu qrafasında “Milli Məclisinin İşlər İdarəsində” 

sözlərindən sonra “; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsində” sözləri əlavə edilsin;  
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5.1.5. “Beşinci təsnifat”ın ikinci qrafasından “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Aparatında sektor müdiri;” sözləri, beşinci, on ikinci, on dördüncü qrafaları çıxarılsın.  

5.2. Yardımçı vəzifələrin təsnifatları üzrə:  

5.2.1. “Birinci təsnifat”da “Milli Məclisinin İşlər İdarəsində,” sözlərindən sonra “Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında və İşlər İdarəsində,” sözləri, “ekspeditor” sözündən sonra “, baş 

dispetçer” sözləri, “kuryer,” sözündən sonra “dispetçer,” sözü əlavə edilsin;  

5.2.2. “İkinci təsnifat”dan “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında və İşlər 

İdarəsində,” sözləri çıxarılsın.  

6. Bu Fərman 2009-cu il 1 may tarixindən qüvvəyə minir.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 24 iyun 2009-cu il. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 122 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər 

və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər 

və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 

qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 28 

aprel tarixli 807-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini 

təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, iki ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 509 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №6, maddə 407; 2007-ci il, №11, maddə 1118) ilə təsdiq 

edilmiş “Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi qaydaları haqqında 

Əsasnamə”nin 1.2-ci bəndinin ikinci cümləsində “söhbətdən” sözü “müsahibədən” sözü ilə, 1.5-ci bəndinin 

ikinci cümləsində “söhbət” sözü “müsahibə” sözü ilə əvəz edilsin.  

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 567 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №9, maddə 582; 2003-cü il, №8, maddə 441; 2005-ci il, 

№9, maddə 800) ilə təsdiq edilmiş “Sınaq müddəti ilə müvafiq dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün 

əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəsi”nin 2.1-ci bəndində “iki illik” sözləri “altı aylıq” sözləri ilə əvəz 

edilsin.  

4. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət qulluğunda işləməsinin mümkün olub-

olmamasının qabaqcadan yoxlanılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 568 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2001-ci il, №9, maddə 583; 2003-cü il, №8, maddə 441; 2005-ci il, №12, maddə 1111; 2007-ci il, №9, 

maddə 873) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

4.1. Fərmanın adında və 1-ci bəndində “orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət 

qulluğunda işləməsinin” sözləri “orqanında dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciət etmiş şəxsin dövlət 

qulluğuna qəbul edilməsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;  

4.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət 

qulluğunda işləməsinin mümkün olub-olmamasının qabaqcadan yoxlanılması Qaydaları”nda aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin:  

4.2.1. Qaydaların adında və 1-ci bəndində “orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin dövlət 

qulluğunda işləməsinin” sözləri “orqanında dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciət etmiş şəxsin dövlət 

qulluğuna qəbul edilməsinin” sözləri ilə əvəz edilsin;  

4.2.2. 2-ci və 3-cü bəndlərdə “girmək” sözü “qəbul edilmək” sözləri ilə əvəz edilsin;  

4.2.3. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 123 

“şəxsin fəaliyyət qabiliyyətinə malik olmaması, məhdud fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması və ya tibbi 

xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarının olub-olmamasını 

yoxlamaq üçün müvafiq məhkəməyə və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə;”;  

4.2.4. 2.2-ci bənddə “müəyyən müddətə dövlət vəzifəsi tutmaq hüququndan məhrum edilməsinin məhkəmə 

qərarı ilə təsdiq edilib-edilməməsini” sözləri “ödənilməmiş və ya götürülməmiş məhkumluğunun olub-

olmamasını” sözləri ilə əvəz edilsin;  

4.2.5. 2.3-cü bənddə “işləyəcəyi” sözü “qulluq keçəcəyi” sözləri ilə əvəz edilsin.  

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli  

569 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №9, maddə 584; 

2003-cü il, №8, maddə 441; 2005-ci il, №11, maddə 1009) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət 

qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

5.1. 3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“3. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi onun ixtisas səviyyəsini göstərir, vəzifə maaşına əlavə haqq 

almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək, habelə “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət qulluqçusuna inzibati vəzifə tutmaq hüququ verir.”;  

5.2. 4-cü bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“İxtisas dərəcələri dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifəyə, qulluq stajına və ixtisas dərəcəsində qulluq 

müddətinə uyğun olaraq, habelə əvvəllər verilmiş ixtisas dərəcəsi nəzərə alınmaqla ardıcıl verilir.”;  

5.3. 7-ci bənddə “götürüldükdə” sözü “qəbul edildikdə” sözləri ilə əvəz edilsin;  

5.4. 8-ci bəndin birinci abzasında “qalmaq müddəti” sözləri “qulluq müddəti” sözləri ilə əvəz edilsin;  

5.5. 9-cu bənd çıxarılsın;  

5.6. 13-cü bəndin birinci cümləsində “işlədiyi” sözü “qulluq keçdiyi” sözləri ilə əvəz edilsin;  

5.7. 14-cü bənddən “ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi və” sözləri çıxarılsın, “işdən azad edilməsi” 

sözləri “dövlət qulluğuna xitam verilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin.  

6. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin 

müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 

yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №1, 

maddə 48; 2003-cü il, №8, maddə 441; 2004-cü il, №8, maddə 613; 2005-ci il, №3, maddə 172) aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin:  

6.1. Fərmanın adında və 1-ci bəndində “vəzifədə” sözü “dövlət qulluğunda” sözləri ilə əvəz edilsin;  

6.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə 

əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

6.2.1. adında, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci bəndlərdə “vəzifədə” sözü “dövlət qulluğunda” sözləri ilə əvəz 

edilsin;  

6.2.2. 5-ci bənddə “işlədiyi” sözü “qulluq keçdiyi” sözləri ilə əvəz edilsin;  

6.2.3. 7-ci bəndin beşinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“dövlət qulluğu vəzifəsində staj və sınaq müddəti;”.  

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, №8, maddə 494) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının 

mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

7.1. 2-ci bənddə, 5-ci bəndin birinci və ikinci abzaslarında, 8-ci bənddə, 10-cu bənddə “işlədiyi” sözü 

“qulluq keçdiyi” sözləri ilə əvəz edilsin;  

7.2. 5-ci bəndin ikinci abzasında “işçiyə” sözü “dövlət qulluqçusuna” sözləri ilə əvəz edilsin;  

7.3. 11-ci bənddə “işlədikləri” sözü “qulluq keçdikləri” sözləri ilə əvəz edilsin.  

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, №8, maddə 440; 2006-cı il, №3, maddə 229, №6, maddə 

498; 2007-ci il, №2, maddələr 86, 101, №3, maddələr 217, 227, №7, maddə 714, №9, maddə 867, №10, maddə 

948, №12, maddə 1242; 2008-ci il, №1, maddə 9, №3, maddələr 173, 179, №6, maddə 499, №8, maddələr 717, 

723) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr 

edilsin:  

8.1. 1.1-ci bənddə “vəzifələrinin ixtisas dərəcələri, adları, dərəcələr üzrə bölgü” sözləri “vəzifələrinin 

təsnifatları və adları, ixtisas dərəcələri” sözləri ilə əvəz edilsin;  

8.2. 3.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:  
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“3.1. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi onun ixtisas səviyyəsini göstərir, vəzifə maaşına əlavə haqq 

almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək, habelə “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət qulluqçusuna inzibati vəzifə tutmaq hüququ verir.”;  

8.3. 2.1.7-ci bəndin üçüncü abzasına, 2.1.8-ci bəndin ikinci abzasına, 3.2.7-ci bəndin üçüncü abzasına və 

3.2.8-ci bəndin ikinci abzasına “ikili tabelikdə olan yerli bölmələrinin” sözlərindən sonra “, mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli bölmələrinin” 

sözləri, 2.1.9-cu bəndin ikinci abzasına, 2.3.6-cı bəndin üçüncü abzasına, 3.2.9-cu bəndin ikinci abzasına və 

3.4.6-cı bəndin üçüncü abzasına “ikili tabelikdə olan yerli bölmələrində” sözlərindən sonra “, mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli bölmələrində” 

sözləri əlavə edilsin;  

8.4. 3.2.1-ci bəndin birinci abzasına “1-ci dərəcə dövlət müşaviri” sözlərindən sonra “və 2-ci dərəcə dövlət 

müşaviri” sözləri, 3.2.2-ci bəndin birinci abzasına “3-cü dərəcə dövlət müşaviri” sözlərindən sonra “, dövlət 

qulluğunun baş müşaviri” sözləri, 3.2.3-cü bəndin birinci abzasına “dövlət qulluğunun baş müşaviri” 

sözlərindən sonra “və dövlət qulluğunun müşaviri” sözləri, 3.2.4-cü bəndin birinci abzasına “dövlət qulluğunun 

müşaviri” sözlərindən sonra “və dövlət qulluğunun kiçik müşaviri” sözləri, 3.2.5-ci bəndin birinci abzasına 

“dövlət qulluğunun kiçik müşaviri” sözlərindən sonra “və 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu” sözləri, 3.2.6-cı bəndin 

birinci abzasına “1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu” sözlərindən sonra “və 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu” sözləri, 

3.2.7-ci bəndin birinci abzasına “2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu” sözlərindən sonra “və 3-cü dərəcə dövlət 

qulluqçusu” sözləri, 3.2.8-ci bəndin birinci abzasına “3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu” sözlərindən sonra “və 

kiçik dövlət qulluqçusu” sözləri əlavə edilsin.  

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 15 aprel tarixli  

222 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №4, maddə 297) ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin keçirilməsi 

haqqında Əsasnamə”nin 3.13-cü bəndinin birinci cümləsində “söhbət” sözü “müsahibə” sözü ilə əvəz edilsin.  

10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 iyun tarixli 247 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №6, maddə 484; 2007-ci il, №11, maddə 1108; 2008-ci il, 

№5, maddələr 360, 363) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu 

məsələləri üzrə Komissiya haqqında Əsasnamə”nin 9.4-cü bəndində “peşə hazırlığı, təkrar hazırlığı və 

ixtisasının artırılması” sözləri, 10.5-ci bəndində “hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının 

artırılması” sözləri “peşə hazırlığı, təcrübə, yenidənhazırlanma və ixtisasartırma keçməsi” sözləri ilə əvəz 

edilsin.  

11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №6, maddə 497) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları”nın 10.2-ci bəndinin ikinci cümləsində 

“iş” sözü “qulluq keçmə” sözləri ilə, 10.4-cü bəndində “işlədiyi” sözü “qulluq keçdiyi” sözləri ilə əvəz edilsin 

və 10.5-ci bəndinin ikinci cümləsində “vəzifədə” sözü çıxarılsın.  

12. “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 iyul tarixli 430 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, №7, maddə 594; 2007-ci il, №11, maddə 1117, №12, 

maddə 1223; 2008-ci il, №8, maddə 724) 2.2-ci bəndində “orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxsin 

dövlət qulluğunda işləməsinin” sözləri “orqanında dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciət etmiş şəxsin 

dövlət qulluğuna qəbul edilməsinin” sözləri ilə əvəz edilsin.  

13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №2, maddə 88, №12, maddə 1241) ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın 13.10-cu bəndində “ təhqiqatın” sözü 

“araşdırmanın” sözü ilə əvəz edilsin.  

14. “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-

ci il, №7, maddə 645, №8, maddə 723) aşağıdakı dəyişiklik və əlavələr edilsin:  

14.1. 1-ci bənddən “prokurorluq, milli təhlükəsizlik, sərhəd xidməti, daxili işlər, ədliyyə, gömrük, vergi 

orqanları, feldyeger rabitəsi və” sözləri çıxarılsın;  

14.2. həmin Sərəncama Əlavə 2 “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə 

maaşları”nın “Təsnifatlar üzrə inzibati və yardımçı vəzifələrin adları” sütununun “İnzibati vəzifələrin təsnifatı 

üzrə” bölməsində:  
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14.2.1. “Yeddinci təsnifat”ın üçüncü qrafasında “tabeliyində olan regional orqanlarının” sözlərindən sonra 

“,mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli 

bölmələrinin” sözləri əlavə edilsin;  

14.2.2. “Səkkizinci təsnifat”ın ikinci qrafasında “tabeliyində olan regional orqanların” sözlərindən sonra 

“,mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli 

bölmələrinin” sözləri əlavə edilsin;  

14.2.3. “Doqquzuncu təsnifat”ın ikinci qrafasında “tabeliyində olan regional orqanlarda” sözlərindən sonra 

“,mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli 

bölmələrində” sözləri, altıncı qrafasında “tabeliyində olan regional orqanların bölmələrində” sözlərindən sonra 

“,mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli 

bölmələrində” sözləri əlavə edilsin;  

14.3. “Yardımçı vəzifələrin təsnifatları üzrə” bölməsinin “Altıncı təsnifat”ının birinci qrafasında 

“tabeliyində olan regional orqanlarda” sözlərindən sonra “,mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında 

yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin yerli bölmələrində” sözləri əlavə edilsin.  

15. “Ədliyyə işçilərinə rütbə dərəcələrinə görə əlavə haqqın miqdarı barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2004-cü il 15 noyabr tarixli 146 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2004-cü il, №11, maddə 910; 2008-ci il, №5, maddə 365, №8, maddə 724) qüvvədən düşmüş hesab 

edilsin.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 24 iyun 2009-cu il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 7 may tarixli 755 nömrəli 

fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 28 aprel tarixli 806-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 may tarixli 271 nömrəli Sərəncamının 1.1-ci 

bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:  

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci 

il 7 may tarixli 755 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 5, 

maddə 366) 2-ci bəndində “ikinci” sözü “dördüncü” sözü ilə əvəz edilsin.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 22 iyul 2009-cu il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr 

tarixli 885-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 885-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 

885-IIIQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. öz səlahiyyətləri daxilində həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

2. Müəyyən edilsin ki:  

2.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.2-ci maddəsində “müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;  

2.2. həmin Qanunun 28.6-cı maddəsinin üçüncü cümləsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” 

dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya nəzərdə 

tutulur.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 30 oktyabr 2009-cu il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr 

tarixli 885-IIIQD nömrəli qanununun tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin bəzi fərmanlarına və sərəncamına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 885-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqini 

təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 9, maddə 584; 2003-cü il, № 8, maddə 441; 

2005-ci il, № 11, maddə 1009; 2009-cu il, № 6, maddə 419) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət 

qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 6-cı bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“6. İnzibati vəzifələrin birinci təsnifatı istisna olmaqla, ikinci-üçüncü təsnifat inzibati vəzifələri tutan 

dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə ixtisas dərəcəsi alması üçün dövlət qulluğunda azı 10 il qulluq stajı, 

həmin təsnifatlara daxil olan vəzifələrdə azı 3 il qulluq stajı olmalıdır.  

İnzibati vəzifələrin dördüncü-yeddinci təsnifat vəzifələri tutan dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə 

daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi alması üçün müvafiq vəzifə də daxil olmaqla, həmin təsnifata daxil olan 

vəzifələrdə azı 4 il qulluq stajı olmalıdır.  

Bu bəndin birinci və ikinci abzaslarında müəyyən edilmiş hər hansı tələbə cavab verməyən dövlət 

qulluqçusuna tutduğu vəzifənin inzibati təsnifatı üçün müəyyən edilmiş ən kiçik ixtisas dərəcəsi verilir.  

İxtisas dərəcəsi verilərkən dövlət qulluqçusunun peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınır.  

Bu bəndin ikinci abzasında “müvafiq vəzifə” dedikdə, dövlət qulluqçusunun hazırda dövlət qulluğu keçdiyi 

dövlət orqanında tutduğu dövlət qulluğu vəzifəsi nəzərdə tutulur.  

Müvafiq inzibati vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində növbəti ixtisas dərəcəsi 

almaq üçün aşağıdakılar vacibdir:  

dördüncü-altıncı təsnifat vəzifələri üçün - ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 3 il təşkil etməlidir;  

yeddinci-doqquzuncu təsnifat vəzifələri üçün - ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 2 il təşkil etməlidir.  

Müvafiq yardımçı vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində növbəti ixtisas dərəcəsi almaq 

üçün aşağıdakılar vacibdir:  

birinci-üçüncü təsnifat vəzifələri üçün - ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl olaraq 2 il təşkil 

etməlidir;  

dördüncü-altıncı təsnifat vəzifələri üçün - ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl olaraq 1 il təşkil 

etməlidir.”.  

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 440; 2006-cı il, № 3, maddə 229, № 6, maddə 

498; 2007-ci il, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, 

maddə 948, № 12, maddə 1242; 2008-ci il, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179, № 6, maddə 499, № 8, 

maddələr 717, 723; 2009-cu il, № 2, maddə 66, № 6, maddələr 419, 421, 422; Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2010-cü il 10 fevral tarixli 216 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:  

2.1. 2.1.1-ci və 3.2.1-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

Aparatının rəhbəri,” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbəri,” sözləri 

əlavə edilsin;  

2.2. 2.1.2-ci və 3.2.2-ci bəndlər üzrə:  

2.2.1. üçüncü abzaslarda “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin 

müavini,” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbərinin müavini,” 

sözləri, “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri,” sözlərindən sonra 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri,” sözləri əlavə edilsin;  

2.2.2. doqquzuncu abzaslar aşağıdakı redaksiyada verilsin:  
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“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məhkəməsi Aparatının rəhbəri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(ombudsmanın) Aparatının rəhbəri;”;  

2.3. 2.1.3-cü və 3.2.3-cü bəndlər üzrə:  

2.3.1. üçüncü abzaslarda “Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavininin köməkçisi,” sözlərindən 

sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini, yardımçı 

şöbəsinin müdiri və müdir müavini,” sözləri əlavə edilsin;  

2.3.2. doqquzuncu abzaslar aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinin müavini, təminedici şöbəsinin 

müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının rəhbərinin müavini, təminedici şöbəsinin 

müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının 

rəhbərinin müavini, təminedici şöbəsinin müdiri;”;  

2.3.3. on birinci abzaslar çıxarılsın;  

2.4. 2.1.4-cü və 3.2.4-cü bəndlər üzrə:  

2.4.1. üçüncü abzaslarda “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsində şöbə müdiri 

və müdir müavini, sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, 

məsləhətçi,” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatında sektor müdiri, baş 

mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi və məsləhətçi,” sözləri əlavə edilsin;  

2.4.2. onuncu abzaslar aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini, 

yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının 

təminedici şöbəsinin müdir müavini, yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının təminedici şöbəsinin müdir 

müavini, yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini;”;  

2.4.3. 2.1.4-cü bəndin on ikinci abzasından və 3.2.4-cü bəndin on birinci abzasından “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbəri və rəhbərin müavini,” 

sözləri çıxarılsın;  

2.5. 2.1.5-ci və 3.2.5-ci bəndlər üzrə:  

2.5.1. beşinci abzaslar aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin 

Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, 

hakimin köməkçisi, məhkəmə iclasının katibi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 

müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı 

məsləhətçi, məsləhətçi;”;  

2.5.2. altıncı abzaslardan “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının təminedici 

şöbəsinin müdir müavini, yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini, yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini;” 

sözləri, yeddinci abzaslardan “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatının (təminedici və yardımçı) şöbəsinin müdiri və müdir müavini,” sözləri çıxarılsın;  

2.6. 2.1.6-cı bəndin ikinci abzasından “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti Aparatında 

sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, 

aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, hakimin köməkçisi, məhkəmə iclasının katibi” sözləri, üçüncü abzasından 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının sektor 

müdiri, baş mühasibi, baş məsləhətçisi, böyük məsləhətçisi, aparıcı məsləhətçisi, məsləhətçisi,” sözləri, 3.2.6-cı 

bəndin ikinci abzasından “, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri, baş 

mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, 

məsləhətçi, hakimin köməkçisi, məhkəmə iclasının katibi” sözləri, üçüncü abzasından “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında sektor müdiri, baş mühasib, baş 

məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi,” sözləri çıxarılsın;  

2.7. 2.3.1-ci və 3.4.1-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Aparatında,” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatında,” sözləri əlavə 

edilsin;  
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2.8. 2.3.2-ci və 3.4.2-ci bəndlərin üçüncü abzasları aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük 

mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis-inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, 

sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş 

mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis-inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv 

qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis-inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər.”;  

2.9. 2.3.3-cü bəndin ikinci abzasından “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 

Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis-inspektor, 

kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Ali Məhkəməsinin Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, 

mütəxəssis-inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər” sözləri, 

3.4.3-cü bəndin ikinci abzasından “, Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında texniki 

vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis-inspektor, kargüzar, makinaçı, 

kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin 

Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis-inspektor, 

kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, sürücü və sair işçilər” sözləri çıxarılsın;  

2.10. 2.3.4-cü bəndin ikinci abzasından “, Naxçıvan Muxtar Respublikası İnsan hüquqları üzrə 

müvəkkilinin (Ombudsmanın)” sözləri, 3.4.4-cü bəndin ikinci abzasından “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında texniki vəzifələr tutan baş mütəxəssis, böyük 

mütəxəssis, aparıcı mütəxəssis, mütəxəssis-inspektor, kargüzar, makinaçı, kuryer, arxiv qeydiyyatçısı, liftçi, 

sürücü və sair işçilər,” sözləri çıxarılsın.  

3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı 

il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 

12, maddə 1044; 2007-ci il, № 11, maddə 1107; 2009-cu il, № 2, maddə 77) 2.3-cü bəndi çıxarılsın.  

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 6, maddə 420) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında 

dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”nın 14-cü bəndinin ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:  

“Qanunvericiliklə başqa qayda nəzərdə tutulmadıqda, elan olunmuş müsabiqədə iştirak edərək test 

imtahanından və müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər vakant vəzifəyə təyin edilmək üçün müvafiq 

dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunurlar. Həmin dövlət orqanının rəhbəri təqdim olunmuş namizədlərdən 

birini seçərək bir il müddətinə stajçı kimi qulluğa qəbul etməli və vakant vəzifəyə təyin etməlidir. Dövlət 

orqanının rəhbəri namizədlərin təqdim olunduğu gündən 10 iş günü müddətində qəbul etdiyi müvafiq qərar 

barədə Komissiyaya məlumat verməlidir.”.  

5. “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-

ci il, № 7, maddə 645, № 8, maddələr 723, 731; 2009-cu il, № 6, maddələr 

419, 421; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 21 dekabr tarixli 639 nömrəli Sərəncamı) 2 

nömrəli əlavəsinə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:  

5.1. İnzibati vəzifələrin təsnifatı üzrə:  

5.1.1. “Birinci təsnifat”ın birinci qrafasında “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının 

rəhbəri;” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbəri;” sözləri əlavə 

edilsin;  

5.1.2. “İkinci təsnifat” üzrə:  

5.1.2.1. ikinci qrafada “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İşlər müdiri” sözlərindən sonra “; 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbərinin müavini” sözləri, üçüncü qrafada “Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri” sözlərindən sonra “; Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri” sözləri əlavə edilsin;  

5.1.2.2. altıncı qrafa aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbəri; Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məhkəməsi Aparatının rəhbəri; Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatının rəhbəri;”;  
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5.1.3. “Üçüncü təsnifat” üzrə:  

5.1.3.1. dördüncü qrafada “Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavininin köməkçisi;” sözlərindən 

sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini;” sözləri 

əlavə edilsin;  

5.1.3.2. yeddinci qrafada “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının yardımçı şöbəsinin 

müdiri;” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri;” 

sözləri əlavə edilsin, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Aparatının rəhbərinin müavini” sözləri 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatı rəhbərinin müavini; Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məhkəməsi Aparatı rəhbərinin müavini; Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 

müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının rəhbərinin müavini;” sözləri ilə əvəz edilsin;  

5.1.3.3. on birinci qrafadan “; Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Aparatının 

rəhbəri” sözləri çıxarılsın;  

5.1.3.4. on ikinci qrafada “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının yardımçı şöbəsinin 

müdir müavini;” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının yardımçı şöbəsinin 

müdir müavini;” sözləri əlavə edilsin;  

5.1.3.5. on üçüncü qrafada “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatının təminedici 

şöbəsinin müdiri;” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının təminedici şöbəsinin 

müdiri; Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri; Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) Aparatının təminedici şöbəsinin 

müdiri” sözləri ilə əvəz edilsin və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin Aparatının rəhbəri” 

sözləri çıxarılsın;  

5.1.4. “Dördüncü təsnifat” üzrə:  

5.1.4.1. üçüncü qrafada “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatının rəhbərinin 

köməkçisi;” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatında sektor müdiri, baş 

mühasib;” sözləri əlavə edilsin;  

5.1.4.2. beşinci qrafadan “; Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatının rəhbəri” sözləri çıxarılsın;  

5.1.4.3. doqquzuncu qrafadan “; Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Aparatının 

rəhbərinin müavini” sözləri çıxarılsın;  

5.1.4.4. on birinci qrafa çıxarılsın;  

5.1.4.5. on dördüncü qrafada “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Aparatının təminedici 

şöbəsinin müdir müavini” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının təminedici 

şöbəsinin müdir müavini; Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının təminedici şöbəsinin müdir 

müavini; Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının 

təminedici şöbəsinin müdir müavini” sözləri ilə əvəz edilsin;  

5.1.4.6. on yeddinci qrafada “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında;” sözlərindən 

sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatında;” sözləri əlavə edilsin;  

5.1.4.7. iyirminci qrafa aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri; Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının yardımşı şöbəsinin müdiri; Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının yardımçı şöbəsinin müdiri”;  

5.1.4.8. iyirmi üçüncü və iyirmi dördüncü qrafalar çıxarılsın;  

5.1.4.9. iyirmi beşinci qrafada “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Aparatının yardımçı 

şöbəsinin müdir müavini” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının yardımçı 

şöbəsinin müdir müavini; Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsi Aparatının yardımçı şöbəsinin müdir 

müavini; Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının 

yardımçı şöbəsinin müdir müavini” sözləri ilə əvəz edilsin;  

5.1.5. “Beşinci təsnifat” üzrə:  

5.1.5.1. altıncı qrafa çıxarılsın;  

5.1.5.2. yeddinci qrafadan “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatının” sözləri çıxarılsın;  

5.1.5.3. onuncu qrafa aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında sektor müdiri, baş mühasib; Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş mühasib; Naxçıvan Muxtar 
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Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatında sektor müdiri, baş mühasib; 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) köməkçisi”;  

5.1.5.4. on birinci qrafa çıxarılsın;  

5.1.5.5. on yeddinci qrafada “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Aparatında” sözləri 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məhkəməsinin Aparatında, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatında” sözləri ilə əvəz edilsin və “- məsləhətçi” sözündən sonra “, məhkəmə iclasının 

katibi, hakimin köməkçisi” sözləri əlavə edilsin;  

5.1.6. “Altıncı təsnifat” üzrə:  

5.1.6.1. üçüncü və dördüncü qrafalar çıxarılsın;  

5.1.6.2. altıncı qrafadan “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(ombudsmanın)” sözləri çıxarılsın;  

5.1.6.3. yeddinci qrafadan “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(ombudsmanın) köməkçisi;” sözləri çıxarılsın;  

5.1.6.4. on beşinci qrafadan “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(ombudsmanın)” sözləri çıxarılsın;  

5.2. Yardımçı vəzifələrin təsnifatları üzrə:  

5.2.1. “Birinci təsnifat”da “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında və İşlər 

İdarəsində,” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Aparatında,” sözləri əlavə 

edilsin;  

5.2.2. “İkinci təsnifat” aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məhkəməsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) 

aparatlarında texniki vəzifələr tutan:  

- baş mütəxəssis (rəhbərin katibi, arxiv müdiri, makinaçılar bürosunun müdiri, surətçıxarma-çoxaltma 

bürosunun müdiri, böyük inspektor, böyük statistik, böyük arxivçi, məsul növbətçi, sürücü)  

- böyük mütəxəssis (inspektor, statistik, ekspedisiya, dəftərxana, təsərrüfat, anbar müdirləri, xəzinədar, 

komendant, surətçıxarma-çoxaltma və hesablama maşınlarının operatoru, texnik, stenoqrafçı, katibə-stenoqrafçı, 

makinaçı)  

- aparıcı mütəxəssis (kargüzar, arxivçi, ekspeditor, katibə-makinaçı)  

- mütəxəssis (kuryer, ixtisas dərəcəsi olan fəhlə)”;  

5.2.3. “Üçüncü təsnifat”dan “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsinin” sözləri çıxarılsın;  

5.2.4. “Dördüncü təsnifat”dan “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatında” sözləri çıxarılsın.  

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 15 mart 2010-cu il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusu”nun təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli 

Fərmanına və “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” 

2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə  
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 440; 2006-cı il, № 3, maddə 229, № 6, maddə 

498; 2007-ci il, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, 

maddə 948, № 12, maddə 1242; 2008-ci il, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179, № 6, maddə 499, № 8, 

maddələr 717, 723; 2009-cu il, № 2, maddə 66, № 6, maddələr 419, 421, 422; 2010-cu il, № 2, maddə 80, № 3, 

maddə 183) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”na aşağıdakı əlavələr və 

dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 2.1.2-ci və 3.2.2-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin 

köməkçisi,” sözləri, “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri,” 

sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin köməkçisi,” sözləri əlavə edilsin; 

1.2. 2.1.3-cü və 3.2.3-cü bəndlərin üçüncü abzaslarından “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin 

köməkçisi,” sözləri çıxarılsın; 

1.3. 2.1.4-cü və 3.2.4-cü bəndlərin onuncu abzaslarında “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti 

Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini, yardımçı şöbəsinin müdiri və müdir müavini,” sözlərindən 

sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin köməkçisi, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Daimi Nümayəndəliyi rəhbərinin müavini,” sözləri əlavə edilsin; 

1.4. 2.1.5-ci və 3.2.5-ci bəndlər üzrə: 

1.4.1. beşinci abzaslarda “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında” sözlərindən 

sonra “, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyində” sözləri, “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş mühasib,” sözlərindən sonra “sədrin 

köməkçisi,” sözləri, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 

Aparatında sektor müdiri, baş mühasib,” sözlərindən sonra “müvəkkilin (ombudsmanın) köməkçisi,” sözləri 

əlavə edilsin;  

1.4.2. doqquzuncu abzaslarda “Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

aparatlarında Aparatın rəhbəri və rəhbərin müavini,” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzinin rəhbəri,” sözləri əlavə 

edilsin; 

1.5. 2.1.6-cı və 3.2.6-cı bəndlərin altıncı abzaslarında “Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında (təminedici və yardımçı) şöbə müdiri və müdir müavini” sözlərindən 

sonra “, rəhbərin köməkçisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzinin aparatlarında (təminedici və yardımçı) şöbə müdiri və müdir 

müavini” sözləri əlavə edilsin; 

1.6. 2.1.7-ci və 3.2.7-ci bəndlərin ikinci abzaslarının sonuna nöqtəli vergül işarəsindən əvvəl “, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Auksion 

Mərkəzinin aparatlarında sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, 

məsləhətçi” sözləri əlavə edilsin; 

1.7. 2.1.7-ci və 3.2.7-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında, 2.1.8-ci və 3.2.8-ci bəndlərdə, 2.1.9-cu və 3.2.9-cu 

bəndlərin ikinci abzaslarında, 2.3.6-cı və 3.4.6-cı bəndlərin üçüncü abzaslarında “mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının yanında olan” sözləri “Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.8. 2.3.2-ci və 3.4.2-ci bəndlərin üçüncü abzaslarında “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin Aparatında” sözlərindən sonra “, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi 

Nümayəndəliyində” sözləri əlavə edilsin; 
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1.9. 2.3.6-cı və 3.4.6-cı bəndlərin ikinci abzaslarında “Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının” sözlərindən sonra “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək 

Fondunun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzinin” sözləri əlavə edilsin. 

2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı 

il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 

12, maddə 1044; 2007-ci il, № 11, maddə 1107; 2009-cu il, № 2, maddə 77; 2010-cu il, № 3, maddə 183) 2.6-cı 

bəndində “ikinci halda Azərbaycan Respublikasının” sözləri “ikinci halda Azərbaycan Respublikasının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-

ci il, № 7, maddə 645, № 8, maddələr 723, 731; 2009-cu il, № 6, maddələr 419, 421, № 12, maddə 1029; 2010-

cu il, № 3, maddə 183) 2 nömrəli əlavəsinə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin: 

3.1. İnzibati vəzifələrin təsnifatları üzrə: 

3.1.1. “İkinci təsnifat”ın üçüncü qrafasında “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Aparatının 

təminedici şöbəsinin müdiri;” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin köməkçisi;” 

sözləri, “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının təminedici şöbəsinin müdiri” sözlərindən sonra 

“; Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin köməkçisi” sözləri əlavə edilsin; 

3.1.2. “Üçüncu təsnifat”ın üçüncü qrafasından “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin 

köməkçisi;” sözləri çıxarılsın; 

3.1.3. “Dördüncü təsnifat”ın on dördüncü qrafasında “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti 

Aparatının təminedici şöbəsinin müdir müavini;” sözlərindən sonra “Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş 

nazirinin köməkçisi; Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyi rəhbərinin 

müavini;” sözləri əlavə edilsin; 

3.1.4. “Beşinci təsnifat” üzrə:  

3.1.4.1. onuncu qrafada “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında” sözlərindən 

sonra “, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyində” sözləri, “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin Aparatında sektor müdiri, baş mühasib” sözlərindən sonra “, sədrin 

köməkçisi” sözləri əlavə edilsin; 

3.1.4.2. on altıncı və iyirminci qrafalarda “Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının Aparatının” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının nazirliklərinin, dövlət komitələrinin 

Aparatının” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.1.4.3. on yeddinci qrafada “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında,” sözlərindən 

sonra “Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyində,” sözləri əlavə edilsin; 

3.1.4.4. aşağıdakı məzmunda iyirmi birinci, iyirmi ikinci və iyirmi üçüncü qrafalar əlavə edilsin: 

  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Auksion Mərkəzinin rəhbəri  

640 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

Aparatının rəhbəri 

540 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

Aparatının rəhbərinin müavini 

510 

  

3.1.5. “Altıncı təsnifat” üzrə: 

3.1.5.1. on üçüncü qrafada “Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

aparatlarında” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının nazirliklərinin, dövlət komitələrinin aparatlarında” 

sözləri ilə əvəz edilsin, “yardımçı şöbənin müdir müavini” sözlərindən sonra “, rəhbərin köməkçisi” sözləri 

əlavə edilsin; 

3.1.5.2. aşağıdakı məzmunda on yeddinci qrafa əlavə edilsin: 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Auksion Mərkəzinin aparatlarında: 

  

- təminedici şöbənin müdiri 

  

  

  

  

420 
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- təminedici şöbənin müdir müavini 

- yardımçı şöbənin müdiri  

- yardımçı şöbənin müdir müavini, rəhbərin köməkçisi 

  

400 

390 

370 

  

3.1.6. “Yeddinci təsnifat” üzrə: 

3.1.6.1. ikinci və beşinci qrafalarda “Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının aparatlarında” sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının nazirliklərinin, dövlət komitələrinin 

aparatlarında” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.1.6.2. dördüncü qrafada “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) regional mərkəzlərində” sözlərindən sonra “, Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və 

Radio Şurasının Aparatında” sözləri əlavə edilsin; 

3.1.6.3. aşağıdakı məzmunda altıncı, yeddinci və səkkizinci qrafalar əlavə edilsin:  

  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti  

Orqanlarının yanında olan orqanların rəhbərləri 

385 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Auksion Mərkəzinin aparatlarında sektor müdiri, baş mühasib 

  

  

343 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Auksion Mərkəzinin aparatlarında: 

  

- baş məsləhətçi  

- böyük məsləhətçi 

- aparıcı məsləhətçi 

- məsləhətçi 

  

  

  

  

  

330 

315 

300 

290 

    

3.1.7. “Səkkizinci təsnifat”a aşağıdakı məzmunda üçüncü qrafa əlavə edilsin: 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti  

orqanlarının yanında olan orqanların rəhbərlərinin müavinləri 

290 

  

3.1.8. “Doqquzuncu təsnifat”a aşağıdakı məzmunda səkkizinci və doqquzuncu qrafalar əlavə edilsin: 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti  

orqanlarının yanında olan orqanların aparatlarında sektor müdiri, baş mühasib 

  

  

217 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

yanında olan orqanların aparatlarında:  

  

- baş məsləhətçi  

- böyük məsləhətçi 

- aparıcı məsləhətçi 

- məsləhətçi 

  

  

194 

189 

184 

179 

  

3.2. Yardımçı vəzifələrin təsnifatları üzrə: 

3.2.1. “İkinci təsnifat”da “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin” sözlərindən sonra 

“Aparatında, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daimi Nümayəndəliyində” sözləri əlavə edilsin; 

3.2.2. “Altıncı təsnifat”da “Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının” 

sözləri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının nazirliklərinin, dövlət komitələrinin və digər mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Fondunun, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Auksion Mərkəzinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

yanında olan orqanların” sözləri ilə əvəz edilsin. 
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4. Bu Fərman 2010-cu il 15 mart tarixindən qüvvəyə minir. 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2010-cu il. 
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“Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və 

ixtisasa uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun 

vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün 

həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 

iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə 

qəbul Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 3 mart 

tarixli 392 nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. “Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə 

düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün 

həyata keçirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 1 iyul 2011-ci il.  

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2011-ci il 1 iyul tarixli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir  

 

Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə 

düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş 

üstünlüyünün həyata keçirilməsi  

Qaydası 

 

1. Bu Qayda dövlət qulluqçusunun (o cümlədən staj və ya sınaq müddətində olan şəxsin) “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün 

həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır və dövlət orqanının ləğvi, yaxud dövlət 

qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı ilə əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslərin ehtiyat kadr 

kimi saxlanılması və vakant vəzifəyə təyin edilməsi məsələlərini tənzimləyir.  

2. Dövlət orqanının ləğvi ilə əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslər, öz razılığı əsasında, ləğv 

edilən dövlət orqanının bazasında yaradılmış yeni dövlət orqanında analoji vakant vəzifəyə (şəxsin əvvəllər 

qulluq keçdiyi vəzifənin tutulması şərtlərinə uyğun olan vəzifəyə) təyin edilməlidirlər. Dövlət orqanının rəhbəri 

yeni dövlət orqanının əsasnaməsinin və ştat cədvəlinin təsdiq edildiyi gündən 10 iş günü müddətində həmin 

şəxsləri analoji vakant vəzifəyə təyin etməli və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya (bundan sonra - Komissiya) məlumat verməlidir.  

3. Ləğv edilən dövlət orqanının bazasında yaradılmış yeni dövlət orqanında ştatların sayı həmin 

şəxslərin müvafiq vəzifələrə təyin edilməsinə imkan vermədiyi halda, ilk növbədə, peşəkarlığı və idarəçilik 

təcrübəsi daha yüksək olan şəxslər analoji vakant vəzifəyə təyin edilirlər.  

Dövlət orqanının ləğvi ilə əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslərin peşəkarlığı və idarəçilik 

təcrübəsi eyni səviyyədə olduqda aşağıdakı şəxslərə üstünlük verilir:  
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3.1. şəhid ailəsinin üzvlərinə;  

3.2. müharibə iştirakçılarına;  

3.3. 10 il və daha çox dövlət qulluğu stajı olanlara;  

3.4. əsgər və zabitlərin arvadlarına (ərlərinə);  

3.5. öhdəsində iki və daha çox 16 yaşınadək uşağı olanlara.  

4. Analoji vakant vəzifələrə təyin edilməmiş şəxslər ləğv edilən dövlət orqanının bazasında yaradılmış 

yeni dövlət orqanında 2 il müddətində ehtiyat kadr kimi saxlanılır və bu barədə Komissiyaya məlumat verilir.  

Müvafiq dövlət orqanında analoji vakant vəzifə yarandıqda həmin şəxslər 10 iş günü müddətində, bu 

Qaydanın 2-ci hissəsinə əsasən, analoji vakant vəzifəyə təyin edilməlidirlər və bu barədə Komissiyaya məlumat 

verilməlidir.  

5. Ləğv edilmiş dövlət orqanının bazasında yeni dövlət orqanı yaradılmadıqda, dövlət orqanının ləğvi ilə 

əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslər 2 il müddətində Komissiyada ehtiyat kadr kimi saxlanılır.  

Dövlət orqanlarında analoji vakant vəzifə yarandıqda Komissiya həmin şəxsləri, onların öz razılığı 

əsasında, vəzifəyə təyin edilmək üçün 5 iş günü müddətində müvafiq dövlət orqanının rəhbərinə təqdim edir. 

Müvafiq dövlət orqanının rəhbərinə təqdim edilmiş şəxslər 10 iş günü müddətində, bu Qaydanın 2-ci hissəsinə 

əsasən, analoji vakant vəzifəyə təyin edilməli və bu barədə Komissiyaya məlumat verilməlidir.  

6. Dövlət orqanı və ya onun bölmələri ləğv edilərək digər dövlət orqanlarının tərkibində yenidən təşkil 

qaydasında yaradıldıqda, əvvəllər həmin orqanda və ya onun bölmələrində qulluq keçmiş şəxslər müvafiq 

dövlət orqanlarında ayrılmış yeni ştat sayı həddində analoji vakant vəzifəyə təyin edilməlidirlər.  

Dövlət orqanının və ya onun bölmələrinin digər dövlət orqanlarının tərkibində yenidən təşkili ilə 

əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslərin analoji vakant vəzifəyə təyinatı bu Qaydanın 2-ci hissəsinə 

uyğun olaraq aparılır və bu barədə Komissiyaya məlumat verilir.  

7. Dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı həyata keçirilərkən peşəkarlığı və idarəçilik 

təcrübəsi daha yüksək olan şəxslər işdə saxlanılır. Bu zaman şəxslərin peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi eyni 

səviyyədə olduqda bu Qaydanın 3-cü hissəsində göstərilən şəxslərə üstünlük verilir.  

8. Dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı ilə əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilmiş 

şəxslər 2 il müddətində həmin dövlət orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılır və bu barədə Komissiyaya məlumat 

verilir. Müvafiq dövlət orqanında analoji vakant vəzifə yarandıqda həmin şəxslər 10 iş günü müddətində, bu 

Qaydanın 2-ci hissəsinə əsasən, vəzifəyə təyin edilməlidirlər və bu barədə Komissiyaya məlumat verilməlidir.  

9. Dövlət orqanının ləğvi, dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı ilə əlaqədar ehtiyat 

kadrlar siyahısına daxil edilən stajçı kimi və ya sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxs analoji 

vəzifəyə təyin olunduqda əvvəlki staj və sınaq müddəti nəzərə alınır. Ehtiyat kadrlar siyahısında olduğu müddət 

dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda qulluq stajı hesablanarkən nəzərə alınmır.  

10. Dövlət orqanının ləğvi, dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı ilə əlaqədar ehtiyat 

kadrlar siyahısına daxil edilən şəxslər (staj və ya sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilmiş şəxslər istisna 

olunmaqla) əvvəllər tutduqları vəzifədən daha yüksək vəzifəyə (analoji vəzifə istisna olunmaqla) iddia etdikdə, 

onlarla qanunvericilikdə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada müsahibə keçirilir.  

11. Dövlət orqanının ləğvi, dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı ilə əlaqədar ehtiyat 

kadrlar siyahısına daxil edilən şəxslərin analoji vakant vəzifəyə təyin edilməsi qanunvericilikdə müəyyən 

edilmiş vəzifənin tutulma şərtlərinə uyğun aparılır.  

12. Dövlət orqanının ləğvi, dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatların ixtisarı ilə əlaqədar ehtiyat 

kadrlar siyahısına daxil edilən şəxslər aşağıdakı əsaslarla ehtiyat kadrlar siyahısından çıxarılırlar:  

12.1. öz arzusu ilə;  

12.2. ehtiyat kadr siyahısında olma müddəti (2 il) bitdikdə;  

12.3. dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edildikdə;  

12.4. seçkili və ya təyinatlı vəzifə tutduqda;  

12.5. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığından çıxdıqda;  

12.6. məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud 

fəaliyyət qabiliyyətli hesab edildikdə;  

12.7. məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin 

tətbiqinə dair qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda;  

12.8. dövlət qulluqçusu vəfat etdikdə, habelə məhkəmə tərəfindən xəbərsiz itkin düşmüş hesab edildikdə 

və ya ölmüş elan edildikdə.  
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 17 may tarixli  

126-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2011-ci il 17 may tarixli 126-IVQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:  

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti üç ay müddətində:  

1.1. qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin;  

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin 

etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.3. müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;  

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.  

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi qüvvədə olan normativ xarakterli aktların “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görsün.  

3. Müəyyən edilsin ki:  

3.1. bu Fərmanın 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş dövlət orqanları istisna olmaqla, digər dövlət 

orqanlarında dövlət qulluğunda olmanın yaş həddinə çatmış dövlət qulluqçusunu vəzifəyə təyin edən 

səlahiyyətli şəxs həmin dövlət qulluqçusunun müvafiq vəzifəyə təyin edilməsi barədə qərar qəbul etdikdə, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq həmin 

dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddəti uzadılmış hesab edilir;  

3.2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına aid sahədə dövlət qulluğunda olmanın yaş həddinə çatmış dövlət 

qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.2-ci maddəsinə uyğun 

olaraq dövlət qulluğunda olma müddəti həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri tərəfindən uzadılır;  

3.3. inzibati vəzifələrin birinci-dördüncü təsnifatına aid vəzifələrdə dövlət qulluğu keçən dövlət 

qulluqçusunu vəzifəyə təyin edən səlahiyyətli şəxs həmin dövlət qulluqçusunun müvafiq vəzifəyə təyin edilməsi 

barədə qərar qəbul etdikdə, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.3-cü 

maddəsində nəzərdə tutulmuş razılıq verilmiş hesab edilir.  

4. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.3-cü maddəsində nəzərdə 

tutulmuş “müvafiq dövlət orqanı”nın səlahiyyətlərini:  

4.1. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının rəhbəri;  

4.2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatı istisna olmaqla, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına aid 

sahədə digər qurumlarda həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri;  

4.3. Məhkəmə-Hüquq Şurasının aparatında, məhkəmə orqanlarında Azərbaycan Respublikasının ədliyyə 

naziri;  

4.4. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın), Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının və Milli Televiziya və Radio Şurasının aparatlarında müvafiq 

olaraq həmin qurumların rəhbərləri həyata keçirirlər.  

5. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.3-cü maddəsində nəzərdə 

tutulmuş “müvafiq dövlət orqanı”nın səlahiyyətlərini Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində:  

5.1. icra hakimiyyəti orqanlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri;  

5.2. məhkəmə orqanlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının ədliyyə naziri;  
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5.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın) və Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının aparatlarında müvafiq olaraq həmin qurumların rəhbərləri 

həyata keçirirlər.  

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 1 iyul 2011-ci il.  
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli  

345-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə 

qərara alıram: 
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 
1.1. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlasın və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 
1.2. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 
1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 
1.4. iki ay müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nun “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini hazırlasın və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 
1.5. iki ay müddətində, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, “Ezamiyyə xərclərinin 

normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Rəhbər işçilərin ezamiyyətləri ilə əlaqədar ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasına 

əlavələr və həmin əlavələrin tətbiq olunduğu rəhbər işçilərin kateqoriyası”nın yeni layihəsini hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdıraraq müəyyən etsin; 
1.6. iki ay müddətində, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununu nəzərə alaraq, “Ölkədən getmək, ölkəyə 

gəlmək və pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən diplomatik pasport verilən 

şəxslərin siyahısına dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflərini hazırlasın və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 
1.7. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki: 
3.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.1-ci maddəsində: 
3.1.1. “Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən orqanlar” dedikdə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti nəzərdə tutulur; 
3.1.2. “Azərbaycan dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqan” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; 
3.2. həmin Qanunun 8.1.3-cü maddəsində: 
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3.2.1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; 
3.2.2. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları və onlara bərabər tutulan orqanlar, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında 

olan icra hakimiyyəti orqanları və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nəzərdə tutulur; 
3.3. həmin Qanunun 8.1.4-cü maddəsində: 
3.3.1. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət 

xidmətləri” dedikdə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan 

dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri nəzərdə tutulur; 
3.3.2. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur; 
3.4. həmin Qanunun 8.1.5-ci maddəsində: 
3.4.1. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur; 
3.4.2. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri” dedikdə Azərbaycan Respublikasının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri nəzərdə tutulur; 
3.4.3. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, 

tabeliyində olan orqanlar, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında 

yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının Aparatının birbaşa 

tabeliyində olan orqanlar nəzərdə tutulur; 
3.5. həmin Qanunun 8.1.6-cı maddəsində: 
3.5.1. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət 

xidmətlərinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri” 

dedikdə Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, Azərbaycan Respublikasının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanların yanında, tabeliyində olan orqanların 

yerli bölmələri nəzərdə tutulur; 
3.5.2. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri” dedikdə 

yerli icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur; 
3.6. həmin Qanunun 11.1.3.6-cı və 11.1.4.7-ci maddələrində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 

yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri” dedikdə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri nəzərdə tutulur; 
3.7. həmin Qanunun 11.1.3.7-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti nəzərdə tutulur; 
3.8. həmin Qanunun 11.1.5.4-cü maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə yerli icra 

hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur; 
3.9. həmin Qanunun 11.1.6.2-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur; 
3.10. həmin Qanunun 11.1.6.4-cü və 11.1.7.3-cü maddələrində: 
3.10.1. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri” dedikdə Azərbaycan Respublikasının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri nəzərdə tutulur; 
3.10.2 “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, 

tabeliyində olan orqanlar, Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında 

yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri nəzərdə tutulur; 
3.10.3. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanlar” dedikdə Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısının Aparatının birbaşa tabeliyində olan orqanlar nəzərdə tutulur; 
3.11. həmin Qanunun 11.1.7.2-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə yerli icra 

hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur; 
3.12. həmin Qanunun 11.1.7.4-cü maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan 

dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri” 

dedikdə Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, Azərbaycan Respublikasının və 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların 

yerli bölmələri nəzərdə tutulur; 
3.13. həmin Qanunun 11.1.8.1-ci maddəsində: 
3.13.1. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur; 
3.13.2. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri” dedikdə Azərbaycan Respublikasının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri nəzərdə tutulur; 
3.13.3. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, 

tabeliyində olan orqanlar nəzərdə tutulur; 
3.13.4. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanlar” dedikdə Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısının Aparatının birbaşa tabeliyində olan orqanlar nəzərdə tutulur; 
3.13.5. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət 

xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan 

dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri 

nəzərdə tutulur; 
3.14. həmin Qanunun 11.1.8.2-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” dedikdə yerli icra 

hakimiyyəti orqanları nəzərdə tutulur. 
 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı şəhəri, 8 may 2012-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr 

tarixli 885-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 169 nömrəli 

Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununa uyğun olaraq qərara alıram: 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 30 sentyabr tarixli 885-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 169 nömrəli 

Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 10, maddə 782) 2.1-ci bəndi ləğv 

edilsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2012-ci il. 
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“Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”nın 

təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il  

24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununa uyğun olaraq qərara alıram: 

“Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 6, maddə 420; 2010, № 3, maddə 183; 2011, № 3, maddə 

173) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. 3.3-cü bənddə “altıncı – doqquzuncu” sözləri “beşinci – yeddinci” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul 

Qaydaları”nda: 

2.1. 4-cü hissənin birinci abzasının birinci cümləsində və ikinci abzasında “altıncı – doqquzuncu” 

sözləri “beşinci – yeddinci” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.2. 9-cu hissənin üçüncü cümləsində “altıncı – yeddinci təsnifatlarına” sözləri “beşinci təsnifatına” 

sözləri ilə, “səkkizinci – doqquzuncu” sözləri “altıncı – yeddinci” sözləri ilə əvəz edilsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2012-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər 

və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 3 oktyabr tarixli  

830 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununa uyğun olaraq qərara alıram: 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2008-ci il 3 oktyabr tarixli 830 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2008, № 10, maddə 889) 2.3-cü bəndi ləğv edilsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2012-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 22 dekabr tarixli  

497 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununa uyğun olaraq qərara alıram: 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı 

il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 12, 

maddə 1044; 2007, № 11, maddə 1107; 2009, № 2, maddə 77; 2010, № 3, maddə 183, № 10, maddə 850) ləğv 

edilsin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 dekabr 2012-ci il. 
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“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 avqust tarixli  

614 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 avqust tarixli 614 nömrəli Fərmanını “Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 706 

nömrəli Fərmanına uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: 

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 avqust tarixli 614 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 8, maddə 762) 3-cü hissəsində “Komissiya” 

sözündən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının 

əməkdaşlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi” sözləri əlavə edilsin. 

 

İlham Əliyev  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2012-ci il. 
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“Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun ləğv edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 4 aprel tarixli 933-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və 

“Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 may tarixli 711 nömrəli Fərmanının ləğvi 

haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun ləğv edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 4 aprel tarixli 933-IVQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 

əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun ləğv edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. “Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 may tarixli 711 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 278) ləğv edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını 

təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 22 aprel 2014-cü il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 dekabr tarixli 1160 IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2014-cü il 30 dekabr tarixli 1160 IVQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 31.22-ci maddəsinə uyğun olaraq, 

dövlət qulluqçusunun attestasiyasının keçirilməsi qaydalarını üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti ilə razılaşdırmaqla müəyyən etsin; 

1.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının “Dövlət qulluğu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.5. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 31.22-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti həyata keçirir. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 13 yanvar 2015-ci il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 8, maddə 440; 2006, № 3, maddə 229, № 6, maddə 498; 

2007, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, maddə 948, 

№ 12, maddə 1242; 2008, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179, № 6, maddə 499, № 8, maddələr 717, 723; 

2009, № 2, maddə 66, № 6, maddələr 419, 421, 422; 2010, № 2, maddə 80, № 3, maddə 183, № 10, maddə 850; 

2011, № 2, maddə 85; 2012, № 11, maddə 1078; 2013, № 3, maddə 236) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. 2.1.1-ci yarımbəndin dördüncü abzasının sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin, 

həmin yarımbəndə aşağıdakı məzmunda beşinci abzas əlavə edilsin: 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər müdiri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi 

Tibb Xidmətinin rəisi.”. 

2. 2.1.2-ci yarımbəndin doqquzuncu abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər müdirinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Xüsusi Tibb Xidməti rəisinin birinci müavinləri və müavinləri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində şöbə müdiri;”. 

3. 2.1.3-cü yarımbəndin beşinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Xüsusi Tibb Xidmətində şöbə müdirinin müavini;”. 

4. 2.1.4-cü yarımbəndin beşinci və altıncı abzasları aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Xüsusi Tibb Xidmətində sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı 

məsləhətçi, məsləhətçi, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər müdirinin və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti rəisinin köməkçiləri; 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində olan dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin şöbəsi statusuna malik olan 

təşkilatın rəhbəri, onun müavini, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident 

Sarayının təminatı şöbəsində və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin tabeliyində olan 

dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin şöbəsi 

statusuna malik olan təşkilatda sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı 

məsləhətçi, məsləhətçi;”. 

 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 6 may 2016-cı il 

№ 893 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər 

edilməsi barədə 
  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

  
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 
1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə razılaşdırılmış təkliflər əsasında: 
1.1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 
1.1.2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 28.6-cı maddəsinin üçüncü 

hissəsinə uyğun olaraq, müsahibə komissiyasının reqlamenti, o cümlədən müsahibə komissiyası tərkibinin 

formalaşdırılması, müsahibənin keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması, müsahibənin nəticələrinin 

araşdırılması qaydası və keçid balları barədə təkliflərini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 
1.1.3. həmin Qanunun 28.7-ci maddəsinin səkkizinci cümləsinə uyğun olaraq, daimi dövlət qulluğuna 

qəbul edilən şəxslə bağlanan əmək müqaviləsinin nümunəsinə dair təkliflərini iki ay müddətində hazırlayıb 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 
1.1.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 
1.1.5. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsinin ikinci hissəsinə uyğun olaraq, test nümunələrinin hazırlanması, 

ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması qaydasını iki ay 

müddətində müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 
1.1.6. həmin Qanunun 28.3-cü maddəsinin ikinci cümləsinə və 28-1-ci maddəsinə uyğun olaraq, test 

imtahanından keçmək barədə sertifikatın formasını iki ay müddətində müəyyən edib Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 
1.1.7. həmin Qanunun 28.5-ci maddəsinin üçüncü cümləsinə uyğun olaraq, dövlət qulluğu üzrə 

müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısını və sənədlərin qəbulu qaydasını iki 

ay müddətində müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 
1.2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 
1.3. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 
2. Müəyyən edilsin ki: 
2.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 28.2-ci maddəsinin birinci 

hissəsində, 28.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 28.6-cı maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28-

1.1-ci maddəsində, 29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində, 29.4-cü maddəsinin birinci 

hissəsində və 29.7-ci maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti nəzərdə tutulur; 
2.2. həmin Qanunun 28.6-cı maddəsinin üçüncü hissəsində və 28.7-ci maddəsinin altıncı və səkkizinci 

cümlələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti həyata keçirir; 
2.3. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 28.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində və 28.5-

ci maddəsinin üçüncü cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 
2.4. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası həyata keçirir; 
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2.5. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsinin birinci hissəsində, 28.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 28.6-

cı maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28-1.1-ci maddəsində, 29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

üçüncü cümləsində, 29.4-cü maddəsinin birinci hissəsində və 29.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qurum 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzidir. 
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 4, maddə 665) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 
3.1. 1.1-ci bənddə “(bundan sonra – Mərkəz)” sözlərindən sonra “dövlət qulluğu sahəsində fəaliyyəti, 

ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsini (attestasiyasını) həyata keçirən,” sözləri 

əlavə edilsin; 
3.2. 2.1.1-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
“2.1.1. dövlət qulluğu sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata 

keçirilməsini təmin edir;”; 
3.3. aşağıdakı məzmunda 2.1.1-1-ci yarımbənd əlavə edilsin: 
“2.1.1-1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət 

qulluğuna qəbul və dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üçün test imtahanları keçirir və dövlət 

qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün keçirilən müsabiqənin, o cümlədən dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam 

etdirilməsi üçün keçirilən test imtahanlarının şəffaflığını təmin edir;”; 
3.4. 2.1.5-ci yarımbənddə “saytının” sözü “portalının” sözü ilə, “saytda” sözü “portalda” sözü ilə əvəz 

edilsin; 
3.5. 2.1.12-ci yarımbənddə “tələbə qəbulu ilə” sözlərindən sonra “, dövlət qulluğuna qəbulla və inzibati 

vəzifələrin tutulması ilə” sözləri əlavə edilsin; 
3.6. 2.1.14-cü yarımbənddə “qəbul kampaniyası” sözləri “qəbul prosesi və ümumi təhsil pilləsində 

təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsi” sözləri ilə əvəz edilsin, “yol verilmiş” sözlərindən sonra “pozuntu 

hallarının aradan qaldırılması ilə bağlı təqdimat verir və” sözləri əlavə edilsin; 
3.7. 2.1.17-ci yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı 

məzmunda 2.1.18–2.1.37-ci yarımbəndlər əlavə edilsin: 
“2.1.18. dövlət qulluğuna qəbul və dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə test imtahanının 

məzmununu və proqramlarını təsdiq edir, inzibati vəzifələrin tutulması üzrə müsahibə proqramlarının 

hazırlanmasında iştirak edir və təsdiqinə razılıq verir, təsdiq edilmiş test imtahanı və müsahibə proqramlarını 

internet portalında yerləşdirir; 
2.1.19. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət 

qulluğuna qəbul və dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üçün test imtahanından keçən şəxsə 

sertifikat verir; 
2.1.20. dövlət qulluğu üzrə verdiyi sertifikatların uçotunu aparır; 
2.1.21. müsabiqəyə çıxarılan dövlət qulluğu vəzifələri üzrə vəzifə təlimatlarının Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi ümumi şərtlərə uyğun hazırlanmasını təmin edir; 
2.1.22. dövlət orqanları tərəfindən müsahibə elan edilməsi nəzərdə tutulan vakant dövlət qulluğu 

vəzifələrinə dair müsahibə məlumatlarının (müvafiq vəzifə üzrə vəzifə təlimatının, müsahibə proqramlarının, 

müsahibə elanının, müsahibənin keçirilmə qrafikinin, keçirilmiş müsahibənin nəticələrinin) internet portalında 

yerləşdirilməsini təmin edir; 
2.1.23. müsahibədə iştirak etmək istəyən şəxsin müraciətinin və müsahibədə iştirak üçün tələb olunan 

sənədlərin internet portalı vasitəsilə dövlət orqanlarına təqdim olunmasını təmin edir; 
2.1.24. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət orqanının 

yaratdığı müsahibə komissiyasının tərkibinə nümayəndələr təqdim edir; 
2.1.25. dövlət orqanlarının nümayəndələri və müstəqil ekspertlər üçün müsahibənin aparılması üzrə 

təlimlər təşkil edir; 
2.1.26. imtahanlarla, o cümlədən dövlət qulluğuna qəbul və dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam 

etdirilməsi üzrə test imtahanları ilə, inzibati vəzifələrin tutulması üzrə müsahibələrlə bağlı xüsusi halların 

araşdırılması üçün komissiyalar yaradır; 
2.1.27. buraxılış və qəbul imtahanlarının yekunlarına dair elmi-statistik təhlil aparır və nəticələrini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə təqdim edir; 
2.1.28. dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin icra vəziyyətini öyrənir və bu barədə hesabat hazırlayır; 
2.1.29. dövlət orqanlarının dövlət qulluğu ilə bağlı qanunsuz aktlarının ləğv edilməsinə dair təkliflər verir; 
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2.1.30. dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl edilməsi vəziyyətini öyrənir və bu 

barədə məlumatları ümumiləşdirir; 
2.1.31. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

müddəalarının pozulması ilə bağlı şikayətlər və məlumatlar qəbul edir; 
2.1.32. dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri üzrə araşdırmalar aparır, tövsiyələr və məruzələr 

tərtib edir; 
2.1.33. daxil olmuş materiallarda hüquqpozmaların əlamətləri olduqda, həmin materialları yoxlanılmaq 

üçün müvafiq orqanlara göndərir; 
2.1.34. dövlət qulluğu və dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunvericiliyin 

tələblərinin pozulması hallarını aradan qaldırmaq üçün dövlət orqanlarına və vəzifəli şəxslərə təqdimat verir və 

yol verilmiş pozuntu halları barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat verir; 
2.1.35. dövlət qulluğu və dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri barədə maarifləndirmə işi aparır; 
2.1.36. dövlət qulluqçularının reyestrini aparır və dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi barədə məlumatların həmin reyestrə daxil edilməsini təmin edir; 
2.1.37. müvafiq sahədə kadr hazırlığını təmin edir, həmçinin mütəxəssislərin əlavə təhsili üçün tədbirlər 

görür.”; 
3.8. 3.1.5-ci yarımbənd ləğv edilsin; 
3.9. aşağıdakı məzmunda 3.1.2-1–3.1.2-8-ci yarımbəndlər əlavə edilsin: 
“3.1.2-1. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik 

materiallar hazırlamaq, elmi tədqiqatlar aparmaq; 
3.1.2-2. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq dövlət informasiya sistemlərindən və ehtiyatlarından, o 

cümlədən “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemindən informasiya 

almaq; 
3.1.2-3. dövlət qulluğu sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər vermək; 
3.1.2-4. dövlət qulluğunda təlim tələbatını müəyyən etmək, dövlət qulluqçuları üçün təlim strategiyasını 

hazırlamaq və dövlət orqanlarına dövlət qulluqçularının əlavə təhsili barədə təkliflər vermək; 
3.1.2-5. ilk dəfə dövlət qulluğuna qəbul olan şəxslər üçün dövlət qulluğuna dair qanunvericiliyin tətbiqi, 

etik davranış, maraqlar toqquşması, korrupsiyaya qarşı mübarizə və s. məsələlər üzrə, rəhbər vəzifə tutan dövlət 

qulluqçuları üçün isə idarəetmə və komanda qurmaq və s. məsələlər üzrə təlim kursları təşkil etmək; 
3.1.2-6. dövlət qulluğunun inkişafına yönəlmiş dövlət və beynəlxalq proqramların həyata keçirilməsində 

iştirak etmək, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, dövlət 

qulluğu məsələləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək; 
3.1.2-7. dövlət qulluğu və tələbə qəbulu məsələləri üzrə beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi 

informasiya vasitələri və müstəqil ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək; 
3.1.2-8. daxil olmuş şikayətlər və məlumatlardan irəli gələn məsələlərin həlli üzrə təkliflər, tövsiyələr və 

təqdimatlar vermək;”; 
3.10. 3.1.3-cü yarımbənddə “siyahılarını” sözündən sonra “, dövlət orqanları tərəfindən barəsində 

müsahibə elan edilməsi nəzərdə tutulan vakant dövlət qulluğu vəzifələrinə dair müsahibə məlumatlarını və 

vakant vəzifəyə təyinata dair məlumatı” sözləri əlavə edilsin; 
3.11. 3.1.7-ci yarımbənd ləğv edilsin; 
3.12. 3.1.10-cu yarımbənddə “hazırlıq kursları” sözlərindən sonra “, təlimlər” sözü əlavə edilsin, 

“abituriyentlərin test üsulu ilə imtahanlara hazırlaşmasına kömək məqsədi ilə” sözləri çıxarılsın; 
3.13. 3.1.11-ci yarımbənddə “təqdim etmək” sözlərindən sonra “, internet portalında yerləşdirmək” 

sözləri əlavə edilsin. 
4. Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 28.2-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə uyğun olaraq, test imtahanında iştirak etmək 

üçün ödənişin məbləğini iki ay müddətində müəyyən etsin. 
5. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanunu qüvvəyə minənədək elan 

edilmiş müsabiqələrdə iştirak edərək dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının siyahısına daxil edilmiş şəxslər 

həmin siyahıda olduqları müddətdə dövlət orqanlarında analoji vakant vəzifəyə təyin oluna bilərlər. Həmin 

şəxslərə dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin olunduğu gündən sertifikat verilir. 
6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
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dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 
  

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  
Bakı şəhəri, 9 avqust 2016-cı il 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 329-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 30 sentyabr tarixli 329-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8.1.6-cı 

maddəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan orqanlar və inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəlikləri” dedikdə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan orqanlar və inzibati ərazi dairələri 

üzrə nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 14 noyabr 2016-cı il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may tarixli 624 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may tarixli 624 nömrəli Fərmanını “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 30 

sentyabr tarixli 329-VQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 20 aprel tarixli 345-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 8 may tarixli 624 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 5, maddə 417) 3.5.2-ci yarımbəndi aşağıdakı redaksiyada 

verilsin: 

“3.5.2. “müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan orqanlar və inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəlikləri” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan orqanlar və inzibati ərazi dairələri 

üzrə nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur;”. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 aprel 2017-ci il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı ilə  təsdiq 

edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli    267-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 88, № 12, maddə 1241; 2009, № 6, maddə 419; 

2011, № 2, maddə 85) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nda  aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1. Aşağıdakı məzmunda 13.5-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“13.5-1. dövlət qulluqçusunun sertifikatları barədə məlumat;”. 

2. 13.6-cı bəndə “attestasiyadan” sözündən əvvəl “2016-cı il 9 avqust tarixinədək” sözləri əlavə edilsin. 

3. Həmin Qaydaların 4 nömrəli əlavəsinə aşağıdakı məzmunda VI-I bölmə əlavə edilsin: 

 “VI-I. Sertifikat 

  

Sertifikatın 

alınma tarixi 

Sənəd 
Sertifikat barədə məlumat Qeyd 

nömrəsi qüvvədəolma tarixi 

          

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 16 may 2017-ci il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları”nda dəyişikliklər 

edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 6, maddə 497; 2009, № 6, maddə 419; 2011, № 6, maddə 

498) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinin aparılması Qaydaları”nda 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. 5-ci hissədə “İcra Aparatı” sözləri “Administrasiyası” sözü ilə, “Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiya” sözləri “Dövlət İmtahan Mərkəzi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. 6-cı hissədə və 10.2-ci bənddə “orqanları” sözü “orqanı” sözü ilə əvəz edilsin. 

3. 10.6-cı bənddə “sonuncu attestasiyanın tarixi və nəticələri” sözləri “xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsinin, sonuncu attestasiyasının tarixi və nəticələri, habelə sertifikatları barədə məlumatlar” 

sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. 12-ci hissədə “dövlət orqanına” sözləri “dövlət qurumuna” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5. 13-cü hissədə və 14-cü hissədə (hər iki halda) “dövlət orqanlarına” sözləri “dövlət orqanına və 

qurumuna” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. 15-ci hissədə “Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya” sözləri “Dövlət 

İmtahan Mərkəzinə” sözləri ilə əvəz edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 16 may 2017-ci il. 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 160 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”də 

dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 8, maddə 494; 2009, № 6, maddə 419) ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1. 6-cı hissədə “(1 il)” sözləri “(6 ay)” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. 10-cu hissədə “attestasiya komissiyasının tövsiyəsi” sözləri “xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin 

nəticəsi” sözləri ilə əvəz edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 16 may 2017-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 693-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 693-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki: 

3.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 28.4-cü maddəsinin ikinci 

hissəsində, 28.6-cı maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28.13-cü maddəsinin birinci cümləsində, 

29.7-ci və 29-1-ci maddələrində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti nəzərdə tutulur; 

3.2. həmin Qanunun 28.12-ci maddəsinin birinci cümləsində, 29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci 

cümləsində, 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində və ikinci hissəsinin birinci cümləsində 

“müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

yanındakı orqanlar və inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur; 

3.3. həmin Qanunun 28.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 28.6-cı və 29.7-ci maddələrində nəzərdə 

tutulmuş qurum Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzidir; 

3.4. həmin Qanunun 29-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qurum: 

3.4.1. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında, onların yanında yaradılan dövlət agentliklərində və dövlət 

xidmətlərində, habelə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlarda dövlət 

qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrindən verilən şikayətlərə münasibətdə – həmin mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarında yaradılmış apellyasiya şuraları; 

3.4.2. məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Məhkəmə-Hüquq Şurasının 

aparatlarında dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibənin nəticələrindən verilən şikayətlərə 

münasibətdə – Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində yaradılmış Apellyasiya Şurası; 

3.4.3. bu Fərmanın 3.4.1-ci və 3.4.2-ci yarımbəndlərində nəzərdə tutulan dövlət orqanları istisna olmaqla, 

Apellyasiya Şurası yaradılmayan digər dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən 

müsahibənin nəticələrindən verilən şikayətlərə münasibətdə – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Apellyasiya Şurasıdır. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 21 iyun 2017-ci il. 
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“Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi 

ilə qərara alıram: 

1. “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini üç 

ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.3. bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Qaydanın 2.4-cü bəndinə uyğun olaraq, müsahibə elanının 

formasını iki ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.4. bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş Qaydanın 2.5-ci bəndinə uyğun olaraq, inzibati vəzifələrin 

təsnifatı üzrə vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərini iki ay müddətində müəyyən edib Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.5. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

2.6. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 21 iyun 2017-ci il. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2017-ci il 21 iyun tarixli Fərmanı ilə  

 təsdiq edilmişdir 

 

Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi 

QAYDASI 

  

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Qayda “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – Qanun) 

28-ci və 29-cu maddələrinə 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 vəzifələrinin (bundan 

sonra – vakant vəzifə) tutulması üçün yaradılan müsahibə komissiyasının reqlamentini, müsahibə 

komissiyasının tərkibinin formalaşdırılması, müsahibənin keçirilməsi, qiymətləndirmə aparılması, müsahibənin 

nəticələrinin araşdırılması qaydasını və keçid ballarını müəyyən edir. 

1.2. Müsahibənin keçirilməsində məqsəd namizədin vakant vəzifə üzrə bilik səviyyəsini, peşə hazırlığını, 

ümumi dünyagörüşünü və vakant vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətlərini yoxlamaqla, həmin vəzifəyə 

uyğunluğunu müəyyən etməkdir. 

1.3. Müsahibə komissiyası fəaliyyətini aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçirir: 

http://azertag.az/xeber/Dovlet_qullugu_vezifesinin_tutulmasi_meqsedi_ile_musahibe_kechirilmesi_QAYDASI-1072481
http://azertag.az/xeber/Dovlet_qullugu_vezifesinin_tutulmasi_meqsedi_ile_musahibe_kechirilmesi_QAYDASI-1072481
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1.3.1. qanunçuluq – müsahibənin təşkili və keçirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət 

edilməsi, habelə namizədlərlə bağlı məcburi tələblərin yalnız normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilməsi; 

1.3.2. obyektivlik – namizədin vakant vəzifəyə uyğunluğunun yalnız namizədlə aparılmış müsahibə 

əsasında və bu Qayda ilə müəyyən edilmiş meyarlar rəhbər tutulmaqla qiymətləndirilməsi; 

1.3.3. qərəzsizlik – namizədlə yaxın qohumluq əlaqəsi olan şəxslərin (əri (arvadı), valideynləri, qardaşları, 

bacıları, övladları) müsahibə komissiyasının tərkibinə daxil edilməsinin yolverilməzliyi; 

1.3.4. müstəqillik – müsahibə komissiyasının və müsahibə komissiyası üzvünün müsahibələrin keçirilməsi 

və müsahibə üzrə qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı müstəqilliyi və onların fəaliyyətinə müdaxilənin 

yolverilməzliyi; 

1.3.5. bərabərlik – irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak 

vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai 

birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün namizədlərin müsahibənin keçirilməsi ilə əlaqədar 

hüquqlarının bərabərliyinə təminat verilməsi; 

1.3.6. şəffaflıq və aşkarlıq – müsahibə keçirilən zaman namizədin razılığı ilə videoçəkilişdən istifadə 

olunması, ictimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin müsahibədə müşahidəçi qismində 

iştirakı və müsahibənin nəticələrinin açıq elan olunması; 

1.3.7. peşəkarlıq – namizədin potensial imkanlarından istifadə etmək mümkünlüyünün aşkara çıxarılması 

və vakant vəzifəyə yararlılığını müəyyən etmək üçün Qanunun 29.8-ci maddəsində nəzərdə tutulan meyarlar 

əsasında hərtərəfli qiymətləndirilməsi. 

1.4. Bu Qaydada istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

1.4.1. müsahibə – vakant vəzifənin tutulması üçün dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test 

imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikatı qüvvədə olan şəxslər üçün keçirilən, Qanunun 28.6-cı 

maddəsində nəzərdə tutulan müsahibə; 

1.4.2. daxili müsahibə – vakant vəzifənin tutulması üçün keçirilən və ilk növbədə, həmin dövlət orqanında 

inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan dövlət 

qulluqçularının iştirakını nəzərdə tutan müsahibə; 

1.4.3. ümumi müsahibə – vakant vəzifənin həmin dövlət orqanında və ya digər dövlət orqanında inzibati 

vəzifələrdə qulluq keçən və inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan dövlət qulluqçuları, 

habelə azı 5 il qulluq stajı olan və dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə çalışmış şəxslər tərəfindən tutulması 

məqsədilə keçirilən müsahibə. 

2. Müsahibə elanının verilməsi ilə bağlı təşkilati məsələlər 

2.1. Dövlət orqanının rəhbəri dövlət orqanında vakant vəzifə yarandığı gündən bir ay müddətində həmin 

vakant vəzifənin tutulması üçün daxili müsahibə və ya ümumi müsahibə, yaxud müsahibə keçirilməsi barədə 

qərar qəbul edir və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinə (bundan sonra – Mərkəz) 

məlumat verir. 

2.2. Daxili müsahibə nəticəsində vakant vəzifə tutulmadıqda, dövlət orqanının rəhbəri müsahibənin 

keçirildiyi gündən otuz gün müddətində həmin vəzifənin ümumi müsahibə və ya müsahibə yolu ilə tutulması 

barədə qərar qəbul edir və bu barədə Mərkəzə məlumat verir. 

2.3. Müsahibə elanı, vakant vəzifə üzrə vəzifə təlimatı və müsahibə proqramları vakant vəzifənin aid 

olduğu dövlət orqanının (bundan sonra – dövlət orqanı) internet saytında yerləşdirilir, habelə müsahibə elan 

edilməzdən azı on gün əvvəl Mərkəzə təqdim olunur və Mərkəz həmin məlumatların öz internet portalında 

(bundan sonra – portal) yerləşdirilməsini təmin edir. 

2.4. Müsahibənin keçirilməsi haqqında elan, sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 

göstərilməklə, Mərkəzin portalında, dövlət orqanının internet saytında və digər kütləvi informasiya vasitələrində 

verilir. Müsahibə elanının formasını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir. Dövlət orqanı 

müsahibə elanının məzmununu Mərkəzlə razılaşdırmaqla müəyyən edir. 

2.5. Müsahibədə namizəd vakant vəzifənin tutulmasının ümumi şərtlərinə və bu şərtlərə əsasən vəzifə 

təlimatı ilə müəyyən edilən tələblərə uyğun olaraq iştirak edə bilər. İnzibati vəzifələrin tutulmasının ümumi 

şərtlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir və həmin vəzifələr üzrə vəzifə 

təlimatlarını dövlət orqanları, Mərkəzlə razılaşdırmaqla, bu şərtlərə uyğun olaraq hazırlayırlar. 

2.6. Müsahibədə iştirakla bağlı sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət bitdikdən sonra 

müsahibənin keçirilməsi qrafiki (müsahibənin keçirilməsi vaxtı və yeri) dövlət orqanının internet saytında və 

Mərkəzin portalında yerləşdirilir. 

3. Müsahibə komissiyasının tərkibinin formalaşdırılması 
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3.1. Müsahibə komissiyasını üç nəfərdən ibarət tərkibdə, Mərkəzin bir nümayəndəsi və bir müstəqil ekspert 

daxil edilməklə, dövlət orqanı yaradır. 

3.2. Mərkəz müsahibə komissiyasına öz nümayəndəsi kimi müvafiq sahələr üzrə ekspert və (və ya) 

mütəxəssisləri cəlb edə bilər. 

3.3. Aşağıdakı şəxslər müsahibə komissiyasının üzvü ola bilməzlər: 

3.3.1. yardımçı vəzifə tutan dövlət qulluqçuları; 

3.3.2. vakant vəzifədən daha aşağı vəzifə tutan dövlət qulluqçuları; 

3.3.3. namizədlə yaxın qohumluq əlaqəsi olan şəxslər (əri (arvadı), valideynləri, qardaşları, bacıları, 

övladları); 

3.3.4. bilavasitə və ya dolayı yolla müsahibənin nəticəsində maraqlı olan, obyektivliyi və qərəzsizliyi şübhə 

doğuran şəxslər; 

3.3.5. ali təhsili olmayan şəxslər. 

3.4. Dövlət orqanında, həmin dövlət orqanının strukturuna daxil olan və ya strukturuna daxil olduğu dövlət 

orqanında işləməyən, habelə həmin dövlət orqanına, onun strukturuna daxil olan və ya strukturuna daxil olduğu 

dövlət orqanına ezam edilmiş, dövlət orqanının fəaliyyətinə cəlb olunmuş şəxslər müsahibə komissiyasının 

həmin dövlət orqanını təmsil edən nümayəndəsi kimi iştirak edə bilməzlər. 

4. Müsahibə komissiyasının reqlamenti və müsahibənin keçirilməsi qaydası 

4.1. Müsahibənin keçirildiyi vaxt və yer barədə namizədlərə müsahibənin keçirilməsinə ən azı beş gün 

qalmış dövlət orqanının internet saytı və Mərkəzin portalı vasitəsilə məlumat verilir. Müsahibə elanda 

göstərilmiş vaxtda, dövlət orqanının müəyyən etdiyi yerdə keçirilir. 

4.2. Müsahibə keçirilən gün müsahibədə iştirak edəcək namizədlərin siyahısı və şəxsi işləri müsahibə 

başlanmazdan əvvəl müsahibə komissiyasına təqdim edilir. 

4.3. Müsahibə komissiyasının üzvü namizədlərdən hər hansı biri ilə yaxın qohumluq, şəxsi yaxınlıq, 

asılılıq, şəxsi ədavət münasibətində olduqda, yaxud müsahibə nəticələrinin obyektiv qiymətləndirilməsinə mənfi 

təsir edə bilən və ya müsahibənin aparılması qaydalarının pozulmasına səbəb ola bilən başqa hallar mövcud 

olduqda, həmin üzv özü-özünə etiraz edir. Belə əsaslar olduqda, müsahibə başlanmazdan əvvəl namizəd 

müsahibə komissiyasının hər hansı üzvünə (üzvlərinə) etiraz edə bilər. 

4.4. Bu Qaydanın 4.3-cü bəndinə uyğun olaraq əsaslandırılmış etiraz edildikdə, barəsində etiraz edilmiş və 

ya özü-özünə etiraz etmiş şəxslər həmin namizədlə müsahibədə komissiyanın üzvü kimi iştirak edə bilməzlər. 

Bu halda iki iş günü müddətində yeni tərkibdə müsahibə komissiyası yaradılır və həmin namizədlə müsahibə 

keçirilir. 

4.5. Müsahibə, namizədin razılığı ilə videoçəkiliş aparılmaqla, ictimaiyyət, kütləvi informasiya vasitələri 

nümayəndələrinin və digər müşahidəçilərin iştirakı ilə (olduğu halda) keçirilir. Bu halda videoçəkilişlər və ya 

müşahidəçilərin iştirakı müsahibənin keçirilməsinə, eləcə də müsahibə komissiyasının normal fəaliyyətinə 

maneə törətməməlidir. Əgər belə maneə törətmə halları müvafiq xəbərdarlıqdan sonra da təkrar olunarsa, 

videoçəkiliş və ya müşahidəçilərin iştirakı məhdudlaşdırıla və ya qadağan edilə bilər. 

4.6. Aşağıdakı şəxslər müsahibədə müşahidəçi qismində iştirak edə bilməzlər: 

4.6.1. müşahidəçi qismində iştirak etmək üçün dövlət orqanına və ya Mərkəzə qabaqcadan müraciət 

etməyən şəxslər; 

4.6.2. son 1 il ərzində müşahidəçi qismində iştirak etmək istədiyi vakant vəzifə üzrə elan edilmiş 

müsahibədə iştirakı qeydə alınmış şəxslər; 

4.6.3. müsahibədə iştirak edən namizədin yaxın qohumları və ya müsahibənin nəticəsində birbaşa marağı 

olan digər şəxslər. 

4.7. Müsahibə Qanunun 29.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş meyarlar əsasında namizədin vakant 

vəzifəyə uyğunluğunu müəyyən etmək üçün müsahibə komissiyasının ona suallar, tapşırıqlar verməsi və 

namizədin həmin sualları cavablandırması, tapşırıqları yerinə yetirməsi, habelə namizədin dinlənilməsi, 

müsahibə komissiyası üzvlərinin müşahidə aparması və qısa izahlar verməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

4.8. Namizədə verilən suallar və tapşırıqlar aydın olmadıqda, namizədin həmin sualları və tapşırıqları 

aydınlaşdırmaq hüququ vardır. 

4.9. Namizədin bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi əvvəlcədən elan edilmiş müsahibə proqramı əsasında 

həyata keçirilir. Bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə namizədə müsahibə proqramından kənar 

sualların verilməsi yolverilməzdir. 

4.10. Mərkəz müsahibə proqramlarının hazırlanmasında iştirak edir və təsdiqinə razılıq verir. 

4.11. Hər bir namizədlə müsahibə fərdi qaydada, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və azı 20 

dəqiqə aparılır. 
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4.12. Müsahibə komissiyasının üzvləri aşağıdakı tələblərə riayət etməlidirlər: 

4.12.1. müsahibə aparılacaq yerə təyin edilmiş vaxtda gəlmək; 

4.12.2. bu Qayda ilə, vakant vəzifəyə dair vəzifə təlimatları və namizədin şəxsi işi ilə tanış olmaq, 

müsahibə proqramları üzrə hazırlıqlı olmaq; 

4.12.3. bu Qaydanın 4.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda özü-özünə etiraz etmək; 

4.12.4. müsahibənin keçirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət etmək; 

4.12.5. müsahibənin aparılmasına mane olan texniki və digər vasitələrdən istifadə etməmək, o cümlədən 

rabitə vasitələrini müsahibə otaqlarına gətirməmək; 

4.12.6. namizədin və digər komissiya üzvlərinin şəxsiyyətinə və fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq, müsahibə 

zamanı nəzakətli, diqqətli və səbirli olmaq; 

4.12.7. müsahibə zamanı müsahibə otağını üzrlü səbəb olmadan tərk etməmək; 

4.12.8. namizədin vakant vəzifəyə uyğunluğunu qiymətləndirmək üçün vəzifənin tələbləri ilə əlaqədar və 

müsahibə proqramına uyğun suallar vermək; 

4.12.9. sualları və tapşırıqları verərkən, müəyyən edilmiş vaxt bölgüsünə əməl etmək; 

4.12.10. müsahibənin gedişi zamanı namizədə vakant vəzifəyə uyğun olub-olmaması barədə fikir 

bildirməmək; 

4.12.11. müsahibənin aparılmasına mane olan digər hərəkətlərə yol verməmək. 

4.13. Namizəd aşağıdakı tələblərə riayət etməlidir: 

4.13.1. müsahibənin aparılacağı yerə təyin edilmiş vaxtda gəlmək; 

4.13.2. müsahibə komissiyasının üzvlərinə hörmətlə yanaşmaq, onların suallarını, tapşırıqlarını sonadək 

dinləmək; 

4.13.3. suallara mahiyyəti üzrə cavab verməyə və tapşırıqları mümkün qədər qısa vaxtda yerinə yetirməyə 

çalışmaq; 

4.13.4. üzrlü səbəb olmadan müsahibənin keçirildiyi otağı tərk etməmək; 

4.13.5. rabitə və digər texniki vasitələri müsahibənin keçirildiyi otağa gətirməmək. 

4.14. Namizəd müsahibənin aparılacağı yerə müəyyən edilmiş vaxtda gəlmədikdə, müsahibə 

komissiyasının üzvləri tərəfindən onun müsahibədə iştirak etməməsi barədə akt tərtib edilir. 

4.15. Müsahibədə üzrlü səbəblər olmadan iştirak etməyən namizədlə həmin vakant vəzifə üzrə (elan 

edilmiş cari müsahibə üzrə) yeni müsahibənin keçirilməsinə yol verilmir. 

4.16. Müsahibədə üzrlü səbəblərdən iştirak etməyən namizədlə həmin vakant vəzifə üzrə (elan edilmiş cari 

müsahibə üzrə) yeni müsahibənin keçirilməsinə dövlət orqanının qərarı əsasında yol verilir. 

5. Namizədin vəzifəyə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi və keçid balları 

  

5.1. Müsahibə başa çatdıqdan sonra müsahibə ilə bağlı müsahibə komissiyasının üzvləri arasında 

namizədin iştirakı olmadan fikir mübadiləsi aparılır. 

5.2. Müsahibə komissiyasının hər bir üzvü namizədin vakant vəzifəyə uyğunluğunu aşağıdakı meyarlara 

əsasən qiymətləndirir: 

5.2.1. bilik səviyyəsi – namizədin vakant vəzifəyə dair müsahibə proqramı üzrə bilikləri; 

5.2.2. peşə hazırlığı – namizədin vakant vəzifənin tutulması şərtlərinə uyğun olaraq nəzəri və 

qanunvericilik biliklərini tətbiqetmə bacarığı və vəzifənin tutulma şərtlərinə uyğun olaraq xarici dil, informasiya 

texnologiyaları üzrə bilikləri; 

5.2.3. ümumi dünyagörüşü – namizədin dünyada (ölkədə) və cəmiyyətdə baş verən mühüm hadisələrə dair 

məlumatlılığı, habelə bu hadisələrə dair mülahizələri; 

5.2.4. vakant vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətlər – namizədin emosional sabitliyi, məsuliyyətliliyi, 

məqsədyönlülüyü, dürüstlüyü, özünütənqid, nüfuzetmə, təhliletmə, ünsiyyətqurma bacarıqları. 

5.3. Hər bir qiymətləndirmə meyarı üçün ən yüksək bal 5, ən aşağı bal isə 2-dir. Hər bir meyar üzrə 

verilmiş qiymətlər toplanaraq, namizəd barədə ümumi bal müəyyən edilir və “Namizədin iddia etdiyi inzibati 

vəzifəyə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinə dair bal cədvəli” ilə rəsmiləşdirilir (1 nömrəli əlavə). 

5.4. Müsahibə komissiyasının üzvləri tərəfindən hər bir meyar üzrə verilmiş ballar “Namizədin iddia etdiyi 

inzibati vəzifəyə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinə dair bal cədvəli”nin müvafiq hissəsində qeyd olunmalı və 

hər bir meyar üzrə verilmiş bal əsaslandırılmalıdır. 

5.5. Müsahibə komissiyası üzvlərinin verdiyi ümumi ballar toplanılır və komissiya üzvlərinin sayına 

bölünərək, orta bal müəyyən edilir. Müsahibənin yekun nəticələri “Namizədin inzibati vəzifəyə uyğunluğunun 

qiymətləndirilməsinə dair yekun protokol”la rəsmiləşdirilir (2 nömrəli əlavə). 
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5.6. Müsahibə komissiyası üzvlərinin namizədin qiymətləndirilməsi zamanı verdiyi ümumi ballar arasında 

müsahibə nəticəsinə təsir edən fərq (3 və daha çox bal) olduqda, müsahibənin nəticəsi etibarsız hesab edilir. Bu 

halda müsahibənin nəticələrinə Qanuna əsasən inzibati şikayətə baxmalı qurumda baxılır. 

5.7. Vakant vəzifə üzrə keçirilmiş müsahibədən 16 və daha çox bal toplamış namizəd müsahibədən 

müvəffəqiyyətlə keçmiş hesab olunur. Müsahibə komissiyası namizədin iddia etdiyi vakant vəzifəyə uyğun 

olub-olmaması barədə qərar qəbul edir. 

5.8. Müsahibənin nəticələri dövlət orqanının internet saytında və Mərkəzin portalında yerləşdirilir. 

5.9. Müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər vakant vəzifəyə təyin edilmək üçün beş iş günü 

müddətində dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunurlar. Dövlət orqanının rəhbəri namizədlərin təqdim 

olunduğu gündən on beş gün müddətində qəbul etdiyi qərar barədə Mərkəzə məlumat verir. 

5.10. Vakant vəzifəyə təyin edilmək üçün dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunmuş, lakin vakant 

vəzifəyə təyin edilməmiş namizədlər iki il müddətində həmin dövlət orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılırlar. 

Bu müddətdə həmin dövlət orqanında analoji vakant vəzifə (vəzifənin tutulması şərtləri uyğun olan) olduqda, 

namizədlər onların razılığı ilə həmin vəzifələrə təyin edilirlər. Həmin müddətdə inzibati vəzifələrə təyin edilən 

namizədlər ehtiyat kadrlar siyahısından çıxarılırlar. 

5.11. Mərkəz namizədlərin müsahibə sənədlərinin (o cümlədən müsahibə qeydlərinin və videoçəkilişlərin) 

5 il müddətində mühafizəsini təmin edir. 

5.12. Namizədlərin müsahibə sənədlərinin əsli Mərkəzdə, surətləri isə dövlət orqanında saxlanılır. 

6. Müsahibənin nəticələrinə yenidən baxılması 

6.1. Namizədlər müsahibənin nəticələrindən inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verə bilərlər. 

6.2. Namizədlər tərəfindən müsahibənin nəticələrindən inzibati qaydada şikayət verilməsi Qanunla 

müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir. 
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“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 686-VQD nömrəli 

Qanununun tətbiqi və “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 

avqust tarixli 614 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 686-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Dövlət 

qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay 

müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 avqust tarixli 614 nömrəli Fərmanının 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 8, maddə 762; 2012, № 12, maddə 1269) 3-cü 

hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“3. Müəyyən edilsin ki: 

3.1. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.2-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti həyata keçirir; 

3.2. həmin Qanunun 20.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qurum Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

İmtahan Mərkəzidir; 

3.3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının 

əməkdaşlarına münasibətdə etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi həyata keçirir.”. 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 12 iyul 2017-ci il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 31 may tarixli 693-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 6, maddə 1096) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu 

vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”na aşağıdakı məzmunda 2.7-ci bənd əlavə 

edilsin: 

“2.7. Dövlət orqanında inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq müvafiq vakant 

inzibati vəzifə üzrə ehtiyat kadr olduğu halda, həmin inzibati vəzifənin müsabiqəyə və ümumi müsahibəyə 

çıxarılmasına yol verilmir.”. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2017-ci il. 
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“Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

“Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsi ilə qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 6, maddə 420; 2010, № 3, maddə 183; 2011, № 3, maddə 

173; 2012, № 12, maddə 1246) 1-ci hissəsi ləğv edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 29 yanvar 2018-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 967-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 967-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki: 

3.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.12-ci maddəsində (ikinci 

halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti həyata keçirir; 

3.2. həmin Qanunun 21.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 

3.3. həmin Qanunun 29.12-ci maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 5 fevral 2018-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 968-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 968-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-1.3-cü maddəsinə uyğun 

olaraq, dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılmasının yeni qaydaları ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.3. həmin Qanunun 15-1.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması ilə 

bağlı tələblərin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət müəyyən edən qanun layihəsini üç ay müddətində 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.4. həmin Qanunun 15-2.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin 

nümunəsi ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

1.5. beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla “Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına 

dair 2019-2025-ci illər üçün Strategiya”nın layihəsini altı ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə təqdim etsin; 

1.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının “Dövlət qulluğu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.7. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.8. bu Fərmanın 7-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş proqram təminatının hazırlanması üçün tələb olunan 

vəsaitin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinə ayrılması üçün tədbirlər görsün; 

1.9. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Bu Fərmanın 1.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş Strategiya layihəsi hazırlanarkən həmçinin aşağıdakı 

məsələlər nəzərə alınsın: 

2.1. dövlət qulluğunda institusional islahatlar; 

2.2. dövlət qulluğunda kadr siyasəti; 

2.3. dövlət qulluğunda rotasiya; 

2.4. dövlət qulluqçularının peşəkarlığının və səmərəliliyinin artırılması məqsədi ilə dövlət qulluğunda 

səriştə (kompetensiya) modelinin tətbiqi; 

2.5. dövlət qulluqçularının fasiləsiz peşəkar inkişafının təmin edilməsi; 

2.6. dövlət qulluğunun informasiya təminatı, o cümlədən elektron dövlət qulluğunun inkişaf etdirilməsi; 

2.7. dövlət qulluqçularının stimullaşdırılması məqsədi ilə mütərəqqi motivasiya (həvəsləndirmə) 

sisteminin yaradılması. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasında “İşçilərin Şəxsi İşlərinin Elektron 

Məlumat Sistemi” (bundan sonra – Sistem) yaradılsın. 

4. Müəyyən edilsin ki: 
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4.1. Sistem proqram təminatı vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının hər 

bir işçisi üçün elektron şəxsi iş qovluğunun yaradılmasını, şəxsi iş qovluğunda olan sənədlərin və məlumatların 

elektron qaydada tərtib olunmasını və aparılmasını, habelə Sistemdə olan məlumatların daim yenilənməsini 

təmin edir; 

4.2. Sistemin administratoru funksiyasını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 

həyata keçirir, texniki təminatını və işlək vəziyyətdə olmasını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 

İdarəsi, təhlükəsizliyini Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti təmin edir. 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası: 

5.1. Sistemin proqram təminatının hazırlanmasını və tətbiqini təmin etsin; 

5.2. “İşçilərin Şəxsi İşlərinin Elektron Məlumat Sistemi”ndən istifadə qaydalarını iki ay müddətində 

müəyyən etsin; 

5.3. bu Fərmanın 7-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş proqramın tətbiqi ilə bağlı zəruri tədbirlər görsün və 

görülən işlər barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

5.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi bu Fərmanın 4.2-ci və 5.1-ci bəndlərindən irəli 

gələn zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etsin. 

7. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə 

Dövlət Agentliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi 

vəzifəli şəxslərin şəxsi iş qovluğunun elektron qaydada tərtib olunması və aparılması ilə bağlı müvafiq proqram 

təminatını həmin proqramın administratoru olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının 

təklifləri əsasında doqquz ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına 

təqdim etsin. 

8. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518) 3.1-ci bəndində 

“maddəsində” sözü “, 15-1.3-cü və 15-2.3-cü maddələrində” sözləri ilə əvəz edilsin. 

9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 5 fevral 2018-ci il. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Əmək 

pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 10 mart tarixli 543-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 70; 2007, № 11, maddə 1117) ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nın 6-cı hissəsində “5 il dövlət 

qulluğu stajına malik olan şəxslər öz xahişləri ilə işdən çıxdıqları vaxt əmək pensiyası yaşına çatmışlarsa və ya 

həmin vaxt əlil” sözləri “15 il dövlət qulluğu stajı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları (Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilməsi ilə bağlı dövlət qulluğuna xitam verilmiş dövlət qulluqçuları 

istisna olmaqla) öz xahişləri ilə işdən çıxdıqları vaxt əmək pensiyası yaşına çatmışlarsa və ya həmin vaxt I qrup 

əlil” sözləri ilə əvəz edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 13 fevral 2018-ci il. 
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“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzvlərinin təyin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 1 oktyabr tarixli 586 nömrəli Fərmanının 

ləğv edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzvlərinin təyin edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 1 oktyabr tarixli 586 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 10, maddə 639) ləğv edilsin. 

2. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 20 fevral 2018-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1077-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1077-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ 

hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin 

edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.1-ci 

maddəsində və 25.10-cu maddəsinin ikinci cümləsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qismində 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 14 may 2018-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 1114 VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 1114 VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

3. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.2-ci 

maddəsinin üçüncü hissəsində “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli 

icra hakimiyyəti orqanlarının yanındakı orqanlar və inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri nəzərdə 

tutulur. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 22 may 2018-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 

haqqında  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1077-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170) 

3.3-cü bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 3.4-cü bənd 

əlavə edilsin: 

“3.4. həmin Qanunun 7.1-ci maddəsində və 25.10-cu maddəsinin ikinci cümləsində “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qismində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi nəzərdə tutulur.”. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 12 noyabr 2018-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1386-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 

haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
  
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1386-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 
1.2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-1.7-ci maddəsinə uyğun olaraq 

dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti ilə razılaşdırmaqla üç ay müddətində müəyyən etsin; 
1.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 
1.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını 

nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 
1.5. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 
2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170; 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 12 noyabr tarixli 336 nömrəli Fərmanı) 3-cü hissəsi aşağıdakı 

redaksiyada verilsin: 
“3. Müəyyən edilsin ki: 
3.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.2-ci maddəsinin ikinci 

cümləsində, 15-1.3-cü, 15-2.3-cü, 17.5-ci, 23.4-cü, 25.4-cü maddələrində, 27.3-cü maddəsinin ikinci 

cümləsində, 28.2-ci maddəsinin birinci hissəsində, 28.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 28.4-cü maddəsinin 

ikinci hissəsində, 28.6-cı maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində və üçüncü hissəsində, 28.7-ci 

maddəsinin altıncı və səkkizinci cümlələrində, 28.13-cü maddəsinin birinci cümləsində, 28-1.1-ci maddəsində, 

29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində, 29.4-cü maddəsinin birinci hissəsində, 29.6-cı, 29.7-ci 

və 29.12-ci (ikinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 
3.2. həmin Qanunun 11.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 21.6-cı maddəsinin birinci cümləsində, 22-1.8-

ci maddəsində, 28.2-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 28.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 28.5-ci maddəsinin 

üçüncü cümləsində və 30-1.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, həmçinin 

8.1.1-ci, 11.1.1.1-ci, 11.1.2.1-ci, 11.1.3.2-ci və 11.1.4.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 

dövlətinin başçısının icra səlahiyyətlərini həyata keçirən orqanın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 
3.3. həmin Qanunun 2.5-ci maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarının səlahiyyətlərini icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər; 
3.4. həmin Qanunun 7.1-ci maddəsində və 25.10-cu maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qismində Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur; 
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3.5. həmin Qanunun 8.1.1-ci, 11.1.1.1-ci, 11.1.2.2-ci, 11.1.3.3-cü və 11.1.4.2-ci maddələrində nəzərdə 

tutulmuş Azərbaycan dövlətinin başçısının fəaliyyətini bilavasitə təmin edən digər orqanların səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb 

Xidməti həyata keçirirlər; 
3.6. həmin Qanunun 8.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş: 
3.6.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 
3.6.2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları, onlara bərabər tutulan orqanlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyası) və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həyata keçirirlər; 
3.7. həmin Qanunun 8.1.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş: 
3.7.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətlərinin 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət 

agentlikləri və dövlət xidmətləri həyata keçirirlər; 
3.7.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər; 
3.8. həmin Qanunun 8.1.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş: 
3.8.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları (Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti istisna olmaqla) həyata keçirirlər; 
3.8.2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası 

və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri həyata keçirirlər; 
3.8.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, 

tabeliyində olan orqanlar, Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında 

yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan 

orqanlar həyata keçirirlər; 
3.9. həmin Qanunun 8.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş: 
3.9.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət 

xidmətlərinin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələrinin 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, Azərbaycan Respublikası və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli 

bölmələri həyata keçirirlər; 
3.9.2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında olan orqanların səlahiyyətlərini yerli icra 

hakimiyyəti başçılarının yanında avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarələri həyata keçirirlər; 
3.9.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərinin və sahə 

inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərinin səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi 

dairələri üzrə nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri həyata keçirirlər; 
3.10. həmin Qanunun 11.1.1.1-ci və 11.1.2.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyasında Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin fəaliyyətini təmin edən 

struktur bölməsinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının struktur bölməsi ‒ 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin Katibliyi həyata keçirir; 
3.11. həmin Qanunun 11.1.3.6-cı və 11.1.4.7-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və dövlət xidmətləri 

həyata keçirirlər; 
3.12. həmin Qanunun 11.1.3.7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həyata keçirir; 
3.13. həmin Qanunun 11.1.5.4-cü (Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti istisna olmaqla), 11.1.7.2-ci 

maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və 11.1.8.2-ci maddəsində (ikinci halda) 

nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata 

keçirirlər; 
3.14. həmin Qanunun 11.1.6.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 

səlahiyyətlərini Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər; 
3.15. həmin Qanunun 11.1.6.4-cü və 11.1.7.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş: 
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3.15.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentlikləri və 

dövlət xidmətləri həyata keçirirlər; 
3.15.2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar həyata keçirirlər; 
3.16. həmin Qanunun 11.1.7.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 

yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların 

yerli bölmələrinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, Azərbaycan 

Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan 

orqanların yerli bölmələri həyata keçirirlər; 
3.17. həmin Qanunun 11.1.8.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş: 
3.17.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata 

keçirirlər; 
3.17.2. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanlar həyata 

keçirirlər; 
3.17.3. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan orqanların səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar həyata keçirirlər; 
3.17.4. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin və dövlət 

xidmətlərinin, onların yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələrinin səlahiyyətlərini Azərbaycan 

Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət 

agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan orqanların yerli bölmələri həyata keçirirlər; 
3.18. həmin Qanunun 11.1.8.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 

yanında olan orqanların səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında avtomobil nəqliyyatı ilə 

sərnişindaşıma idarələri həyata keçirirlər; 
3.19. həmin Qanunun 22-1.9-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının tədris-

elm müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasıdır; 
3.20. həmin Qanunun 25.8-ci maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini tabelik qaydasında yuxarı dövlət orqanı həyata keçirir; 
3.21. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsinin birinci hissəsində, 28.3-cü maddəsinin birinci cümləsində, 28.4-

cü maddəsinin ikinci hissəsində, 28.6-cı maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28-1.1-ci maddəsində, 

29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində, 29.4-cü maddəsinin birinci hissəsində və 29.7-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş qurum Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzidir; 
3.22. həmin Qanunun 28.2-ci maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası həyata keçirir; 
3.23. həmin Qanunun 28.12-ci maddəsinin birinci cümləsində, 29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

birinci cümləsində, üçüncü və dördüncü hissələrində, 29.3-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrinin birinci 

cümlələrində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra 

hakimiyyəti başçılarının yanında avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarələri, inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəliklər və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklər həyata keçirirlər; 
3.24. həmin Qanunun 29.12-ci (birinci halda) maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir; 
3.25. həmin Qanunun 32-1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq dövlət orqanının səlahiyyətlərini: 
3.25.1. Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında və Bakı Şəhər 

İcra Hakimiyyəti başçısının Aparatında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri; 
3.25.2. Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət 

agentliklərində və dövlət xidmətlərində həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri; 
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3.25.3. Azərbaycan Respublikası apellyasiya məhkəmələrinin aparatlarında Azərbaycan Respublikasının 

ədliyyə naziri; 
3.25.4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatında Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin sədri həyata keçirirlər; 
3.26. bu Fərmanın 3.27-ci bəndində nəzərdə tutulmuş dövlət orqanları istisna olmaqla, digər dövlət 

orqanlarında dövlət qulluğunda olmanın yaş həddinə çatmış dövlət qulluqçusunu vəzifəyə təyin edən 

səlahiyyətli şəxs həmin dövlət qulluqçusunun müvafiq vəzifəyə təyin edilməsi barədə qərar qəbul etdikdə, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, həmin 

dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda olma müddəti uzadılmış hesab edilir; 
3.27. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına aid sahədə dövlət qulluğunda olmanın yaş həddinə çatmış dövlət 

qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.2-ci maddəsinə uyğun 

olaraq dövlət qulluğunda olma müddəti həmin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri tərəfindən uzadılır; 
3.28. bu Fərmanın 3.25-ci bəndində nəzərdə tutulmuş dövlət orqanları istisna olmaqla, inzibati vəzifələrin 

ali-üçüncü təsnifatına aid vəzifələrdə dövlət qulluğu keçən dövlət qulluqçusunu vəzifəyə təyin edən səlahiyyətli 

şəxs həmin dövlət qulluqçusunun müvafiq vəzifəyə təyin edilməsi barədə qərar qəbul etdikdə, “Dövlət qulluğu 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 32-1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş razılıq verilmiş hesab 

edilir; 
3.29. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanunu qüvvəyə minənədək elan 

edilmiş müsabiqələrdə iştirak edərək dövlət qulluğunun ehtiyat kadrlarının siyahısına daxil edilmiş şəxslər 

həmin siyahıda olduqları müddətdə dövlət orqanlarında analoji vakant vəzifəyə təyin edilə bilərlər. Həmin 

şəxslərə dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin olunduğu gündən sertifikat verilir.”. 
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 
  

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  
Bakı şəhəri, 25 yanvar 2019-cu il. 
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“Daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslə bağlanılan əmək müqaviləsinin nümunəsi”nin 

təsdiq edilməsi haqqında  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 28.7-ci maddəsinə uyğun 

olaraq qərara alıram: 

1. “Daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslə bağlanılan əmək müqaviləsinin nümunəsi” təsdiq 

edilsin (əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı 

təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin; 

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 16 may 2019-cu il. 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2019-cu il 16 may tarixli Fərmanı ilə  

təsdiq edilmişdir 

 

Daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxslə bağlanılan 

əmək müqaviləsinin nümunəsi 

  

1. Tərəflər haqqında məlumat 

  

  

1.1. Bu əmək müqaviləsi_____________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 
dövlət orqanının adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) 

  

rəhbəri ________________________________________________________________ 
vəzifəsi 

  

______________________________________________________________________ 
soyadı, adı, atasının adı 

  

ilə daimi dövlət qulluğuna qəbul edilən şəxs (bundan sonra – dövlət qulluqçusu) 

  

https://azertag.az/store/files/2019/may/NUMUNE.pdf
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______________________________________________________________________ 
soyadı, adı, atasının adı 

  

______________________________________________________________________ 
vətəndaşlığı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin adı, seriyası və nömrəsi, fin kodu, verildiyi tarix və sənədi vermiş orqanın adı 

  

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 
təhsili, ixtisası, bitirdiyi təhsil müəssisəsinin adı, ilk dəfə əmək fəaliyyətinə başlayanlar istisna olmaqla, dövlət sosial sığorta nömrəsi (SSN) 

  

arasında _______ il _______ ayının _____-də “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq bağlanılmışdır. 

 1.2. Dövlət qulluqçusu______________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 
dövlət orqanının, struktur bölməsinin, struktur vahidinin və inzibati vəzifənin adı 

  

vəzifəsinə daimi dövlət qulluğuna qəbul edilir. 

1.3. Bu əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə mindiyi gündən yaranmış əmək münasibətləri, tərəflərin hüquqları, 

vəzifələri və məsuliyyəti “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsinə, habelə bu əmək müqaviləsinə uyğun olaraq tənzimlənir. 

  

2. Əmək müqaviləsinin müddəti 

  

2.1. Bu əmək müqaviləsi müddətsiz bağlanılır. 

2.2. Dövlət qulluqçusu _______ il _______ ayının _____-dən qulluq vəzifəsinin icrasına  başlayır. 

  

  

3. Dövlət qulluqçusunun əmək funksiyaları 

  

3.1. Dövlət qulluqçusu aşağıdakı əmək funksiyalarının icrasını öhdəsinə götürür: 

  

3.1.1.____________________________________________________________; 

  

3.1.2.____________________________________________________________; 

  

3.1.3._____________________________________________________________. 
əmək funksiyaları tam təfsilatı ilə sadalanmalıdır 

  

3.2. Bu əmək funksiyalarından hər hansı birinin və ya bir neçəsinin dəyişdirilməsinə, habelə onlara digər 

funksiyanın əlavə edilməsinə yalnız tərəflərin razılığı ilə yol verilir. 

3.3. Dövlət qulluqçusu “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci maddəsi ilə 

müəyyən edilmiş əsas vəzifələrini, habelə bu əmək funksiyalarını vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirməli, 

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 

edilmiş etik davranış qaydalarına və prinsiplərinə əməl etməlidir. 

  

4. Qulluq şəraitinə dair şərtlər 

  

Dövlət orqanının rəhbəri dövlət qulluqçusuna həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün lazımi qulluq 

şəraitinin yaradılmasını və aşağıdakı şərtlərin təmin olunmasını öhdəsinə götürür: 

  

4.1. Dövlət məvacibinə dair şərtlər 
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4.1.1. Dövlət qulluqçusuna hər ay ___________ manat məbləğində dövlət məvacibi ödənilir. 

4.1.2. Dövlət məvacibi: 

  

______________ manat məbləğində vəzifə maaşından; 

  

______________manat məbləğində aylıq vəzifə maaşının _______ faizi miqdarında qulluq stajına görə əlavə 

haqdan; 

  

______________ manat məbləğində ixtisas dərəcəsinə görə əlavə haqdan; 

  

_______ manat məbləğində hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqdan; 

  

__________________________________________________________________ 
həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli, yaxud xüsusilə ağır 

qulluq şəraitli dövlət orqanında dövlət qulluğu vəzifəsi üzrə vəzifə maaşı üçün artıq əmsala uyğun vəzifə 

maaşına ______________ manat məbləğində artımdan,  vəzifə maaşının _________ faizi miqdarında digər 

əlavələrdən ibarətdir. 

Dövlət orqanının fəaliyyət göstərdiyi ərazinin təbii iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla, dövlət qulluqçusunun aylıq 

vəzifə maaşına ________  həcmdə yerli əmsal tətbiq edilir. 

4.1.3.     Dövlət qulluqçusuna kollektiv və fərdi mükafatlar verilir. 

4.1.4.     Dövlət qulluqçusu “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq, iş vaxtından artıq vaxtda, istirahət, səsvermə, ümumxalq hüzn 

günü və iş günü hesab edilməyən bayram günlərində işə cəlb olunduqda, onun əməyi “Dövlət qulluğu 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

nəzərdə tutulan qaydada ödənilir. 

  

4.1.5. Dövlət məvacibi: 

4.1.5.1. ayda iki dəfə ______________________________; 
ayın günləri 

4.1.5.2. ayda bir dəfə ______________________________ ödənilir. 
ayın günü 

4.1.6. Dövlət məvacibi və digər ödənclər (vergilər və digər məcburi ödənişlər çıxıldıqdan sonra) dövlət 

qulluqçusunun ________________________bankındakı hesabına 

köçürülür.                                                              bankın adı 

4.1.7. Dövlət məvacibindən yalnız Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində müəyyən edilmiş hallarda 

və qaydada tutulmalara yol verilir. Həmin tutulmalar haqqında dövlət qulluqçusu qabaqcadan məlumatlandırılır. 

  

4.2. Əməyin mühafizəsinə dair şərtlər 

  

4.2.1. Dövlət qulluqçusunun sağlamlığının, əməyinin mühafizəsinin təmin olunması üçün texniki təhlükəsizlik, 

sanitariya-gigiyena normalarına cavab verən iş yeri və qulluq şəraiti yaradılır. 

4.2.2. Dövlət qulluqçusu əməyin mühafizəsi normaları barədə  ____________________ 

təlimatlandırılır.                                                                                                                               
        təlimatlandırılma dövriliyi                                                                                                                               

4.2.3. Dövlət qulluqçusu özünün və digər əməkdaşların həyatının və sağlamlığının qorunması üçün əməyin 

mühafizəsi qaydalarına və normalarına əməl etməyə borcludur. 

4.2.4. Dövlət orqanı “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin 

itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət 

qulluqçusunu əmək funksiyalarının icrası ilə bağlı bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 

qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortalayır. 

4.2.5. Əmək funksiyalarının icrası ilə bağlı bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində dövlət 

qulluqçusunun həyatına və sağlamlığına dəyən zərərlə bağlı onun peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsinə və ya 

ölümünə görə “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 185 

hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada və 

məbləğdə sığorta ödənişi verilir. 

  

4.3. İş və istirahət vaxtına dair şərtlər 

  

4.3.1. Dövlət qulluqçusunun gündəlik iş vaxtının müddəti 8 saatdan, həftəlik iş vaxtının müddəti 40 saatdan 

artıq ola bilməz. 

4.3.2. “Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət qulluqçusu 

üçün__________________________________________________________________                               
qısaldılmış iş vaxtının tətbiqi üçun əsas 

 həftədə 36 saat iş vaxtı müəyyən edilir. 

4.3.3. İş saat ________ başlanır, saat _______ bitir. 

4.3.4. Nahar vaxtı saat ______ başlanır, saat ______ bitir. 

4.3.5. İstirahət günləri hər həftənin _______________günləridir. 

4.3.6. “Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 2-ci maddəsində göstərilmiş dövlət qulluqçularının iş vaxtı istisna olmaqla, qulluq 

üçün zəruri olduqda, dövlət orqanının rəhbəri müstəsna hallarda iş vaxtını ayda əvəzi ödənilmədən 5 saata qədər 

artıra bilər. 

4.3.7. Dövlət orqanının rəhbəri zəruri hallarda aylıq iş vaxtı normasını 5 saatdan çox artırdığı təqdirdə (ayda 17 

saatdan çox olmamaq şərtilə), hər əlavə iş saatı üçün dövlət qulluqçusuna saatlıq vəzifə maaşının ikiqat 

məbləğindən aşağı olmamaqla əməkhaqqı ödənilir. 

  

4.4. Məzuniyyətə dair şərtlər 

  

4.4.1. Dövlət qulluqçusunun iş ilini _______________________ aylarından ibarət dövr əhatə edir və ona hər iş 

ili üçün əmək məzuniyyəti verilir. 

4.4.2. Əsas məzuniyyət müddəti ____________ təqvim günüdür. 

4.4.3. Əlavə məzuniyyət müddəti: 

4.4.3.1. uzun illər işləməyə görə ____________ təqvim günü; 

4.4.3.2. əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə____________ təqvim günü; 

4.4.3.3. 14 yaşadək iki və daha çox uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan analara, 

uşaqlarını təkbaşına böyüdən atalara, həmçinin uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərə ___________ təqvim günü. 

4.4.4. Əmək məzuniyyətinin ümumi müddəti _________ təqvim günüdür. 

4.4.5. Dövlət qulluqçusu növbəti məzuniyyətə çıxdıqda, ona  ______ aylıq vəzifə maaşı həcmində müavinət 

ödənilir.  

4.4.6. Ödənişli yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri, sosial məzuniyyətlər Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsində nəzərdə tutulan müddətlərə verilir. 

4.4.7. Dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə və dövlət orqanı rəhbərinin razılığı ilə “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq 

ödənişsiz məzuniyyətə göndərilə bilər. 

  

4.5. Bədən tərbiyəsi və idmana dair şərtlər 

  

4.5.1. Dövlət qulluqçusuna bədən tərbiyəsi və idmanla, o cümlədən iş şəraitində və işdən sonra reabilitasiya və 

peşəkar-tətbiqi məşqlərlə, idman-sağlamlıq turizmi ilə məşğul ola bilməsi üçün şərait yaradılır.  

4.5.2. Dövlət qulluqçusuna bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaq üçün şərait yaradılmasına dair şərtlər: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

4.6. Tərəflərin müəyyən etdiyi digər əlavə şərtlər 

  

4.6.1. _____________________________________________________________ 
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4.6.2. _____________________________________________________________ 

  

4.6.3. _____________________________________________________________ 
bütün əlavə şərtlər təfsilatı ilə sadalanmalıdır 

  

  

  

5. Birinin digərinə vurduğu ziyana görə tərəflərin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti 

  

5.1. Dövlət qulluqçusu onun təqsiri üzündən dəymiş zərərə görə Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq maddi məsuliyyət daşıyır.  

5.2. Dövlət qulluqçusunun qanunauyğun hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərin əvəzi tam həcmdə dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. 

  

6. Sosial müdafiə məsələləri 

  

6.1. Dövlət qulluqçusunun məcburi dövlət sosial sığortası üçün “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hər ay __________ məbləğində sığorta haqqı ödənilir. 

6.2.   Dövlət qulluqçusu və onun ailə üzvləri “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq sığorta edilirlər. 

6.3. Dövlət qulluqçusu “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 

sığorta edilir. 

6.4. Dövlət qulluqçusunun sosial müdafiəsi, güzəşt və imtiyazları, sosial sığorta hüququ təmin edilir. 

6.5.   Dövlət qulluqçusuna əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə əlaqədar “Sosial sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə müavinət verilir. 

  

7. Mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsi 

  

7.1. Dövlət qulluqçusu onun istifadəsinə verilən dövlət əmlakının, habelə digər dövlət əmlakının qorunmasına 

cavabdehdir. 

7.2. Dövlət qulluqçusu istifadəsində olan dövlət əmlakından, maliyyə vəsaitindən, rabitə, kompüter və digər 

kommunikasiya sistemlərindən, nəqliyyat vasitələrindən və digər maddi-texniki təchizat avadanlığından 

qənaətlə və səmərəli istifadə etməlidir. 

7.3. Dövlət qulluqçusu dövlət sirrinin və əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan digər informasiyanın 

qorunmasına cavabdehdir və bu informasiyanı yaymağa görə cinayət məsuliyyəti, inzibati məsuliyyət, intizam 

məsuliyyəti və maddi məsuliyyət daşıyır. 

  

8. Əmək müqaviləsində dəyişiklik edilməsi 

  

8.1. Bu əmək müqaviləsində birtərəfli qaydada edilmiş dəyişiklik və düzəlişlərin hüquqi qüvvəsi yoxdur. 

8.2. Tərəflərin razılığı ilə bu əmək müqaviləsində aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir: 

  

8.2.1. _____________________________________________________________ 

  

8.2.2. _____________________________________________________________ 

  

8.2.3. _____________________________________________________________ 
bütün dəyişiklik təfsilatı ilə sadalanır 

  

8.3. Hər iki tərəfin razılığı ilə edilmiş dəyişiklik Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq 

qüvvəyə minir və bu əmək müqaviləsinin tərkib hissəsidir. 

  

İmzalar: 

  

_____________________________               _____________________________ 
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                   dövlət orqanının rəhbəri                                                                     dövlət qulluqçusu 

  

9.  Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 

  

9.1. Bu əmək müqaviləsinə “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 33-cü maddəsində 

nəzərdə tutulan əsaslarla xitam verilə bilər. 

9.2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 33-cü maddəsi ilə tənzimlənməyən dövlət 

qulluğuna xitamvermə ilə bağlı digər məsələlər Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 68-ci, 69-cu, 70-

ci, 74-cü və 75-ci maddələrində nəzərdə tutulan əsaslara və qaydalara əməl olunmaqla tənzimlənir. 

9.3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 33.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, dövlət 

orqanı rəhbərinin dövlət qulluğunu davam etdirmək barədə qərarı olarsa, dövlət qulluqçusu öz arzusu ilə dövlət 

qulluğundan çıxmaq barədə ərizəni verdiyi gündən 1 ay müddətində dövlət qulluğunu davam etdirməlidir. 

Zərurət olduqda, dövlət orqanının rəhbəri həmin müddəti əlavə olaraq 1 ay müddətinədək uzada bilər. 

9.4. Bu əmək müqaviləsi dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən ləğv edildikdə, dövlət qulluqçusu Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq xəbərdar edilir. 

9.5. Zor işlətməklə, hədə-qorxu gəlməklə, yaxud hər hansı başqa üsulla dövlət qulluqçusunun iradəsi əleyhinə 

onun bu əmək müqaviləsini ləğv etməyə məcbur edilməsinə yol verilmir. 

9.6. Bu əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə tərəflərin müəyyən etdiyi hallar: 

  

9.6.1. _____________________________________________________________ 

  

9.6.2. _____________________________________________________________ 

  

9.6.3. _____________________________________________________________ 

  

10. Yekun müddəalar 

  

10.1. Bu əmək müqaviləsi qüvvədə olduğu müddətdə tərəflər yaranan əmək mübahisələrinin həllinə qarşılıqlı 

anlaşma və razılıq yolu ilə, biri digərinin hüquqlarını pozmadan nail olacaqlar. Tərəflər əmək mübahisələrinin 

həlli haqqında razılığa gəlmədikdə, mübahisənin inzibati qaydada və (və ya) məhkəmə qaydasında araşdırılması 

hüququndan istifadə edəcəklər. 

10.2. Bu əmək müqaviləsi iki nüsxədə tərtib edilir, bir nüsxəsi dövlət qulluqçusunda, digər nüsxəsi isə dövlət 

orqanında saxlanılır. 

10.3. Tərəflər bu əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərinin icrasını üçüncü şəxslərə həvalə edə bilməzlər. 

10.4. Bu əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmamış, habelə “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilən hallar istisna olmaqla, tərəflərdən biri digərinin üçüncü şəxslər 

qarşısında öhdəliklərinə görə cavabdeh deyildir. 

10.5. Tərəflərdən hər hansı biri bu əmək müqaviləsinin şərtlərini, digər tərəfin qanuni mənafelərini və 

hüquqlarını pozarsa, tərəflərdən birinin təqsirkar tərəfin məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb etmək hüququ vardır. 

  

11. Tərəflərin imzaları və ünvanları 

  

      Dövlət orqanının rəhbəri                                                  Dövlət qulluqçusu 

  

______________________________                        ____________________________ 
                                    vəzifəsi                                                                     soyadı, adı, atasının adı 

______________________________                        ____________________________ 
                      soyadı,adı, atasının adı                                                                                                       ünvanı 

  

______________________________                           
             dövlət orqanının müştərisi olduğu bankın adı                                                             

______________________________ 
                              müxbir hesab 

______________________________ 
                               S.W.I.F.T. 
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______________________________ 
                        hesablaşma hesabı 

______________________________ 
                                  kod  

______________________________ 
vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) (bank) 

  

______________________________ 
               dövlət orqanının hüquqi ünvanı 

 

 ____________________________                           ____________________________ 
                                 imza                                                                                                          imza 

  

                                     

                                                                                    ____________________________ 
                                      tarix 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında, 2012-ci il 6 iyun 

tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”də və 2016-

cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara 

alıram: 

1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170, № 

11, maddə 2249; 2019, № 1, maddə 75, № 8, maddə 1403) 3.23-cü bəndində “yerli icra hakimiyyəti başçılarının 

yanında avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarələri, inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklər və sahə 

inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklər” sözləri “Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan 

orqanlar, yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarələri, yerli icra 

hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəlikləri” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 6, maddə 542; 2013, № 1, maddə 29, № 2, maddə 117, № 3, 

maddə 246, № 8, maddə 909, № 10, maddə 1155, № 12, maddə 1514; 2014, № 5, maddələr 477, 487, № 9, 

maddə 1027, № 12, maddə 1577; 2015, № 3, maddə 271, № 9, maddə 1005, № 11, maddə 1322, № 12, maddə 

1448; 2016, № 2 (II kitab), maddə 273, № 5, maddələr 859, 864, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1464, № 10, 

maddə 1647, № 11, maddə 1835; 2017, № 3, maddə 353, № 4, maddə 545, № 5, maddə 807, № 8, maddə 1521, 

№ 10, maddə 1797; 2018, № 2, maddələr 191, 215, № 3, maddə 427, № 4, maddə 659, № 7 (I kitab), maddə 

1462, № 10, maddə 2017, № 12 (I kitab), maddələr 2538, 2596; 2019, № 3, maddə 406, № 4, maddə 655, № 5, 

maddələr 820, 826, 848, 852, 857, № 6, maddə 1037) ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında 

Əsasnamə”nin 1.5-ci bəndinin birinci cümləsindən “dövlət büdcəsindən maliyyələşən” sözləri çıxarılsın. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 762 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 226; 2017, № 12 (I kitab), maddə 2335; 

2018, № 4, maddə 661; 2019, № 4, maddə 655) ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

Apellyasiya Şuraları haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin 1.1-ci bəndində “dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

qurumların” sözləri “orqanların” sözü ilə əvəz edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

4.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsini 

nəzərə alaraq, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

indiyədək qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası qanunlarının tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərmanlarında dəyişiklik edilməsi və ya onların ləğvi ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 

hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

4.2. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 31 yanvar 2020-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 24 noyabr tarixli 202-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “Dövlət orqanlarında dövlət 

qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il 3 sentyabr 

tarixli 569 nömrəli, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1386-VQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında” 2019-cu il 25 yanvar tarixli 485 nömrəli və “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin 

aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 11 fevral tarixli 527 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2020-ci il 24 noyabr tarixli 202-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki: 

1.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17.4-3-cü maddəsinin ikinci 

cümləsində və 30-1.13-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 

1.2. həmin Qanunun 17.4-3-cü maddəsinin ikinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur; 

1.3. həmin Qanunun 30-1.13-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17.4-3-cü maddəsinin ikinci 

cümləsinə uyğun olaraq xüsusi, hərbi və diplomatik rütbələrin ixtisas dərəcələri ilə qarşılıqlı olaraq 

uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170, № 

11, maddə 2249; 2019, № 1, maddə 75, № 8, maddə 1403; 2020, № 1, maddə 7, № 7, maddə 871; Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 12 noyabr tarixli 1179 nömrəli Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. 3.1-ci bəndə “15-2.3-cü,” sözlərindən sonra “maddələrində, 17.4-3-cü maddəsinin ikinci 

cümləsində,” sözləri əlavə edilsin və həmin bənddə “və 29.12-ci (ikinci halda)” sözləri “, 29.12-ci (ikinci halda) 

və 30-1.13-cü” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2. 3.2-ci bənddən “və 30-1.7-ci maddəsində” sözləri çıxarılsın; 

3.3. aşağıdakı məzmunda 3.1-1-ci və 3.2-1-ci bəndlər əlavə edilsin: 

“3.1-1. həmin Qanunun 17.4-3-cü maddəsinin ikinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur; 

3.2-1. həmin Qanunun 30-1.13-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;”. 

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 9, maddə 584; 2003, № 8, maddə 441; 2005, № 11, maddə 

1009; 2009, № 6, maddə 419; 2010, № 3, maddə 183; 2013, № 12, maddə 1506; 2015, № 2, maddə 120) ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nda 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

4.1. 6-cı hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“6. Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsi onun peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınaraq verilir.”; 

4.2. aşağıdakı məzmunda 6-1 – 6-4-cü hissələr əlavə edilsin: 
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“6-1. İnzibati vəzifələrin ali təsnifatı istisna olmaqla, birinci – ikinci təsnifat inzibati vəzifələri tutan 

dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə ixtisas dərəcəsi alması üçün dövlət qulluğunda azı 5 il qulluq stajı, 

həmin təsnifatlara daxil olan vəzifələrdə azı 3 il qulluq stajı olmalıdır. 

6-2. Bu Qaydaların 6-1-ci hissəsi ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən dövlət qulluqçusuna, 

habelə təyin olunduğu inzibati vəzifənin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsinə malik olmayan dövlət 

qulluqçusuna tutduğu vəzifənin inzibati təsnifatı üçün müəyyən edilmiş ən kiçik ixtisas dərəcəsi verilir. 

6-3. Dövlət qulluqçusuna daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi bu Qaydalara əsasən onun ixtisas 

dərəcəsi tutduğu vəzifəyə uyğun gəldikdə və ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti nəzərə alınmaqla verilir. 

6-4. Müvafiq inzibati və yardımçı vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində növbəti 

ixtisas dərəcəsi almaq üçün aşağıdakılar tələb olunur: 

6-4.1. üçüncü – beşinci təsnifat inzibati vəzifələr üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 3 il təşkil 

etməlidir; 

6-4.2. altıncı – yeddinci təsnifat inzibati vəzifələr üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 2 il təşkil 

etməlidir; 

6-4.3. birinci – ikinci təsnifat yardımçı vəzifələr üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl olaraq 

2 il təşkil etməlidir; 

6-4.4. üçüncü – dördüncü təsnifat yardımçı vəzifələr üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl 

olaraq 1 il təşkil etməlidir.”; 

4.3. 8-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“8. Dövlət qulluqçusuna bu Qaydaların 6-1 – 6-4-cü hissələrində müəyyən edilmiş tələblər nəzərə 

alınmadan daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi aşağıdakı hallarda verilə bilər: 

8.1. xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsinə uyğun olaraq qulluq funksiyalarını nümunəvi 

icra etdiyinə və işindəki yüksək nailiyyətlərinə görə; 

8.2. yuxarı təsnifat dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edildikdə.”; 

4.4. aşağıdakı məzmunda 8-1 – 8-4-cü hissələr əlavə edilsin: 

“8-1. Bu Qaydaların 8-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş qaydada dövlət qulluqçusuna vaxtından əvvəl 

ixtisas dərəcəsi onun malik olduğu ixtisas dərəcəsində qulluq müddətinin ən azı yarısı keçdikdən sonra verilə 

bilər. 

8-2. Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin nəticəsinə əsasən vaxtından əvvəl daha yüksək (növbəti) 

ixtisas dərəcəsinin verilməsinə dövlət qulluqçusunun dövlət qulluğunda qulluq etdiyi müddətdə yalnız bir dəfə 

yol verilir. 

8-3. Yuxarı təsnifat dövlət qulluğu vəzifəsinə təyin edildiyi halda dövlət qulluqçusuna vaxtından əvvəl 

daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi dövlət qulluqçusunun tutduğu inzibati vəzifədən bir təsnifat yuxarı 

inzibati vəzifəyə təyin edildiyi hallarda verilə bilər. 

8-4. Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələri verilərkən onların xüsusi, hərbi və diplomatik rütbələri 

nəzərə alınır.”; 

4.5. 10-cu hissədən “və bu barədə dövlət qulluqçusunun əmək kitabçasında, şəxsi işində və xidməti 

vəsiqəsində müvafiq qeydlər edilir” sözləri çıxarılsın; 

4.6. 11-ci hissə üzrə: 

4.6.1. birinci cümlədə “24-cü və 32-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş qaydada” sözləri “32-ci bəndinə 

uyğun olaraq” sözləri ilə əvəz edilsin; 

4.6.2. ikinci cümlədə “dərəcələri” sözü “dərəcələrini” sözü ilə əvəz edilsin; 

4.7. aşağıdakı məzmunda 13-1-ci hissə əlavə edilsin: 

“13-1. Dövlət qulluqçusunun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə dövlət qulluqçusu 

ona verilmiş ixtisas dərəcəsindən məhrum edilir.”; 

4.8. 14-cü hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“14. Bu Qaydaların 13-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla, dövlət qulluğuna xitam 

verildiyi digər hallarda dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır.”; 

4.9. 15-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“15. Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 25.2-ci maddəsinə əsasən intizam 

tənbehi qaydasında dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi (bu Qaydaların 11-ci hissəsinə uyğun olaraq verilmiş 

ixtisas dərəcələri istisna olmaqla) bir pillə aşağı salına bilər. İntizam tənbehinin tətbiqi qaydasında dövlət 

qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi təqvim ili ərzində yalnız bir dəfə aşağı salına bilər. Bu qaydada aşağı salınmış 

ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti həmin intizam tənbehinin verilməsi haqqında əmrin imzalandığı gündən 

hesablanır.”; 
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4.10. aşağıdakı məzmunda 15-1-ci hissə əlavə edilsin: 

“15-1. İxtisas dərəcəsinin verilməsi, aşağı salınması və ixtisas dərəcəsindən məhrumetmə tətbiq olunarkən 

dövlət qulluqçusunun əmək kitabçasında və şəxsi işində müvafiq qeydlər edilir.”; 

4.11. 16-cı hissəyə “Dövlət qulluqçularına” sözlərindən sonra “bu Qaydaların 5.2-ci bəndində nəzərdə 

tutulan” sözləri əlavə edilsin və həmin hissədən “ilk növbədə” sözləri çıxarılsın. 

5. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1386-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli 485 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 1, maddə 75) 1.2-ci bəndində “30-1.7-ci” sözləri “30-1.13-cü” sözləri ilə, 

“qaydasını” sözü “qaydası və qiymətləndirilmə formasını” sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 527 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 2, maddə 226, № 11, maddə 1719) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”nın 2.3.8-ci yarımbəndinə “verilməsi” sözündən sonra “, aşağı 

salınması və onlardan məhrum edilməsi” sözləri əlavə edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2020-ci il. 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli 340-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “Dövlət orqanlarında dövlət 

qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi 

Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat 

kadrların formalaşdırılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli, 

“Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli 340-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki: 

1.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.2-ci maddəsinin ikinci 

cümləsində, 22.7-ci maddəsinin birinci cümləsində, 22.7-2-ci maddəsində, 28.5-ci maddəsinin birinci hissəsinin 

ikinci cümləsində və ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28.8-1-ci maddəsində, 28.11-ci maddəsinin birinci 

hissəsinin ikinci cümləsində, 28.12-ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 28-1.3-cü maddəsində, 29.3-cü 

maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində, 29.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 

1.2. həmin Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həyata keçirir; 

1.3. həmin Qanunun 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində (birinci halda) nəzərdə 

tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini yerli icra hakimiyyəti orqanları, Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar, yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında avtomobil nəqliyyatı 

ilə sərnişindaşıma idarələri, yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və 

sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri həyata keçirirlər; 

1.4. həmin Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində (ikinci halda) və 29.3-cü maddəsinin birinci və 

ikinci hissələrinin birinci cümlələrində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, onlara bərabər tutulan orqanlar 

(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası) həyata keçirirlər; 

1.5. həmin Qanunun 5.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində və 22.7-ci maddəsinin birinci cümləsində 

“orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur; 

1.6. həmin Qanunun 22.7-2-ci maddəsində, 28.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28.12-

ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində “orqan (qurum)” 

dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; 

1.7. həmin Qanunun 28.5-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası nəzərdə tutulur; 

1.8. həmin Qanunun 28.8-1-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanları, 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar, yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında 

avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarələri, yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur; 

1.9. həmin Qanunun 28-1.3-cü maddəsində və 28.11-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində 

“orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi nəzərdə tutulur; 

1.10. həmin Qanunun 29.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində “qurum” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi nəzərdə tutulur. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.7-2-ci maddəsinə uyğun olaraq, 

dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illərinin dövlət qulluğu stajına və dövlət qulluğu stajının 
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dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illərinə daxil edilməsi qaydasını və şərtlərini üç ay 

müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin; 

2.2. həmin Qanunun 28.12-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə və 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinin 

üçüncü cümləsinə uyğun olaraq, inzibati vəzifə üzrə dövlət qulluğuna qəbul olunarkən şəxslərə müsabiqənin 

yalnız müsahibə mərhələsində və ya ümumi müsahibədə iştirak etmək hüququ verən dövlət orqanlarında 

(qurumlarında) vəzifələrin siyahısını üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 

razılaşdırmaqla təsdiq etsin; 

2.3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli 340-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri 

həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli 

340-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 28-1.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu 

İdarəetmə Şurasının təklifləri əsasında dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə keçirilən test 

imtahanının məzmununu üç ay müddətində müəyyən etsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 28.5-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq müsahibədə 

iştirak etmək üçün ödənişin məbləğini üç ay müddətində müəyyən etsin. 

6. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170, № 

11, maddə 2249; 2019, № 1, maddə 75, № 8, maddə 1403; 2020, № 1, maddə 7, № 7, maddə 871, № 11, maddə 

1348, № 12 (I kitab), maddə 1480) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

6.1. 3.1-ci və 3.2-1-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“3.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.2-ci maddəsinin ikinci 

cümləsində, 12.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 15-1.3-cü, 15-2.3-cü maddələrində, 17.4-3-cü maddəsinin 

ikinci cümləsində, 17.5-ci maddəsində, 22.7-ci maddəsinin birinci cümləsində, 22.7-2-ci, 23.4-cü, 25.4-cü 

maddələrində, 27.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində, 28.2-ci maddəsinin birinci hissəsində, 28.3-cü maddəsinin 

birinci cümləsində, 28.4-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 28.5-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci 

cümləsində və ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28.6-cı maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində və 

üçüncü hissəsində, 28.7-ci maddəsinin altıncı və səkkizinci cümlələrində, 28.8-1-ci maddəsində, 28.11-ci 

maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində, 28.12-ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 28.13-cü maddəsinin 

birinci cümləsində, 28-1.1-ci, 28-1.3-cü maddələrində, 29.2-ci maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində, 

29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində, 29.4-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində, 

29.6-cı, 29.7-ci, 29.12-ci (ikinci halda) və 30-1.13-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;”; 

“3.2-1. həmin Qanunun 22.7-2-ci maddəsində, 28.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, 

28.12-ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinin üçüncü cümləsində və 30-1.13-cü 

maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur;”; 

6.2. 3.1-1-ci bəndə “Qanunun” sözündən sonra “5.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində,” sözləri və “17.4-3-

cü maddəsinin ikinci cümləsində” sözlərindən sonra “və 22.7-ci maddəsinin birinci cümləsində” sözləri əlavə 

edilsin; 

6.3. 3.2-ci bənddən “, 28.5-ci maddəsinin üçüncü cümləsində” sözləri çıxarılsın; 

6.4. 3.21-ci bənddə “29.4-cü maddəsinin birinci hissəsində və” sözləri “29.4-cü maddəsinin birinci və 

ikinci hissələrində,” sözləri ilə əvəz edilsin; 

6.5. aşağıdakı məzmunda 3.21-1-ci və 3.22-1 – 3.22-4-cü bəndlər əlavə edilsin: 

“3.21-1. həmin Qanunun 28-1.3-cü maddəsində və 28.11-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci 

cümləsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi nəzərdə tutulur;”; 

“3.22-1. həmin Qanunun 28.5-ci maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində “orqan (qurum)” 

dedikdə Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası nəzərdə tutulur; 

3.22-2. həmin Qanunun 28.8-1-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə yerli icra hakimiyyəti orqanları, 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar, yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında 
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avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarələri, yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri nəzərdə tutulur; 

3.22-3. həmin Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həyata keçirir; 

3.22-4. həmin Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində (ikinci halda) və 29.3-cü maddəsinin 

birinci və ikinci hissələrinin birinci cümləsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, onlara bərabər 

tutulan orqanlar (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası) həyata 

keçirirlər;”; 

6.6. 3.23-cü bəndə “28.12-ci maddəsinin” sözlərindən sonra “birinci hissəsinin” sözləri və “birinci 

cümlələrində” sözlərindən sonra “(birinci halda)” sözləri əlavə edilsin. 

7. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın 

məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2002, № 1, maddə 48; 2003, № 8, maddə 441; 2004, № 8, maddə 613; 2005, № 3, maddə 172; 2009, 

№ 6, maddə 419; 2021, № 3, maddə 223) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

7.1. adında və 1-ci hissədə “əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları” sözləri “aylıq 

əlavə haqqın məbləğinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilməsi Qaydası” sözləri ilə əvəz edilsin; 

7.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq 

stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları” üzrə: 

7.2.1. adında “əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları” sözləri “aylıq əlavə haqqın 

məbləğinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilməsi Qaydası” sözləri ilə əvəz edilsin; 

7.2.2. 1-ci hissədə “Qaydalar” sözü “Qayda” sözü ilə, “Qanununa” sözü “Qanununun 22.7-ci maddəsinə” 

sözləri ilə əvəz olunsun və həmin hissəyə “əlavə haqqın” sözlərindən əvvəl “aylıq” sözü əlavə edilsin; 

7.2.3. 2-ci və 4-cü hissələrdə “xidmətin ikinci ilindən” sözləri “daimi dövlət qulluğuna qəbul edildiyi 

vaxtdan” sözləri ilə əvəz edilsin; 

7.2.4. 7-ci hissənin ikinci bəndində “Bu bənddə” sözləri “Bu hissədə və 7-1-ci hissədə” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

7.2.5. aşağıdakı məzmunda 7-1-ci hissə əlavə edilsin: 

“7-1. Dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.3-cü 

maddəsində nəzərdə tutulan dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) illəri həmin Qanunun 22.7-2-ci 

maddəsinə uyğun olaraq, qulluğun (xidmətin) xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onun dövlət qulluğu stajına və 

dövlət qulluğu stajı onun həmin Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlət qulluğunun xüsusi növündə 

qulluq (xidmət) illərinə daxil edilir.”; 

7.2.6. 11-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“11. Bu Qaydanın 7-ci və 9-cu hissələrinin tətbiqi ilə əlaqədar yaranmış mübahisələri Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası həll edir.”. 

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 7, maddə 596; 2012, № 12, maddə 1243) ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat 

kadrların formalaşdırılması Qaydaları”nın 1-ci hissəsində “birinci – beşinci” sözləri “1–5-ci” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 6, maddə 1096, № 12 (I kitab), maddə 2337; 2019, № 7, 

maddə 1234) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi 

Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

9.1. 1.1-ci bənddə “birinci – beşinci” sözləri “1–5-ci” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin bənddən “(bundan 

sonra – vakant vəzifə)” sözləri çıxarılsın; 

9.2. 1.4.1-ci yarımbənddə “sertifikatı” sözü “dövlət qulluğu sertifikatı” sözləri ilə əvəz edilsin; 

9.3. 1.4.2-ci yarımbəndə “dövlət qulluqçularının” sözlərindən sonra “, habelə Qanunun 28.12-ci 

maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələrə iddia edən şəxslərin” sözləri əlavə edilsin; 

9.4. 1.4.3-cü yarımbəndə “çalışmış” sözündən sonra “, eləcə də Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə 

tutulan dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq (xidmət) keçən və xüsusi (hərbi, diplomatik) rütbəsi olan, 

habelə həmin orqanlarda azı 5 il qulluq (xidmət) stajı olan və xüsusi (hərbi, diplomatik) rütbə nəzərdə tutulan 

vəzifələrdə çalışmış” sözləri əlavə edilsin; 
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9.5. 1.4.3-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı 

məzmunda 1.4.4-cü yarımbənd əlavə edilsin: 

“1.4.4. vakant vəzifə – tutulması üçün müsahibə, ümumi müsahibə və ya daxili müsahibə keçirilməsi 

nəzərdə tutulan, Qanunun 28-ci və 29-cu maddələrinə uyğun olaraq müəyyən edilən müvafiq dövlət qulluğu 

vəzifələri.”; 

9.6. 2.2-ci bəndə “yolu ilə” sözlərindən sonra “(Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən 

edilmiş vəzifələr istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin; 

9.7. aşağıdakı məzmunda 3.1-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“3.1-1. Qanunun 28.12-ci maddəsinin ikinci hissəsində müəyyən edilmiş vəzifələrin tutulması ilə bağlı 

müsahibə zamanı müsahibə komissiyasının tərkibinə yalnız həmin dövlət orqanının nümayəndələri daxil 

edilir.”; 

9.8. 5.10-cu bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Bu müddət ərzində həmin dövlət orqanında analoji vakant vəzifə (vəzifənin tutulması şərtləri uyğun 

olan) olduqda, namizədlərin razılığı ilə onlar həmin vəzifələrə təyin edilirlər, yaxud digər dövlət orqanında 

analoji vakant vəzifə olduqda, həmin vəzifəyə təyin edilmə məsələlərinə baxılması üçün namizədlər bu dövlət 

orqanının rəhbərinə Mərkəz tərəfindən təqdim olunurlar.”; 

9.9. 6.1-ci bəndə “inzibati qaydada” sözlərindən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu 

İdarəetmə Şurasına” sözləri əlavə edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 14 iyul 2021-ci il 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 2 iyul tarixli 358-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “Dövlət qulluqçularına 

əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları”nın və “Dövlət 

qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-

ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2021-ci il 2 iyul tarixli 358-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki: 

1.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.2-1-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata 

keçirir; 

1.2. həmin Qanunun 23.2-1-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti nəzərdə tutulur. 

2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170, № 

11, maddə 2249; 2019, № 1, maddə 75, № 8, maddə 1403; 2020, № 1, maddə 7, № 7, maddə 871, № 11, maddə 

1348, № 12 (I kitab), maddə 1480) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 3.1-ci bəndə “17.5-ci,” sözlərindən sonra “23.2-1-ci,” sözləri əlavə edilsin; 

2.2. 3.1-1-ci bəndə “cümləsində” sözündən sonra “və 23.2-1-ci maddəsində” sözləri əlavə edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 70; 2007, № 11, maddə 1117; 2018, № 2, maddə 

187; № 8, maddə 1038) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması 

Qaydaları”nın 6-cı hissəsində “azı 15 il” sözləri “minimum 15 il (“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 23.2-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. Bu Fərman 2020-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 9 avqust 2021-ci il 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli, 

“Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı”nın və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına 

görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikasına gələn əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə vizaların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bəzi 

məsələlər haqqında” 2010-cu il 13 sentyabr tarixli 326 nömrəli, “ASAN Viza” sistemi haqqında 

Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 20 oktyabr tarixli 1082 nömrəli və “Pasportlar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 16 may tarixli 671-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2017-ci il 21 

iyun tarixli 1478 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti ilə bağlı tədbirlər və “Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti haqqında Əsasnamənin, Xidmətin strukturunun təsdiq edilməsi 

və işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 

dekabr tarixli 692 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2019-cu il 29 noyabr tarixli 874 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə qərara 

alıram: 

1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170, № 

11, maddə 2249; 2019, № 1, maddə 75, № 8, maddə 1403; 2020, № 1, maddə 7, № 7, maddə 871, № 11, maddə 

1348, № 12 (I kitab), maddə 1480; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 14 iyul tarixli 1398 

nömrəli və 9 avqust tarixli 1419 nömrəli fərmanları) 3.5-ci bəndində “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 8, maddə 440; 2006, № 3, maddə 229, № 6, maddə 498; 

2007, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, maddə 948, 

№ 12, maddə 1242; 2008, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179, № 6, maddə 499, № 8, maddələr 717, 723; 

2009, № 2, maddə 66, № 6, maddələr 419, 421,422; 2010, № 2, maddə 80, № 3, maddə 183, № 10, maddə 850; 

2011, № 2, maddə 85; 2012, № 11, maddə 1078; 2013, № 3, maddə 236, № 8, maddə 901; 2014, № 9, maddə 

1027; 2016, № 5, maddə 854, № 6, maddələr 1029, 1073; 2017, № 5, maddə 840, № 8, maddələr 1519, 1521; 

2018, № 7 (I kitab), maddələr 1445, 1486, № 11, maddə 2287; 2019, № 1, maddə 76, № 4, maddə 655, № 6, 

maddə 1027, № 7, maddə 1211, № 8, maddə 1405; 2020, № 4, maddə 423, № 6, maddə 708; 2021, № 2, 

maddələr 121, 133; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 23 iyul tarixli 1410 nömrəli Fərmanı) ilə 

təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nun 2.1.1-ci yarımbəndinin 4-cü abzasında, 

2.1.2-ci yarımbəndinin 9-cu abzasında (hər iki halda), 2.1.3-cü yarımbəndinin 4-cü abzasında, 2.1.4-cü 

yarımbəndinin 4-cü abzasında (hər iki halda), 2.3.1-ci yarımbəndinin 3-cü abzasında ismin müvafiq hallarında 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri ismin müvafiq hallarında “Azərbaycan 

Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 6, maddə 494; 2009, № 2, maddə 66, № 6, maddə 421; 2010, 

№ 2, maddə 80, № 3, maddə 188, № 5, maddə 395, № 6, maddə 493; 2013, № 12, maddə 1507; 2015, № 11, 

maddə 1319, № 12, maddə 1469; 2017, № 4, maddə 558; 2018, № 5, maddə 960) ilə təsdiq edilmiş 

“Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçularının siyahısı”nın 2-ci hissəsində (hər iki halda) “Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb 

Xidmətində” sözləri ilə əvəz edilsin. 

4. “Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə vizaların 

rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 13 

sentyabr tarixli 326 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 9, 

maddə 774, № 10, maddələr 855, 859; 2011, № 2, maddə 80; 2018, № 1, maddə 58, № 10, maddə 1986) 2.2-ci 

http://e-qanun.az/framework/44223
http://e-qanun.az/framework/4518
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http://e-qanun.az/framework/20008
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bəndində “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının 

Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri ilə əvəz edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 oktyabr tarixli 1082 nömrəli Fərmanı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 10, maddə 1641; 2017, № 6, maddə 1098, № 12 

(I kitab), maddə 2273; 2018, № 4, maddə 663, № 10, maddə 1987; 2019, № 4, maddə 612) ilə təsdiq edilmiş 

“ASAN Viza” sistemi haqqında Əsasnamə”nin 7-1.0.2-ci yarımbəndində “Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

6. “Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 16 may tarixli 671-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1478 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 6, maddə 1094) 3-cü hissəsində “Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Tibb Xidməti” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 20 sentyabr 2021-ci il 

     № 1442 

  

http://e-qanun.az/framework/33948
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Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin təsvirinin və nümunəsinin təsdiq edilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2017-ci il 29 dekabr tarixli 968-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. “Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. “Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin nümunəsi” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 19 aprel 2022-ci il 

 

Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin təsviri 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2022-ci il 19 aprel tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir 

  

1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-2-ci maddəsinə əsasən dövlət 

qulluqçusuna qulluq keçdiyi dövlət orqanında verilən xidməti vəsiqənin (bundan sonra – xidməti vəsiqə) təsviri 

aşağıdakı kimidir: 

1.1. xidməti vəsiqə 100 mm x 70 mm ölçüdə, tünd qırmızı rəngli (“Pantone” rənglər kataloqunun Pantone 

504C rəng koduna uyğun) möhkəm cildli kitabça şəklindədir; 

1.2. xidməti vəsiqənin cildinin üst tərəfində ortada 25 mm x 28 mm ölçüdə Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gerbinin zərli təsviri verilir. Təsvirin altında qızılı rəngdə dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət 

orqanının adı yazılır; 

1.3. xidməti vəsiqənin içliyi xüsusi kağızdan hazırlanır, üzərindəki tünd qara rəngli yazılar “Pantone” 

rənglər kataloqunun Pantone Black 4C rəng koduna uyğun, tünd qırmızı rəngli yazılar isə “Pantone” rənglər 

kataloqunun Pantone 7644C rəng koduna uyğundur; 

1.4. xidməti vəsiqənin içliyinin birinci səhifəsində: 

1.4.1. sol tərəfdə yuxarıda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin 15 mm x 16,5 mm ölçülü rəngli 

təsviri verilir; 

1.4.2. yuxarıda ortada dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanının adı tünd qırmızı rəngli 

hərflərlə yazılır; 

1.4.3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirinin altında bütün səhifə boyu üfüqi istiqamətdə 

dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanının adının təkrarlandığı tünd qırmızı rəngli yazıdan ibarət 

ayırıcı xətt yerləşir; 

1.4.4. sol tərəfdə 30 mm x 40 mm ölçülü qırmızı fonda olan rəngli fotoşəkil üçün yer ayrılır; 

1.4.5. fotoşəkildən sağ tərəfdə dövlət qulluqçusunun soyadı, adı və atasının adı iki sətirdə tünd qara rəngli 

hərflərlə yazılır; 

1.4.6. səhifənin aşağı hissəsində tünd qara rəngli hərflərlə “XİDMƏTİ VƏSİQƏ                     № ____ - 

______” sözləri yazılır; 

1.5. xidməti vəsiqənin içliyinin ikinci səhifəsində: 

1.5.1. yuxarıda ortada dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanının adı tünd qırmızı rəngli 

hərflərlə yazılır; 

1.5.2. dövlət orqanının adının altında bütün səhifə boyu üfüqi istiqamətdə dövlət qulluqçusunun qulluq 

keçdiyi dövlət orqanının adının təkrarlandığı tünd qırmızı rəngli yazıdan ibarət ayırıcı xətt yerləşir; 

1.5.3. səhifənin orta hissəsində birinci – üçüncü sətirlərdə tünd qara rəngli hərflərlə dövlət qulluqçusunun 

qulluq keçdiyi struktur bölməsinin adı və dövlət qulluqçusunun vəzifəsi, dördüncü sətirdə isə dövlət 

qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi yazılır; 

https://azertag.az/xeber/2100434
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1.5.4. səhifənin aşağı hissəsində sol tərəfdə tünd qara rəngli hərflərlə dövlət orqanının rəhbərinin vəzifəsi 

yazılır, ortada imzası üçün yer ayrılır, sağ tərəfdə isə adı və soyadı yazılır. 

2. Xidməti vəsiqənin içliyinin hər iki səhifəsində fonda “Pantone” rənglər kataloqunun Pantone 7633C 

rəng koduna uyğun rənglə səkkizguşəli ulduzlar təsvir olunur və hər iki səhifəyə müvafiq dövlət orqanının 

dairəvi gerbli möhürü vurulur. 

 

Dövlət qulluqçusunun xidməti vəsiqəsinin nümunəsi 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2022-ci il 19 aprel tarixli Fərmanı 

ilə təsdiq edilmişdir 
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“Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə, o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü 

işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına (15 il) və əmək pensiyası almaq 

hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətin miqdarı haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 22 oktyabr tarixli 936 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Dövlət 

qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2021-ci il 2 iyul tarixli 358-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

“Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə, o cümlədən sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü 

işdən çıxmış, dövlət qulluğu vəzifəsində minimum qulluq stajına (15 il) və əmək pensiyası almaq hüququna 

malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətin miqdarı haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 22 oktyabr tarixli 936 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 10, maddə 541; 2008, № 7, maddə 612; 2018, № 8, maddə 1692; 2020, № 8, 

maddə 1038; 2021, № 8, maddə 919) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. Adında “qulluq stajına (15 il)” sözləri “15 il qulluq stajına” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. 1-ci hissədə “qulluq stajına” sözləri “15 il qulluq stajına (həmin Qanunun 23.2-1-ci maddəsində 

nəzərdə tutulan hal istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. 3-cü hissənin ikinci abzasına “minimum” sözündən sonra “15 il” sözləri əlavə edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 25 aprel 2022-ci il 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Əmək 

pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2022-ci il 13 may tarixli 530-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 70; 2007, № 11, maddə 1117; 2018, № 2, maddə 

187; 2020, № 8, maddə 1038; 2021, № 8, maddə 911) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının əmək 

pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1. aşağıdakı məzmunda 2-1-ci hissə əlavə edilsin: 

“2-1. Dövlət məvacibindəki sonrakı artımlar dövlət qulluqçusunun müvafiq vəzifədə işlədiyi vaxt dövlət 

məvacibinə daxil olan ödənişlərdəki artımlara şamil olunur.”. 

2. 7-ci hissənin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“Ailə üzvlərindən biri (“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20.1.13-cü 

maddəsinə uyğun olaraq ailə başçısının qulluq stajına görə əlavə təyin olunmuş əri (arvadı) və övladları istisna 

olmaqla) öz seçimi ilə digər növ əmək pensiyası və ya “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 14.4-cü maddəsinə əsasən sosial müavinət (ailə başçısını itirməyə görə sosial müavinət istisna 

olmaqla) aldıqda, ailə başçısını itirməyə görə ona düşən əmək pensiyasının məbləği digər ailə üzvləri arasında 

bölüşdürülməklə, onların əmək pensiyasının məbləği yenidən hesablanır.”. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 28 iyun 2022-ci il 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün 

dövlət məvacibinin hesablanması Qaydaları”nın və “Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən 

hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanında 

dəyişiklik edilməsi və “2017-ci il iyulun 1-dək təyin edilmiş əmək pensiyalarına qulluq stajına görə 

əlavələrin yenidən hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 25 iyun tarixli 142 

nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Əmək 

pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2022-ci il 5 noyabr tarixli 627-VIQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram: 

1. “Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət məvacibinin hesablanması 

Qaydaları”nın və “Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 194 nömrəli Fərmanında 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 70; 2007, № 11, maddə 1117; 2018, 

№ 2, maddə 187; 2020, № 8, maddə 1038; 2021, № 8, maddələr 911, 920; 2022, № 6, maddə 609) aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin: 

1.1. adından “və “Dövlət qulluqçularının əmək pensiyasının yenidən hesablanması Qaydaları”nın” sözləri 

çıxarılsın; 

1.2. 2-ci hissə ləğv edilsin; 

1.3. 4-cü və 5-ci hissələrdə “1-ci və 2-ci bəndlərində” sözləri “1-ci hissəsində” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularına əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün dövlət 

məvacibinin hesablanması Qaydaları” üzrə: 

1.4.1. 2-ci hissəyə “dövlət qulluqçusunun” sözlərindən sonra “pensiya təyinatı tarixinədək sonuncu 

artımlar nəzərə alınmaqla, müvafiq vəzifədə aldığı” sözləri əlavə edilsin; 

1.4.2. 9-cu hissəyə “pul ödənişləri” sözlərindən sonra “(büdcədənkənar vəsaitlər hesabına hesablanan 

əlavələr və digər ödənişlər istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin. 

2. “2017-ci il iyulun 1-dək təyin edilmiş əmək pensiyalarına qulluq stajına görə əlavələrin yenidən 

hesablanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 iyun 

tarixli 142 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1232) 

ləğv edilsin. 

3. Bu Fərman 2023-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 15 dekabr 2022-ci il 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 noyabr tarixli 658-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “İnzibati və yardımçı 

vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2022-ci il 29 noyabr tarixli 658-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 

həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki: 

1.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11.1.5.2-1-ci (ikinci halda) və 

11.1.6.1-1-ci (ikinci halda) maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 

1.2. həmin Qanunun 11.1.5.2-1-ci (birinci halda) və 11.1.6.1-1-ci (birinci halda) maddələrində nəzərdə 

tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər. 

2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170, № 

11, maddə 2249; 2019, № 1, maddə 75, № 8, maddə 1403; 2020, № 1, maddə 7, № 7, maddə 871, № 11, maddə 

1348, № 12 (I kitab), maddə 1480; 2021, № 7, maddə 732, № 8, maddə 911, № 9, maddə 982; 2022, № 4, 

maddə 303) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 3.1-ci bəndə “5.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində,” sözlərindən sonra “11.1.5.2-1-ci (ikinci halda), 

11.1.6.1-1-ci (ikinci halda) maddələrində,” sözləri əlavə edilsin; 

2.2. aşağıdakı məzmunda 3.12-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“3.12-1. həmin Qanunun 11.1.5.2-1-ci (birinci halda) və 11.1.6.1-1-ci (birinci halda) maddələrində 

nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının mərkəzi 

icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;”. 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 8, maddə 440; 2006, № 3, maddə 229, № 6, maddə 498; 

2007, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, maddə 948, 

№ 12, maddə 1242; 2008, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179, № 6, maddə 499, № 8, maddələr 717, 723; 

2009, № 2, maddə 66, № 6, maddələr 419, 421, 422; 2010, № 2, maddə 80, № 3, maddə 183, № 10, maddə 850; 

2011, № 2, maddə 85; 2012, № 11, maddə 1078; 2013, № 3, maddə 236, № 8, maddə 901; 2014, № 9, maddə 

1027; 2016, № 5, maddə 854, № 6, maddələr 1029, 1073; 2017, № 5, maddə 840, № 8, maddələr 1519, 1521; 

2018, № 7 (I kitab), maddələr 1445, 1486, № 11, maddə 2287; 2019, № 1, maddə 76, № 4, maddə 655, № 6, 

maddə 1027, № 7, maddə 1211, № 8, maddə 1405; 2020, № 4, maddə 423, № 6, maddə 708; 2021, № 2, 

maddələr 121, 133, № 7, maddə 744, № 9, maddə 982; 2022, № 1, maddə 27, № 4, maddə 303) ilə təsdiq 

edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. aşağıdakı məzmunda 1.9.34-1-ci və 1.9.34-2-ci yarımbəndlər əlavə edilsin: 

“1.9.34-1. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan, rəhbəri və rəhbərinin müavinləri 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən dövlət xidmətləri və 

dövlət agentliklərinin aparat rəhbərləri və onların müavinləri; 

1.9.34-2. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan, rəhbəri və rəhbərinin müavinləri 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən dövlət xidmətləri və 

dövlət agentliklərinin rəhbərlərinin müşavirləri, köməkçiləri;”; 

3.2. 2.1.5-ci yarımbəndə aşağıdakı məzmunda 5-1-ci abzas əlavə edilsin: 
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“5-1. Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan, rəhbəri və 

rəhbərinin müavinləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən 

dövlət xidmətləri və dövlət agentliklərinin aparat rəhbərləri və onların müavinləri;”; 

3.3. 2.1.6-cı yarımbəndə aşağıdakı məzmunda 8-1-ci abzas əlavə edilsin: 

“8-1. Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan, rəhbəri və 

rəhbərinin müavinləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən 

dövlət xidmətləri və dövlət agentliklərinin rəhbərlərinin müşavirləri, köməkçiləri;”. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 29 noyabr tarixli 658-VIQD 

nömrəli Qanunundan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 12 yanvar 2023-cü il 
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“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 fevral tarixli 825-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli, “Dövlət orqanlarında dövlət 

qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il 3 sentyabr 

tarixli 569 nömrəli, “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” 

2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli, “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 

barədə” 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli və “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə 

müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikasının 2023-cü il 24 fevral tarixli 825-VIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin 

Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki: 

1.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.1.11-ci, 7.3-cü maddələrində, 

13.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində (hər iki halda), 15-3.2-ci, 15-3.3-cü, 22.3-cü, 31-1.1-ci, 31-1.4-cü 

maddələrində və 32.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir; 

1.2. həmin Qanunun 1.1.11-ci, 7.3-cü, 15-3.3-cü və 22.3-cü (Azərbaycan Respublikasının diplomatik 

nümayəndəlikləri və konsulluqları, habelə digər dövlət orqanlarının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

nümayəndəlikləri istisna olmaqla) maddələrində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti nəzərdə tutulur; 

1.3. həmin Qanunun 29.13-cü maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinlərinə münasibətdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, digər yerli icra hakimiyyəti başçılarının müavinlərinə münasibətdə isə müvafiq yerli 

icra hakimiyyətlərinin başçıları həyata keçirirlər; 

1.4. həmin Qanunun 29.13-cü maddəsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri istisna olmaqla digər yerli icra 

hakimiyyəti başçılarının müavinlərinə münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 

rəhbəri həyata keçirir; 

1.5. həmin Qanunun 31-1.1-ci, 31-1.4-cü maddələrində və 32.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə 

tutulmuş orqanın (qurumun) səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir; 

1.6. həmin Qanunun 13.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində (birinci halda) və 22.3-cü (Azərbaycan 

Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları, habelə digər dövlət orqanlarının xarici ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən nümayəndəliklərinə münasibətdə) maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti nəzərdə tutulur; 

1.7. həmin Qanunun 15-3.2-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyası və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi nəzərdə tutulur; 

1.8. həmin Qanunun 13.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci halda) “orqan (qurum)” dedikdə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi nəzərdə tutulur. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, 

dövlət orqanlarının struktur qurumlarında onlara həvalə edilmiş funksiyalar nəzərə alınmaqla təminedici və 

yardımçı struktur bölmələrin siyahısı ilə bağlı təkliflərini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin; 

2.2. həmin Qanunun 15-3.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, dövlət qulluqçuları reyestrinin aparılması 

qaydası ilə bağlı təkliflərini iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etsin; 

2.3. həmin Qanunun 31-1.1-ci və 31-1.4-cü maddələrinə uyğun olaraq, dövlət qulluqçusunun rotasiyası 

qaydasını, rotasiya qaydasında yaşadığı inzibati ərazi vahidindən kənarda vəzifəyə təyin olunan dövlət 
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qulluqçularına kompensasiya və birdəfəlik ödəniş verilməsi qaydasını üç ay müddətində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etsin; 

2.4. həmin Qanunun 32.5-ci maddəsinin ikinci cümləsinə uyğun olaraq, dövlət qulluqçusunun karyera 

inkişaf planının hazırlanması qaydasını iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 

razılaşdırmaqla təsdiq etsin; 

2.5. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 24 fevral tarixli 825-VIQD nömrəli Qanunundan irəli gələn digər 

məsələləri həll etsin. 

3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, maddə 28; 2002, № 8, maddə 495; 2005, № 12, maddə 1111; 2007, № 12, 

maddə 1241; 2008, № 5, maddə 363; 2010, № 2, maddə 80; 2017, № 8, maddə 1518; 2018, № 2, maddə 170, № 

11, maddə 2249; 2019, № 1, maddə 75, № 8, maddə 1403; 2020, № 1, maddə 7, № 7, maddə 871, № 11, maddə 

1348, № 12 (I kitab), maddə 1480; 2021, № 7, maddə 732, № 8, maddə 911, № 9, maddə 982; 2022, № 4, 

maddə 303; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 12 yanvar tarixli 1962 nömrəli və 14 yanvar 

tarixli 1979 nömrəli fərmanları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. 3.1-ci bənddə “5.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində” sözləri “1.1.11-ci maddəsində, 5.2-ci 

maddəsinin ikinci cümləsində, 7.3-cü maddəsində” sözləri ilə, “12.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində” sözləri 

“13.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində (hər iki halda)” sözləri ilə, “17.5-ci maddəsində” sözləri “17.5-ci, 22.3-

cü maddələrində” sözləri ilə, “və 30-1.13-cü maddələrində” sözləri “, 30-1.13-cü, 31-1.1-ci, 31-1.4-cü 

maddələrində, 32.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində” sözləri ilə əvəz olunsun və həmin bəndə “15-2.3-cü” 

sözlərindən sonra “,15-3.2-ci, 15-3.3-cü” sözləri əlavə edilsin; 

3.2. 3.1-1-ci bənddə “5.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 17.4-3-cü maddəsinin ikinci cümləsində” 

sözləri “1.1.11-ci maddəsində, 5.2-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 7.3-cü, 15-3.3-cü maddələrində, 17.4-3-cü 

maddəsinin ikinci cümləsində, 22.3-cü (Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və 

konsulluqları, habelə digər dövlət orqanlarının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən nümayəndəlikləri istisna 

olmaqla) maddəsində” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.3. aşağıdakı məzmunda 3.1-2–3.1-4-cü bəndlər əlavə edilsin: 

“3.1-2. həmin Qanunun 29.13-cü maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinlərinə münasibətdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti, digər yerli icra hakimiyyəti başçılarının müavinlərinə münasibətdə isə müvafiq yerli 

icra hakimiyyətlərinin başçıları həyata keçirirlər; 

3.1-3. həmin Qanunun 29.13-cü maddəsində (ikinci halda) nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının səlahiyyətlərini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri istisna olmaqla, digər yerli icra 

hakimiyyəti başçılarının müavinlərinə münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 

rəhbəri həyata keçirir; 

3.1-4. həmin Qanunun 15-3.2-ci maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyası və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi nəzərdə tutulur;”; 

3.4. 3.2-1-ci və 3.2-2-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“3.2-1. həmin Qanunun 13.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində (birinci halda), 22.3-cü (Azərbaycan 

Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları, habelə digər dövlət orqanlarının xarici ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən nümayəndəliklərinə münasibətdə), 22.7-2-ci maddələrində, 28.5-ci maddəsinin ikinci 

hissəsinin ikinci cümləsində, 28.12-ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinin 

üçüncü cümləsində və 30-1.13-cü maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti nəzərdə tutulur; 

3.2-2. həmin Qanunun 31-1.1-ci, 31-1.4-cü maddələrində və 32.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində 

nəzərdə tutulmuş orqanın (qurumun) səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;”; 

3.5. 3.3-cü və 3.23-cü bəndlər ləğv edilsin; 

3.6. 3.20-ci bəndə “yuxarı” sözündən sonra “kateqoriya” sözü əlavə edilsin; 

3.7. 3.21-1-ci bəndə “Qanunun” sözündən sonra “13.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində (ikinci halda),” 

sözləri əlavə edilsin; 

3.8. 3.22-4-cü bənddə “birinci cümləsində (ikinci halda)” sözləri “birinci cümləsində” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 
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4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 9, maddə 584; 2003, № 8, maddə 441; 2005, № 11, maddə 

1009; 2009, № 6, maddə 419; 2010, № 3, maddə 183; 2013, № 12, maddə 1506; 2015, № 2, maddə 120; 2020, 

№ 12 (I kitab), maddə 1480; 2021, № 3, maddə 221, № 8, maddə 906; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2023-cü il 1 fevral tarixli 2014 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına 

ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 3-cü hissəsi ləğv edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 8, maddə 440; 2006, № 3, maddə 229, № 6, maddə 498; 

2007, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7, maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, maddə 948, 

№ 12, maddə 1242; 2008, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179, № 6, maddə 499, № 8, maddələr 717, 723; 

2009, № 2, maddə 66, № 6, maddələr 419, 421, 422; 2010, № 2, maddə 80, № 3, maddə 183, № 10, maddə 850; 

2011, № 2, maddə 85; 2012, № 11, maddə 1078; 2013, № 3, maddə 236, № 8, maddə 901; 2014, № 9, maddə 

1027; 2016, № 5, maddə 854, № 6, maddələr 1029, 1073; 2017, № 5, maddə 840, № 8, maddələr 1519, 1521; 

2018, № 7 (I kitab), maddələr 1445, 1486, № 11, maddə 2287; 2019, № 1, maddə 76, № 4, maddə 655, № 6, 

maddə 1027, № 7, maddə 1211, № 8, maddə 1405; 2020, № 4, maddə 423, № 6, maddə 708; 2021, № 2, 

maddələr 121, 133, № 7, maddə 744, № 9, maddə 982; 2022, № 1, maddə 27, № 4, maddə 303; Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 12 yanvar tarixli 1962 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və 

yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

5.1. 1.1-ci bənddə “12.1-ci” sözləri “1.1.11-ci” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin bənddən “və vəzifələrin 

tutulması şərtləri” sözləri çıxarılsın; 

5.2. 1.2 – 1.4-cü bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“1.2. İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu dövlət orqanlarında ştat cədvəllərinin hazırlanması 

üçün əsasdır. 

1.3. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati və yardımçı vəzifələr tutan dövlət qulluqçularının həmin 

dövlət orqanlarının fəaliyyətini, dövlət qulluğu vəzifəsinin adını, qulluq funksiyalarını və vəzifənin tutulması 

şərtlərini özündə əks etdirən vəzifə təlimatları həmin orqanların rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilir. 

1.4. 1 – 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci–yeddinci təsnifatlarına uyğun olan 

vəzifələr üzrə vəzifə təlimatları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi ümumi şərtlərə 

uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə razılaşdırılmaqla, müvafiq dövlət 

orqanlarının rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilir.”; 

5.3. 1.5–1.8-ci bəndlər ləğv edilsin; 

5.4. 1.9.23-cü yarımbəndə “köməkçisi” sözündən əvvəl “müşaviri və” sözləri əlavə edilsin; 

5.5. 2.1.4-cü yarımbənd üzrə: 

5.5.1. 14-cü abzasa “köməkçiləri” sözündən əvvəl “müşavirləri və” sözləri əlavə edilsin; 

5.5.2. 15-ci abzasdan “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası,” sözləri çıxarılsın və həmin 

abzasda “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında olan icra hakimiyyəti orqanları, Milli Televiziya 

və Radio Şurası aparatlarının” sözləri “Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurası aparatlarının, Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.6. 2.1.5-ci yarımbənd üzrə: 

5.6.1. 5-ci abzasdan “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının,” sözləri çıxarılsın və 

həmin abzasda “Milli Televiziya və Radio Şurasının aparatlarında” sözləri “Azərbaycan Respublikası 

Audiovizual Şurasının aparatlarında, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyində” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.6.2. 10-cu abzasda “Milli Televiziya və Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Audiovizual” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.7. 2.1.6-cı yarımbəndin 2-ci abzasından “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının,” 

sözləri çıxarılsın və həmin abzasda “Milli Televiziya və Radio Şurasının aparatlarında” sözləri “Azərbaycan 

Respublikası Audiovizual Şurasının aparatlarında, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

Katibliyində” sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.8. 2.3.3-cü yarımbəndin 1-ci abzasında “və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

aparatlarında” sözləri “aparatlarında, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyində” 

sözləri ilə, “Milli Televiziya və Radio” sözləri “Azərbaycan Respublikası Audiovizual” sözləri ilə əvəz olunsun, 

həmin abzasdan “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında yaradılan icra hakimiyyəti 

orqanlarının,” sözləri çıxarılsın. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Dövlət qulluğu. 

Sənədlər toplusu 

 

 210 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 6, maddə 542; 2013, № 1, maddə 29, № 2, maddə 117, № 3, 

maddə 246, № 8, maddə 909, № 10, maddə 1155, № 12, maddə 1514; 2014, № 5, maddələr 477, 487, № 9, 

maddə 1027, № 12, maddə 1577; 2015, № 3, maddə 271, № 9, maddə 1005, № 11, maddə 1322, № 12, maddə 

1448; 2016, № 2 (II kitab), maddə 273, № 5, maddələr 859, 864, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1464, № 10, 

maddə 1647, № 11, maddə 1835; 2017, № 3, maddə 353, № 4, maddə 545, № 5, maddə 807, № 8, maddə 1521, 

№ 10, maddə 1797; 2018, № 2, maddələr 191, 215, № 3, maddə 427, № 4, maddə 659, № 7 (I kitab), maddə 

1462, № 10, maddə 2017, № 12 (I kitab), maddələr 2538, 2596; 2019, № 3, maddə 406, № 4, maddə 655, № 5, 

maddələr 820, 826, 848, 852, 857, № 6, maddə 1037, № 12, maddə 1936; 2020, № 1, maddə 7, № 8, maddə 

1039, № 10, maddə 1247; 2021, № 1, maddələr 16, 36, № 6 ( I kitab), maddə 567, № 11, maddə 1211, № 12, 

maddə 1367; 2022, № 1, maddə 29, № 4, maddələr 302, 323, № 5, maddə 475, № 6, maddə 594, № 8, maddə 

874, № 10, maddə 1142, № 12, maddələr 1411, 1428, 1441) ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri 

haqqında Əsasnamə”nin 2.15-ci bəndindən “, müvafiq nümayəndələrin və orqan rəhbərlərinin təqdimatı ilə,” 

sözləri çıxarılsın. 

7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 6, maddə 1096, № 12 (I kitab), maddə 2337; 2019, № 7, 

maddə 1234; 2021, № 7, maddə 732; 2022, № 1, maddə 27) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifəsinin 

tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası”nın 1.1-ci bəndindən “(yerli icra hakimiyyəti orqanları, 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan orqanlar, yerli icra hakimiyyəti başçılarının yanında 

avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşıma idarələri, yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəlikləri və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın və 

həmin bəndə “Azərbaycan Respublikasının” sözlərindən əvvəl “yerli icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 

müavinləri və” sözləri əlavə edilsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 10 aprel 2023-cü il 

 


