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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN  

QƏRARLARI 
 

MÜNDƏRİCAT 
 

 

➢ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti "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 Qaydası"nın təsdiq 

edilməsi haqqında (4 fevral 2004-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 təyin olunması Qaydası (4  fevral  2004-cü il) 

➢ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin 

tənzimlənməsi haqqında  (28 sentyabr 2004-cü il) 

➢ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “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 Qaydası”nın təsdiq 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli, 7 

nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə (24 noyabr 2004-cü il) 

➢ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti "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 Qaydası"nın təsdiq 

edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli, 

7 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (14 yanvar 2005-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin 

tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il  

28 sentyabr tarixli, 142 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə (14 dekabr 2005-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyanın üzvlərinin təyin edilməsi haqqında (28 iyun 2005-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə 

(14 dekabr 2005-ci il) 

➢ "Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişikliklər 

edilməsi haqqında (8 fevral 2007-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 

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 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq 

edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın təsdiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli 77 

nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə (16 yanvar 2008-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişikliklər 

edilməsi haqqında (13 fevral 2008-ci il) 
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➢ “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişikliklər 

edilməsi haqqında (25 iyul 2008-ci il) 

➢ «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 təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 

sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil olmayan 

vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu 

vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli 77 nömrəli qərarına əlavə edilməsi haqqında 

(21  aprel  2009-cu il) 

➢ "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciətinin 

Forması"nın təsdiq edilməsi haqqında (6 may 2011-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında" 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli və 

"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" 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 nömrəli 

fərmanlarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi 

qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında (23 dekabr 2016-cı il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında" 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli və 

"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" 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 nömrəli 

fərmanlarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi 

qərarlarının və onların struktur elementlərinin ləğv edilməsi haqqında (26 dekabr 2016-cı il) 

➢ "Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması"nın 

təsdiq edilməsi haqqında (10 mart 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli 77 nömrəli qərarı 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 təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq 

edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat 

Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması.Siyahısı"nda dəyişiklik 

edilməsi haqqında (4 aprel 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli 7 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş "Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya sağlamlıq imkanlarının 

məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum 
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həddinə və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən 

ömürlük müavinətin təyin olunması Qaydası"nda dəyişiklik edilməsi barədə (5 iyun 2017-ci 

il) 

➢ “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının Forması”nın təsdiq 

edilməsi haqqında (24 noyabr 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə 

edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə 

(27 noyabr 2017-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət qulluğu 

vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test nümunələrinin 

hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin 

aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə (27 

noyabr 2017-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart 

tarixli 87 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə (27 noyabr 2017-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın bəzi qərarlarının və onların 

struktur elementlərinin ləğv edilməsi haqqında (8 dekabr 2017-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi 

barədə (9 fevral 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart 

tarixli 87 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə (26 fevral 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişikliklər 

edilməsi haqqında (15 mart 2018-ci il) 

➢ “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” (26 oktyabr 2020-ci il) 

➢ “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə” (6 aprel 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 “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 2021-ci il 9 

avqust tarixli 1419 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı (20 avqust 2021-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə 

iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli və “Dövlət 
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qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının Forması”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2017-ci il 24 noyabr tarixli 508 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (25 noyabr 2021-ci il) 

➢ “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (14 yanvar 2022-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi və 

dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test 

nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, 

qiymətləndirmənin aparılması Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (15 mart 2022-ci il) 

➢ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda 

fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən 

test imtahanları üçün test nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının 

təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 

2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli, “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından 

keçmək barədə Sertifikatın Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 10 mart tarixli 

87 nömrəli və “Birinci-beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci-

yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin tutulmasının Ümumi Şərtləri”nin təsdiq 

edilməsi haqqında” 2017-ci il 8 dekabr tarixli 545 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (17 mart 2022-ci il) 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

"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 

Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında 

 

Qərar N 7 
 

Bakı şəhəri, 4 fevral 2004-cü il 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.3-cü maddəsinin icrası ilə əlaqədar 

qəbul olunmuş "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 2003-cü il 22 oktyabr tarixli 936 nömrəli Fərmanının 

3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. "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 Qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu qərar 2003-cü il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADE 

 

24 noyabr 2004-cü il tarixli, 184 nömrəli; 14 yanvar 2005-ci il tarixli, 7 nömrəli qərarlara əsasən 

dəyişikliklərlə. 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2004-cü il 4 fevral tarixli 7 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir 

  

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 

Qaydası 
 

1. Bu Qayda "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 23.3-cü maddəsinə və 

"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 2003-cü il 22 oktyabr tarixli 936 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq 

pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə könüllü işdən çıxmış və dövlət qulluğunda xidmət illərinin 

minimum həddinə malik olmayan dövlət qulluqçularına ömürlük müavinətin (bundan sonra - müavinət) təyin 

olunması və ödənilməsi məsələlərini tənzimləyir. 

2. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə mindiyi 2001-ci il 

sentyabrın 1-dən icra, qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyətləri orqanlarının aparatlarında dövlət qulluğunu 

davam etdirən və ya yeni qəbul edilən, bu Qanuna uyğun olaraq inzibati və yardımçı vəzifəni tutan, müvafiq 

qanunvericiliyə uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına və ya əlilliyinə görə dövlət orqanından könüllü işdən 

çıxmış və dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum həddinə (5 il) malik olmayan dövlət qulluqçusunun 

(bundan sonra - dövlət qulluqçusu) müavinət almaq hüququ vardır. 

3. Müavinət almaq hüququ olan şəxs heç bir müddət məhdudiyyəti olmadan istənilən vaxt müavinətin 

təyin edilməsi üçün müvafiq təsdiqedici sənədlər (arayışlar) təqdim etməklə aidiyyəti rayon, şəhər Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə müraciət edə bilər. Müavinət təyin edən orqan tərəfindən müavinəti almaq üçün 

edilən müraciətə 10 iş günü ərzində baxılır. 

4. Müavinətin təyin edilməsi üçün şəxsin ərizəsi ilə birlikdə rayon, şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Mərkəzinə aşağıdakı təsdiqedici sənədlər təqdim edilməlidir: 

• A· Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin notariat qaydada təsdiq 

edilmiş surəti; əmək kitabçasından çıxarış və ya əmək kitabçasının notariat qaydada təsdiq edilmiş 

surəti;  

• A· əlillik barədə Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının arayışı (əlilliyinə görə könüllü 

işdən çıxdıqda);  

• A· dövlət qulluqçusunun məvacibi barədə dövlət orqanının arayışı.  

5. Müavinətin məbləği dövlət qulluqçusunun axırıncı əsas vəzifəsi üzrə, işdən çıxdığı aydan əvvəlki 12 

təqvim ayının orta aylıq məvacibinə əsasən müəyyən edilir. Bu halda 12 təqvim ayından az dövlət qulluğunda 

çalışmış dövlət qulluqçusuna müavinət faktiki qulluq edilmiş tam təqvim aylarına əsasən hesablanır. Dövlət 

məvacibi vəzifə maaşından, mükafatlardan və vəzifə maaşına əlavələrdən (dövlət qulluqçusunun ixtisas 

dərəcəsinə, qulluq stajına və s. görə verilən əlavələr) ibarətdir. Aylıq müavinətin miqdarı dövlət qulluqçusunun 

axırıncı əsas vəzifəsi üzrə bu Qaydaya əsasən hesablanan dövlət məvacibinin 15 faizini təşkil edir. 

6. Müavinət ömürlük təyin edilir və bu Qayda ilə onun dayandırılmasına səbəb olan hallar yaranan 

günədək ödənilir. Müavinət dövlət qulluqçusunun yaşayış yeri üzrə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayon, şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi tərəfindən dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına hər ay ödənilir. Müavinət alan şəxsin arzusu ilə müavinət onun Azərbaycan Respublikası 

bankında şəxsi hesabına köçürülə və müvafiq qaydada etibarnamə verilmiş şəxsə verilə bilər. Müavinəti almaq 

hüququna malik olan şəxsə müraciətdən əvvəlki 3 aydan çox olmayan müddət üçün (işdən çıxdığı gündən tez 

olmayaraq) müavinət ödənilir. 

7. Müavinət alan şəxsin müavinəti aşağıdakı hallarda dayandırılır yenidən dövlət qulluğuna qəbul 

edildikdə, vəfat etdikdə. 

8. Müavinətin ödənilməsinin dayandırılmasına səbəb olan müvafiq hallar barədə müavinəti alan şəxs və 

ya onun vəfatı ilə əlaqədar ailə üzvlərindən biri 5 gün müddətində müvafiq rayon, şəhər Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Mərkəzinə məlumat verməyə borcludur (yenidən dövlət qulluğuna qəbul edilməsi barədə arayış və ya 

ölüm haqqında şəhadətnamənin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti). 
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9. Müavinətin dayandırılması halları barədə müavinəti alan şəxs vaxtında məlumat vermədikdə və ya 

qəsdən düzgün olmayan sənədlər təqdim etdikdə, müavinəti ödəyən orqan tərəfindən artıq ödənilmiş müavinətin 

məbləği məhkəmə qaydasında geri alınır. 

10. Müavinəti alan şəxsin vəfatı ilə əlaqədar alınmamış müavinətin məbləği mülki qanunvericilikdə 

müəyyən edilmiş qaydada ödənilir. 

11. Müavinət müəyyən olunmuş qaydada digər müavinət növlərindən, pensiyadan (dövlət 

qulluqçularının pensiyasından başqa), ödənişlərdən asılı olmayaraq ödənilir. 

12. Xarici dövlətdə olduqları müddətdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının müavinəti onların 

arzuları ilə Azərbaycan Respublikasının bankında olan şəxsi hesabına və ya həmin şəxslərin öz vəsaitləri 

hesabına yaşadığı dövlətə köçürülə bilər. 

13. Dövlət qulluqçusunun müavinətinin məbləği fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun dövlət 

məvacibinin məbləğində olan sonrakı artımlara uyğun olaraq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

yenidən hesablanır. 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında 
 

Qərar N 142 
  

Bakı şəhəri, 28 sentyabr 2004-cü il 

 

Dövlət qulluqçularının əmək haqlarının artırılması haqqında? Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2004-cü il 10 avqust tarixli, 347 nömrəli Sərəncamının 4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Dövlət orqanlarında şöbə və sektorların yaradılması üçün tələb olunan ştat vahidlərinin minimum say 

həddi şöbə yaradılması üçün ? 8 vahid (dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrində 3 vahid) , sektor 

yaradılması üçün ? 3 vahid müəyyən edilsin. 

2. Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin (xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, 

ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) aylıq vəzifə maaşları 2004-cü il sentyabrın 1-dən aşağıdakı 

məbləğlərdə müəyyən edilsin: 

Aylıq vəzifə maaşının məbləği  

(min manatla)  

1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  

350  

2-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  

450  

3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında  

320  

4-cü kateqoriya dövlət orqanlarında  

290  

5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  

230  

6-cı və 7-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  

150  

3. Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilər üçün bu qərarın 2-ci bəndində nəzərdə 

tutulmayan vəzifələr üzrə vəzifə maaşları Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla, bu orqanların rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir. 

4. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADƏ 

14 dekabr 2005-ci il tarixli, 224 nömrəli qərara əsasən əlavələrlə 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

“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 

Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli, 7 nömrəli qərarında  

dəyişiklik edilməsi barədə 
 

Qərar N 184 
  

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2004-cü il 

 

Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında? Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə? Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 avqust tarixli, 105 nömrəli Fərmanının icrasını 

təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli, 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş ?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 Qaydasının 13-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

Dövlət qulluqçusunun müavinətinin məbləği fəaliyyətdə olan dövlət qulluqçusunun dövlət məvacibinin 

məbləğində olan sonrakı artımlara uyğun olaraq, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yenidən 

hesablanır.?. 

2. Bu qərar 2005-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADƏ 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti "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 Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli,  

7 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə  
 

Qərar N 7 
 

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2005-ci il 

 

"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

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

2004-cü il 5 noyabr tarixli, 506 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli, 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş "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 Qaydası"nın 2-ci bəndində "icra hakimiyyəti orqanlarında" sözləri "icra" sözü ilə əvəz edilsin. 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADƏ 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

"Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il  

28 sentyabr tarixli, 142 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə 
 

Qərar N 224 
 

Bakı şəhəri, 14 dekabr 2005-ci il 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. "Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli, 142 nömrəli qərarının 1-ci bəndində "8 vahid" sözlərindən 

sonra "(dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrində 3 vahid)" sözləri əlavə edilsin. 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİ-ZADƏ 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın üzvlərinin  

təyin edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLiKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI 

 
«Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiya haqqında» Əsasnamənin 3-cü maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi qərara alır: 

Aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın üzvləri təyin edilsinlər: 

Ziyafət Abbas oğlu Əsgərov—Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin müavini, Milli Məclisin 

Təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komissiyasının sədri; 

Əli Cavad oğlu Əhmədov—Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı; 

Bəxtiyar Həmzə oğlu Əliyev—Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı; 

Əli Məhəmməd oğlu Hüseynov—Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri; 

Lətif Hüseyn oğlu Hüseynov—Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Dövlət quruculuğu 

üzrə qanunvericilik şöbəsinin müdiri. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri 

M.ƏLƏSGƏROV 

 

Bakı şəhəri, 28 iyun 2005-ci il. 

№ 956-IIQR. 
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“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli  

142 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarının 1-ci bəndində “8 vahid” sözlərindən 

sonra “(dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələrində 3 vahid)” sözləri əlavə edilsin. 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  

A.RASİZADƏ 

 

Bakı şəhəri, 14 dekabr 2005-ci il 

№ 224   



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 
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"Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 

142 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 
"Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 

yanvar tarixli 1895 nömrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. "Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarının 2-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin (xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, 

ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) aylıq vəzifə maaşları 2007-ci il fevralın 1-dən aşağıdakı 

məbləğlərdə müəyyən edilsin: 

 

 Aylıq vəzifə maaşının 

məbləği (manatla) 

1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  113 

2-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  88 

3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında  80 

4-cü kateqoriya dövlət orqanlarında  73 

5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  58 

6-cı və 7-ci kateqoriya dövlət orqanlarında  50 

 

2. "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 1 fevral tarixli 20 nömrəli qərarının 1-ci bəndi 

qüvvədən düşmüş hesab edilsin. 

3. Bu qərar 2007-ci il fevralın 1-dən qüvvəyə minir. 

 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  

A. RASİZADƏ 

Bakı şəhəri, 8 fevral 2007-ci il 

                   № 26 

 



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 
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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 Respublikası 

Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş 

Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda 

göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli  

77 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 
 

“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 Respublikası 

Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil 

olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə 

uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 

15 may tarixli 77 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 28 

noyabr tarixli 184-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və 

əlavələr edilməsi və bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 noyabr 

tarixli 669 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti qərara alır:  

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”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil 

olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə 

uyğunlaşdırılması Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 

15 may tarixli 77 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, 

maddə 547) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

1.1. adında, preambulasında və 1-ci bəndində “Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında” sözləri 

“Əmək pensiyaları haqqında” sözləri ilə əvəz edilsin;  

1.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş “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 Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq 

edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən 

dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı»nın adında “Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı 

haqqında” sözləri “Əmək pensiyaları haqqında” sözləri ilə əvəz edilsin.  

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  

A. RASİZADƏ  



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 
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Bakı şəhəri, 16 yanvar 2008-ci il 

                        № 5 



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 
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“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 

142 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 
«Minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci 

il 26 dekabr tarixli 2577 nömrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. «Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 755; 2005-ci il, № 12, maddə 1224; 2007-ci il, № 2, maddə 

186) 2-ci bəndində «58» rəqəmi «65» rəqəmi ilə, «50» rəqəmi «60» rəqəmi ilə əvəz edilsin. 

2. Bu qərar 2008-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.   

 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

A. RASİZADƏ 

 

 

 

Bakı şəhəri, 13 fevral 2008-ci il 

                     № 40 

  



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 
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“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında”  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 

142 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 
Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin sosial müdafiəsini gücləndirmək 

məqsədi ilə “Dövlət qulluqçularının əməkhaqlarının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2008-ci il 9 iyul tarixli 2934 nömrəli Sərəncamının 3-cü bəndinə əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:  

1. “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 755; 2005-ci il № 12, maddə 1224; 2007-ci il № 2, maddə 186; 2008-ci il, № 

2, maddə 120) 2-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:  

“Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin (xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, 

ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) aylıq vəzifə maaşları 2008-ci il iyulun 1-dən aşağıdakı məbləğlərdə 

müəyyən edilsin:  

  

 
Aylıq vəzifə maaşının məbləği 

(manatla) 

1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 150 

2-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 140 

3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında 130 

4-cü kateqoriya dövlət orqanlarında 120 

5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 110 

6-cı və 7-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 100 

                                                                                                                                                    

2. Bu qərar 2008-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  

A. RASİZADƏ 

 

Bakı şəhəri, 25 iyul 2008-ci il 

№ 169  

 



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 
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«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 təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya 

daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu 

vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı»nın təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli 77 nömrəli qərarına əlavə edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

«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 təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli 77 nömrəli qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 547; 2008-ci il, № 1, maddə 38, № 9, maddə 

854) 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 təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2005-ci il  1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq edilmiş Siyahıya daxil 

olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən dövlət qulluğu vəzifələrinə 

uyğunlaşdırılması Siyahısı»nın II bölməsinə aşağıdakı məzmunda 2-ci bənd əlavə edilsin: 

 

2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin mərkəzi aparatında: 

2. Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarının aparatlarında: 

Azərbaycan Respublikası xalq təsərrüfatı üçün 

təxsislə işçi qüvvəsi saxlayan respublika 

komissiyasının işçi qrupunun: 

  

rəhbəri sektor müdiri 

baş mütəxəssisi baş məsləhətçi 

aparıcı mütəxəssisi aparıcı məsləhətçi 

kargüzar-makinaçısı aparıcı mütəxəssis 

 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. Rasi-zadə 

 

Bakı şəhəri, 21  aprel  2009-cu il 

№ 68 



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 
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"Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciətinin Forması"nın 

təsdiq edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

 "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 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. "Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün  müraciətinin Forması" 

təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə 

 

Bakı şəhəri, 6 may 2011-ci il 

№ 70 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik 

hüquqi şəxsin yaradılması haqqında" 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli və "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" 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 nömrəli fərmanlarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ 

QƏRAR 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik 

hüquqi şəxsin yaradılması haqqında" 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanının 6.2-ci bəndinin və 

"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" 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 

nömrəli Fərmanının 1.1.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 5 fevral tarixli 28 nömrəli qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 2, maddə 109, № 5, maddə 434, № 7, maddə 672; 2009, № 

10, maddə 846; 2010, № 4, maddə 355, № 8, maddə 769; 2014, № 3, maddə 316, № 5, maddə 556; 2016, № 7, 

maddə 1343; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 22 noyabr tarixli 475 nömrəli qərarı) ilə 

təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, habelə Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan 

əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə verilən fərdi identifikasiya nömrəsinin daxil edilməli olduğu və 

həmin şəxslərin uçotunun aparıldığı digər dövlət informasiya sistemlərinin Siyahısı"nda aşağıdakı dəyişikliklər 

edilsin: 

1.1. on ikinci abzasda "Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya" sözləri "Dövlət 

İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. on dördüncü abzasda "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 1, maddə 30; 2012, № 10, maddə 1004) ilə 

təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil sistemində qiymətləndirmə Konsepsiyası"nın 2.3-cü 

bəndinin beşinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"ümumi təhsil müəssisələrində buraxılış imtahanları keçirilən fənləri (ana dili və riyaziyyat fənləri istisna 

olmaqla) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

İmtahan Mərkəzi müəyyən edir.". 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 143 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 747; 2012, № 10, maddə 1030; 2016, 

№ 4, maddə 818) ilə təsdiq edilmiş "İnzibati vəzifələrin beşinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vakant 

vəzifələrin tutulmasının Ümumi Şərtləri"nin 7-ci hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. birinci cümlədə "Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (bundan sonra - 

Komissiya) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada digər aidiyyəti sənədlərlə birlikdə Komissiyaya" sözləri 

"Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada digər aidiyyəti sənədlərlə birlikdə Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinə (bundan sonra - Mərkəz)" sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2. ikinci, üçüncü və dördüncü cümlələrdə ismin müvafiq hallarında "Komissiya" sözü ismin müvafiq 

hallarında "Mərkəz" sözü ilə əvəz edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 18 mart tarixli 50 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 3, maddə 261; 2011, № 9, maddə 858; 2013, № 

3, maddə 335, № 10, maddə 1229, № 11, maddə 1464) ilə təsdiq edilmiş "Rezidentura təhsilinin məzmunu və 

təşkili Qaydaları"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

4.1. 2.2-ci bənddə "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Dövlət İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə 

əvəz edilsin; 
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4.2. 2.3-cü bənddə "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla" sözləri "Nazirlər Kabineti tərəfindən" sözləri ilə əvəz edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli 88 nömrəli qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 5, maddə 467; 2014, № 4, maddə 450; 2016, № 4, maddə 

820, № 6, maddə 1201) ilə təsdiq edilmiş "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin 

verilməsi Qaydaları"nın 1.11-ci bəndində "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Nazirlər Kabineti" 

sözləri ilə əvəz edilsin. 

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli 117 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 561; 2012, № 12, maddə 1345; 2014, 

№ 4, maddə 451) ilə təsdiq edilmiş "Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"nın 1.9-cu bəndində 

"Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Nazirlər Kabineti" sözləri ilə əvəz edilsin. 

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 564; 2012, № 1, maddə 30, № 11, 

maddə 1208; 2013, № 9, maddə 1133; 2014, № 2, maddə 201; 2015, № 4, maddə 466, № 8, maddə 964; 2016, 

№ 5, maddə 955) ilə təsdiq edilmiş 3 nömrəli əlavə - "Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisələrində 

yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi ilə bağlı dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və 

magistratura, tibb təhsili üzrə əsas təhsil və rezidentura səviyyələrində kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi 

Qaydaları"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

7.1. 4.5-ci bənddə "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Dövlət İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə 

əvəz edilsin; 

7.2. 5.8-ci bəndin üçüncü cümləsində "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına" sözləri "Dövlət 

İmtahan Mərkəzinə" sözləri ilə əvəz edilsin. 

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 14 yanvar tarixli 7 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 1, maddə 60; 2012, № 5, maddə 484, № 6, 

maddə 625, № 10, maddə 1008; 2013, № 10, maddə 1230; 2015, № 12, maddə 1561; 2016, № 10, maddə 701) 

ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - "Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin 2.1-ci 

bəndində "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Nazirlər Kabineti" sözləri ilə əvəz edilsin. 

9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 21 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 1, maddə 62; 2012, № 5, maddə 485, № 10, 

maddə 1006; 2013, № 10, maddə 1231; 2015, № 12, maddə 1560; 2016, № 4, maddə 821, № 10, maddə 702) ilə 

təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - "Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin 2.1-ci bəndinin ikinci 

abzasında "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Dövlət İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə əvəz edilsin. 

10. "Azərbaycan Respublikasının dövlət ali təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi 

köçkünlərin təhsil xərclərinin ödənilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2012-ci il 24 yanvar tarixli 12 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2012, № 1, maddə 35) 3-cü hissəsində "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası" sözləri "Dövlət 

İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə əvəz edilsin. 

11. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 5, maddə 547; 2015, № 8, maddə 974, № 11, 

maddə 1417; 2016, № 4, maddə 795, № 5, maddə 955, № 6, maddə 1192, № 9, maddə 1582; Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 15 noyabr tarixli 450 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli 

əlavə - "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nda 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

11.1. 22-ci hissədə " Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya" sözləri "Dövlət 

İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə əvəz edilsin; 

11.2. aşağıdakı məzmunda 22.2-ci bənd əlavə edilsin: 

"22.2. "Tələbə-məzun" dövlət elektron məlumat sistemi"; 

11.3. 35-ci hissə ləğv edilsin. 

12. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 1 may tarixli 125 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 5, maddə 613; 2016, № 6, maddə 1200) ilə 

təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları"nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

12.1. 2.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"2.4. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarının xarici dövlətlərin ali təhsil müəssisələrinə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 
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şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir."; 

12.2. 3.1.6-cı yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"3.1.6. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanının 2.1.2-ci və 

2.1.4-cü yarımbəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsil müəssisələrinə, ali təhsil 

müəssisələrində ali təhsilin bakalavriat və magistratura (tibb təhsili üzrə əsas təhsil və rezidentura) 

səviyyələrinə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında magistratura səviyyəsinə Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən tələbə qəbulu müsabiqəsi əsasında."; 

12.3. 3.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"3.2. Əcnəbilər Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi mərkəzləşdirilmiş qəbul 

imtahanlarında iştirak etdikləri halda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi sənədləri 

təqdim etməlidirlər.". 

13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral tarixli 37 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2, II kitab, maddə 379, № 7, maddə 1342; 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 22 noyabr tarixli 477 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş 

"Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və 

verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları"nın 1.3.18-ci yarımbəndində "Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 

Komissiyası" sözləri "Dövlət İmtahan Mərkəzi" sözləri ilə əvəz edilsin. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə 

 

Bakı şəhəri, 23 dekabr 2016-cı il 

№ 523 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik 

hüquqi şəxsin yaradılması haqqında" 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli və "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" 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 nömrəli fərmanlarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının və onların struktur elementlərinin ləğv edilməsi 

haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ 

QƏRAR 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik 

hüquqi şəxsin yaradılması haqqında" 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanının 6.2-ci bəndinin və 

"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" 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 

nömrəli Fərmanının 1.1.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. "Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məsələləri haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 19 avqust tarixli 450 nömrəli qərarının 5-ci hissəsi 

ləğv edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, 

maddələr 463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 822, № 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, № 10, maddə 

1021, № 12, maddələr 1343, 1352; 2008, № 2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 10, maddə 936; 2009, № 1, 

maddələr 22, 32, № 2, maddələr 144, 150, № 9, maddələr 736, 753; 2010, № 4, maddə 369, № 11, maddə 1048; 

2011, № 1, maddə 66, № 4, maddə 365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, № 8, maddə 1000, № 10, maddə 1202; 

2014, № 1, maddələr 59, 69, № 2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, maddələr 745, 747, № 9, maddə 1130; 

2015, № 2, maddə 227, № 3, maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, № 7, maddə 890; 2016, № 3, maddə 

595, № 4, maddələr 806, 831, № 5, maddələr 941, 955, № 8, maddə 1450, № 9, maddə 1561) ilə təsdiq edilmiş 

4 nömrəli əlavə - "Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı"nın "İcra hakimiyyəti orqanları" bölməsinin otuz beşinci 

və əlli beşinci sətirləri ləğv edilsin. 

3. "Feldyeger rabitəsi orqanı əməkdaşlarının attestasiyasının keçirilməsi qaydası haqqında Əsasnamə"nin 

təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 29 oktyabr tarixli 163 nömrəli 

qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 879; 2007, № 7, maddə 733; 

2015, № 5, maddə 653, № 7, maddə 873) ləğv edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 8, maddə 861, № 9, maddə 923, № 10, maddə 

1021, № 12, maddə 1331; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 150, № 4, maddələr 282, 293, № 8, 

maddələr 674, 675, 680, № 10, maddələr 846, 852, 856; 2010, № 2, maddələr 146, 161, № 11, maddə 1040; 

2011, № 1, maddə 54, № 5, maddə 447, № 9, maddə 855; 2012, № 5, maddə 475, № 8, maddə 817, № 10, 

maddə 1028, № 11, maddə 1204, № 12, maddələr 1363, 1388; 2013, № 1, maddə 73, № 8, maddələr 1015, 

1038, № 10, maddə 1219; 2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 312, № 6, maddə 736, № 7, maddə 918, № 10, 

maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 612, № 6, maddə 799, № 11, maddə 1413; 2016, № 2, II 

kitab, maddə 381, № 4 maddələr 781, 831, № 5, maddə 955, № 7, maddə 1342, № 8, maddələr 1439, 1450, № 

9, maddələr 1583, 1585, 1588) ilə təsdiq edilmiş "İnzibati orqanların Təsnifatı"nın II bölməsinin 29-cu hissəsi 

ləğv edilsin. 

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 12, maddə 1115; 2009, № 2, maddə 153, № 4, 

maddə 282, № 7, maddə 605, № 8, maddələr 674, 680, № 10, maddələr 846, 852, 856; 2010, № 1, maddə 60, № 

2, maddələr 146, 161, № 10, maddələr 906, 912, № 11, maddə 1040; 2011, № 1, maddə 66, № 5, maddə 446, № 

9, maddələr 856, 862; 2012, № 5, maddə 479, № 8, maddə 818, № 10, maddə 1027, № 11, maddə 1205; 2013, 
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№ 1, maddə 74, № 8, maddələr 1014, 1037; 2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 313, № 6, maddə 736, № 7, 

maddə 919, № 10, maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 611, № 6, maddə 800, № 11, maddə 1414; 

2016, № 2, II kitab, maddə 382, № 3, maddə 608, № 4, maddələr 782, 831, № 5, maddə 955, № 7, maddə 1343, 

№ 8, maddələr 1440, 1450, № 9, maddələr 1584, 1585, 1587; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2016-cı il 28 noyabr tarixli 488 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların 

fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adları"ndan "Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu 

üzrə Dövlət Komissiyasının Aparatı", "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiyasının Aparatı" və "Ali Məclis sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 

Komissiyanın Aparatı" sözləri çıxarılsın. 

6. "Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının regional bölmələrinin 

yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 mart tarixli 37 

nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 3, maddə 194, № 10, maddə 846; 

2012, № 6, maddə 627; 2014, № 5, maddə 587) ləğv edilsin. 

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 747; 2012, № 8, maddələr 827, 830; 

2013, № 3, maddə 347, № 7, maddə 886, № 8, maddə 1017, № 10, maddə 1218; 2014, № 1, maddələr 51, 69, 

№ 2, maddə 201, № 4, maddə 441, № 5, maddələr 572, 594, № 6, maddə 747, № 8, maddə 1015, № 12, 

maddələr 1658, 1666; 2015, № 2, maddə 227, № 11, maddə 1417; 2016, № 3, maddə 609, № 4, maddə 831, № 

5, maddə 955, № 7, maddə 1353, № 8, maddə 1437, № 9, maddələr 1585, 1589) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli 

əlavə - "Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi 

qurumlar, dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanları, rayon 

(şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların yanında, 

tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət 

xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik avtomobillərinin say həddi (limiti)"nin 

cədvəlinin 26-cı və 28-ci hissələri ləğv edilsin. 

8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 12, maddə 1382; 2014, № 1, maddə 71, № 2, 

maddə 201, № 6, maddələr 734, 747; 2016, № 3, maddə 597, № 5, maddə 955) ilə təsdiq edilmiş "Ünvan 

İnformasiya Sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi"nin 32 - 

34-cü hissələri ləğv edilsin. 

9. "Dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxslərin attestasiyası Qaydası"nın təsdiq edilməsi 

haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 31 iyul tarixli 268 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 8, maddə 1002; 2015, № 5, maddə 654) ləğv 

edilsin. 

10. "Dövlət qulluqçusunun attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 19 noyabr tarixli 367 nömrəli qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 12, maddə 1566) ləğv edilsin. 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə 

 

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2016-cı il 

№ 525 
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"Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması"nın təsdiq 

edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ 

QƏRAR 

 

 "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun-da 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 2016-cı il 9 avqust tarixli 1008 nömrəli Fərmanının 1.1.6-cı yarımbəndinin icrasını 

təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

"Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması" təsdiq edilsin 

(əlavə olunur). 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə 

 

Bakı şəhəri, 10 mart 2017-ci il 

№ 87 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  

2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

 

Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə 

SERTİFİKATIN FORMASI 

 

1. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 28.3-cü maddəsinə əsasən test 

imtahanından müəyyən edilmiş keçid balını toplayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzi (bundan sonra - Mərkəz) tərəfindən inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna uyğun olaraq 

dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən Sertifikat (bundan sonra - 

Sertifikat) verilir. Şəxs dövlət qulluğu vəzifələri üzrə bir neçə Sertifikat ala bilər. 

2. Sertifikatın verilməsi üçün inzibati və yardımçı vəzifələr A, B, C və D növləri üzrə aşağıdakı qruplara 

bölünür: 

2.1. A növü - inzibati rəhbər (idarəetmə) vəzifələr üzrə: 

2.1.1. AA qrupu; 

2.1.2. AB qrupu; 

2.1.3. AC qrupu; 

2.2. B növü - inzibati icraçı vəzifələr üzrə: 

2.2.1. BA qrupu; 

2.2.2. BB qrupu; 

2.3. C növü - yardımçı kargüzarlıq vəzifələri üzrə: 

2.3.1. CA qrupu; 

2.4. D növü - yardımçı texniki vəzifələr üzrə: 

2.4.1. DA qrupu. 

3. A, B, C və D növünə daxil olan qruplar inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifatına uyğun olaraq, bu 

Formanın əlavəsində göstərilən altqruplara bölünür. Sertifikatlar altqruplara daxil olan vəzifələrə uyğun olaraq 

verilir. 

4. Vəzifələrin müvafiq altqrupu üzrə Sertifikata malik olan şəxs Sertifikatda nəzərdə tutulmuş vəzifə, 

habelə həmin altqrupun aid olduğu qrup daxilində daha aşağı altqruplara uyğun olan vəzifə üzrə keçirilən 

müsahibələrdə iştirak edə bilər. 

5. Sertifikat xüsusi mühafizə nişanları olan blankda tərtib edilir. Blank A 4 Formatdadır. 

6. Sertifikatda aşağıdakılar göstərilir: 

6.1. Sertifikatın yuxarı hissəsində Mərkəzin loqotipinin rəngli təsviri; 
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6.2. loqotipin altında birinci sətirdə "Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi", ikinci sətirdə 

"Dövlət qulluğu vəzifəsi üzrə test imtahanını keçməyi təsdiq edən" sözləri, üçüncü sətirdə "Sertifikat" sözü; 

6.3. "Sertifikat" sözünün qarşısında Sertifikatın qeydiyyat nömrəsi; 

6.4. Sertifikat sahibinin Fərdi İdentifikasiya Nömrəsi, soyadı, adı və atasının adı; 

6.5. imtahan nəticələri (sualların sayı, toplanması mümkün olan maksimal bal, imtahanda toplanılan bal 

və imtahan nəticələrinə dair digər məlumatlar); 

6.6. Sertifikatın müsahibədə iştirak etmək hüququ verdiyi vəzifə (növü, təsnifatı, qrupu və altqrupu); 

6.7. aşağıdakı məzmunda Qeyd: 

 "Qeyd. Bu Sertifikat qanunvericiliklə və vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilmiş tələb və şərtlərə cavab 

verən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına "Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək 

barədə Sertifikatın Forması"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-

ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli qərarında nəzərdə tutulmuş qrup və altqruplara aid vəzifələr üzrə müsahibədə 

iştirak etmək hüququ verir."; 

6.8. Sertifikatın verilməsi barədə Mərkəzin qərarı (qərarın nömrəsi, tarixi və Sertifikatın etibarlılıq 

müddəti); 

6.9. Mərkəzin Direktorlar Şurasının sədrinin adı, soyadı, imzası və möhür. 

7. Sertifikat blankının nümunəsi Mərkəz tərəfindən müəyyən edilir. 

8. Sertifikat namizəddə saxlanılır. Sertifikat yalnız şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə birgə təqdim edildikdə 

etibarlıdır. 

9. Sertifikat əvvəlki nömrəsi saxlanılmaqla aşağıdakı hallarda dəyişdirilə bilər: 

9.1. namizədin soyadı, adı, atasının adı dəyişdikdə;                        

9.2. Sertifikatda yazılan məlumatlarda yanlışlıq və ya səhv aşkar edildikdə; 

9.3. Sertifikat yararsız hala düşdükdə. 

10. Sertifikat itirildikdə onun dublikatı verilir. 

11. Mərkəz dövlət qulluğu vəzifələri üzrə verdiyi sertifikatların uçotunu aparır. 

"Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə 

Sertifikatın Forması"na əlavə 

 

Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə Sertifikatın verilməsi üçün inzibati və yardımçı vəzifələrin 

növləri, qrupları və alt qrupları 

 

Vəzifə 

növü 

Vəzifə 

qrupu 

Vəzifə 

altqrupu 

Altqrupa daxil olan vəzifələr 

1 2 3 4 

A 

  

  

  

AA AA1 inzibati vəzifələrin 1-ci təsnifatı üzrə: dövlət orqanlarında 

aparat rəhbəri 

AA2 inzibati vəzifələrin 2-ci təsnifatı üzrə: 

dövlət orqanlarında aparat rəhbəri; 

dövlət orqanlarında aparat rəhbərinin müavini və şöbə müdiri; 

yerli icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, müavini; 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət 

agentliklərinin və dövlət xidmətlərinin rəhbərləri; 

fondların icraçı direktoru və direktoru 

AA3 inzibati vəzifələrin 3-cü təsnifatı üzrə: 

şöbə müdirinin müavini; 

dövlət orqanı rəhbərinin müşaviri, köməkçisi; 

dövlət orqanlarında aparat rəhbəri; 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın katibi,Tarif 

Şurasının katibi 
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AA4 inzibati vəzifələrin 3-cü təsnifatı üzrə: 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında yaradılan dövlət 

agentlikləri və dövlət xidmətləri rəhbərlərinin müavinləri; 

fondların icraçı direktorunun və direktorunun müavini; 

dövlət orqanlarında aparat rəhbərinin müavini 

AB AB1 inzibati vəzifələrin 4-cü təsnifatı üzrə: 

şöbə müdiri; 

sektor müdiri; 

regional bölmənin rəhbəri 

AB2 inzibati vəzifələrin 4-cü təsnifatı üzrə: 

şöbə müdirinin müavini; 

dövlət orqanı rəhbərinin müşaviri, köməkçisi; 

regional bölmənin rəhbərinin müavini; 

yerli icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, müavini 

AB3 inzibati vəzifələrin 5-ci təsnifatı üzrə: 

sektor müdiri; 

şöbə müdiri 

AB4 inzibati vəzifələrin 5-ci təsnifatı üzrə: 

şöbə müdirinin müavini 

AC AC1 inzibati vəzifələrin 5-ci təsnifatı üzrə: 

yerli bölmənin rəhbəri; 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan 

orqanların rəhbərləri 

AC2 inzibati vəzifələrin 6-cı təsnifatı üzrə: 

şöbə müdiri; 

sektor müdiri; 

yerli bölmənin rəhbəri 

AC3 inzibati vəzifələrin 6-cı təsnifatı üzrə: 

yerli bölmələrin rəhbərlərinin müavini; 

şöbə müdirinin müavini; 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yanında, tabeliyində olan 

orqanların rəhbərlərinin müavinləri 

AC4 inzibati vəzifələrin 7-ci təsnifatı üzrə: 

sektor müdiri; 

yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə və sahə 

inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi, onun müavini; 

dövlət orqanı rəhbərinin köməkçisi 

B BA BA1 inzibati vəzifələrin 4-cü təsnifatı üzrə: baş məsləhətçi; baş 

mühasib; böyük məsləhətçi 

BA2 inzibati vəzifələrin 4-cü təsnifatı üzrə: aparıcı məsləhətçi; 

məsləhətçi 

BA3 inzibati vəzifələrin 5-ci təsnifatı üzrə: baş məsləhətçi; baş 

mühasib; böyük məsləhətçi 



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 

 

 29 

BA4 inzibati vəzifələrin 5-ci təsnifatı üzrə: aparıcı məsləhətçi; 

məsləhətçi; hakim köməkçisi; məhkəmə iclasının katibi 

BB BB1 inzibati vəzifələrin 6-cı təsnifatı üzrə: baş məsləhətçi; baş 

mühasib; böyük məsləhətçi 

BB2 inzibati vəzifələrin 6-cı təsnifatı üzrə: aparıcı məsləhətçi; 

məsləhətçi; hakim köməkçisi; məhkəmə iclasının katibi 

BB3 inzibati vəzifələrin 7-ci təsnifatı üzrə: baş məsləhətçi; baş 

mühasib; böyük məsləhətçi 

BB4 inzibati vəzifələrin 7-ci təsnifatı üzrə: aparıcı məsləhətçi; 

məsləhətçi; hakim köməkçisi; məhkəmə iclasının katibi 

C CA CA1 yardımçı vəzifələrin 1-ci təsnifatına aid kargüzarlıq tipli 

vəzifələr (katibə, kargüzar və s.) 

CA2 yardımçı vəzifələrin 2-ci təsnifatına aid kargüzarlıq tipli 

vəzifələr (katibə, kargüzar və s.) 

CA3 yardımçı vəzifələrin 3-cü təsnifatına aid kargüzarlıq tipli 

vəzifələr (katibə, kargüzar və s.) 

CA4 yardımçı vəzifələrin 4-cü təsnifatına aid kargüzarlıq tipli 

vəzifələr (katibə, kargüzar və s.) 

D DA DA1 yardımçı vəzifələrin 1-ci təsnifatına aid texniki 

vəzifələr (sürücü, liftçi və s.) 

DA2 yardımçı vəzifələrin 2-ci təsnifatına aid texniki 

vəzifələr (sürücü, liftçi və s.) 

DA3 yardımçı vəzifələrin 3-cü təsnifatına aid texniki 

vəzifələr (sürücü, liftçi və s.) 

DA4 yardımçı vəzifələrin 4-cü təsnifatına aid texniki 

vəzifələr (sürücü, liftçi və s.) 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli 77 nömrəli qərarı 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 təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq 

edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən 

dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması.Siyahısı"nda dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ 

QƏRAR 

 

"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 təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 may tarixli 77 nömrəli qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 5, maddə 547; 2008, № 1, maddə 38, № 9, maddə 854; 2009, 

№ 4, maddə 285; 2012, №1, maddə 37) 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 təsdiq edilməsi barədə" 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 1 sentyabr tarixli 290 nömrəli Fərmanının 1-ci bəndi ilə təsdiq 

edilmiş Siyahıya daxil olmayan vəzifələrin İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunda göstərilən 

dövlət qulluğu vəzifələrinə uyğunlaşdırılması Siyahısı"nın I bölməsinə aşağıdakı məzmunda 3-cü hissə əlavə 

edilsin: 

  

3. Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi 

Komitəsinin, şəhər (rayon) komitələrinin 

nomenklaturuna daxil olan və müxtəlif 

təşkilatların yerli partiya komitələrində: 

3. Rayon, şəhər və şəhərdə rayon icra hakimiyyəti 

başçısının (Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı 

istisna olmaqla) aparatında: 

katib (müvafiq şəhər (rayon) komitələrindən 

əməkhaqqı almış) 

böyük məsləhətçi 

  

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə 

 

Bakı şəhəri, 4 aprel 2017-ci il 

№ 121 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş "Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü 

işdən çıxmış, dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum həddinə və əmək pensiyası almaq hüququna 

malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük müavinətin təyin olunması Qaydası"nda 

dəyişiklik edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ 

QƏRAR 

 

"Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Azərbaycan Respub-likasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 461-VQ 

nömrəli Qanununun tətbiqi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 dekabr tarixli 1175 

nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 4 fevral tarixli 7 nömrəli qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 2, maddə 114, № 11, maddə 969; 2005, № 1, maddə 51; 

2008, № 8, maddə 787; 2017, № 2, maddə 325) ilə təsdiq edilmiş "Pensiya yaşına çatmasına, əlilliyinə və ya 

sağlamlıq imkanlarının məhdudluğuna görə könüllü işdən çıxmış, dövlət qulluğunda xidmət illərinin minimum 

həddinə və əmək pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlət qulluqçularına təyin edilən ömürlük 

müavinətin təyin olunması Qaydası"nın 6-cı hissəsinin üçüncü cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

"Müavinət müavinət alan şəxsin arzusu ilə onun və ya müvafiq qaydada etibarnamə verilmiş şəxsin 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bankdakı hesabına köçürülür.". 

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə 

 

Bakı şəhəri, 5 iyun 2017-ci il 

№ 249 
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“Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının Forması”nın təsdiq edilməsi 

haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

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

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanının 2.3-cü 

bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:  

“Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının Forması” təsdiq edilsin (əlavə 

olunur).  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə  

 

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2017-ci il 

№ 508 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2017-ci il 24 noyabr tarixli 508 nömrəli qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir.  

 

Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının 

FORMASI 

 

Dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün müsahibə elan edilir  

1. Müsahibədə test imtahanından keçmiş və Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi 

(bundan sonra - Mərkəz) tərəfindən sertifikat verilmiş namizədlər iştirak edə bilərlər.  

2. Namizəd dövlət qulluğunun müvafiq vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata 

uyğun olaraq müsahibədə iştirak edir. Müsahibədə iştirak üçün müraciət etmək istəyən namizəd “Dövlət qulluğu 

üzrə müraciət Forması” vasitəsilə Mərkəzin internet portalına (bundan sonra - portal) daxil etdiyi məlumatlarda 

və sənədlərdə dəyişikliklər olduqda, portalda müvafiq düzəlişlər etməlidir. Namizəd portala daxil etdiyi 

məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməli və _______ tarixdən _______ tarixədək (30 

gün müddətində) Mərkəzin portalı vasitəsilə müvafiq dövlət orqanına təqdim etməlidir.  

3. Elan edilmiş müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin 

tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Ümumi şərtlərə uyğun olaraq vakant vəzifə üzrə 

müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz. Namizəd müəyyən edilmiş 

şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış 

məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir. 

Nəticələrin etibarsız hesab edilməsi barədə qərar Mərkəz tərəfindən qəbul edilir və namizədə bu barədə 3 (üç) iş 

günü müddətində portal 3 vasitəsilə nəticələrin etibarsız hesab edilməsi səbəbləri izah olunan rəsmi məlumat 

verilir.  

 

Qeydlər: 

1. Bu Formanın 2-ci hissəsində “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” dedikdə, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin 

qəbulu Qaydaları”na əlavədə göstərilmiş Forma nəzərdə tutulur.  

2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə 

əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları bir il ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.  

3. Müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. 

Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə 

üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. Çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan 

qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.  
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4. Müsahibə proqramları ilə Mərkəzin portalından və vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının 

internet saytından tanış olmaq olar.  

5. Namizədlər müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları Mərkəzin portalında və vakant 

vəzifənin aid olduğu dövlət orqanının internet saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilmə qrafikindən əldə 

edə bilərlər.  

 

Əlaqə məlumatları:  

Mərkəzə aid əlaqə məlumatları: Vakant vəzifənin aid olduğu dövlət orqanına aid əlaqə məlumatları: 

Dövlət orqanı___________________________________________  

Struktur bölmə__________________________________________  

Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı_______________  

Vakant inzibati vəzifənin kodu_____________________________  

Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı __________________________  

Aylıq vəzifə maaşı_______________________________________  

4 İş yerinin ünvanı ________________________________________  

Qulluq funksiyaları ______________________________________  

Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri___________________  

Müsahibədə iştirak etmək hüququ verən sertifikat ____________  

Müsahibə elanının tarixi __________________________________  

Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət ________ _______________________ 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin 

siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

“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 2017-ci il 21 iyun tarixli 1474 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 7, maddə 1482; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2017-ci il 17 oktyabr tarixli 444 nömrəli qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə 

müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”nda 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

 1. 2.1-ci bənddən “tam orta təhsil, orta ixtisas təhsili və ya” sözləri çıxarılsın. 

 2 2. 2.2-ci bəndin “Qeyd”i ləğv edilsin.  

3. Qaydalara əlavə - “Dövlət qulluğu üzrə müraciət Forması” üzrə:  

3.1. 7.4-cü bənd ləğv edilsin; 

 3.2. “Müraciətin doldurulması ilə bağlı qeydlər”in 4-cü hissəsi ləğv edilsin. 
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“Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət qulluğu vəzifələrinin 

tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, 

təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli qərarında 

dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

“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 2017-ci il 21 iyun tarixli 1474 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 485) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda 

fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları 

üçün test nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, 2 

qiymətləndirmənin aparılması Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

1. 1.1-ci bəndə “birinci-beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında” sözlərindən sonra “(yerli icra hakimiyyəti 

orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının yanındakı orqanlar və inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri 

istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin və həmin bənddən “və ali-beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında yardımçı 

vəzifələr” sözləri çıxarılsın.  

2. 2.1-ci bəndin birinci cümləsində “, dövlət qulluğu vəzifələri üzrə” sözləri “inzibati vəzifələr üzrə” 

sözləri ilə əvəz edilsin.  

3. 2.1.3-cü və 2.1.4-cü yarımbəndlər ləğv edilsin.  

4. 2.2-ci bənddən “yardımçı vəzifələr üzrə tapşırıqların fərqli xüsusiyyətləri,” sözləri çıxarılsın.  

5. 3.1-ci bəndə “uyğun olaraq,” sözlərindən sonra “inzibati vəzifələr üzrə” sözləri əlavə edilsin.  

6. 4.2-ci bəndin cədvəlindən “CA” və “DA” sətirləri çıxarılsın.  
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“Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli 

qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

 “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 2017-ci il 21 iyun tarixli 1474 nömrəli Fərmanının 

1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

QƏRARA ALIR:  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 486) ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması”nda aşağıdakı 

dəyişikliklər edilsin:  

1. 1-ci hissənin birinci cümləsində “müvafiq” sözü “inzibati” sözü ilə əvəz edilsin.  

2. 2-ci hissədən “və yardımçı” sözləri çıxarılsın və həmin hissədə “A, B, C və D” sözləri “A və B” 

sözləri ilə əvəz edilsin.  

3. 2.3-cü və 2.4-cü bəndlər ləğv edilsin.  

2 4. 3-cü hissədə “A, B, C və D” sözləri “A və B” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin hissədən “və 

yardımçı” sözləri çıxarılsın. 5. Formaya əlavənin adından “və yardımçı” sözləri, cədvəlindən “C” və 

“D” sətirləri çıxarılsın.  
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın bəzi qərarlarının və onların struktur 

elementlərinin ləğv edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

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

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanının 2.2-ci və 

2.5-ci bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 

ALIR:  

1. “İnzibati vəzifələrin beşinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin tutulmasının Ümumi 

Şərtləri”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr 

tarixli 143 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, maddə 747; 2012, 

№ 10, maddə 1030; 2016, № 4, maddə 818, № 12, maddə 2239) ləğv edilsin.  

2. “Azərbaycan Respublikası vətəndaşının dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün müraciətinin 

Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 6 may tarixli 

70 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 5, maddə 443) ləğv edilsin. 

3. “Dövlət qulluğuna qəbul və inzibati vəzifələrin tutulması üçün müsahibənin keçirilməsi Qaydaları”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” 2 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 

Komissiyanın 2013-cü il 30 iyul tarixli 163Q nömrəli qərarının 1-ci hissəsi ləğv edilsin. 4. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya sədrinin 2008-ci il 30 aprel 

tarixli 80 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin altıncı-doqquzuncu 

təsnifatlarına uyğun olan vəzifələrin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları” ləğv edilsin.  
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“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

“Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 

25 dekabr tarixli 3545 nömrəli Sərəncamının 2.3-cü bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti QƏRARA ALIR: 1. “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 9, maddə 755; 2005, № 12, maddə 1224; 2007, № 2, 

maddələr 180, 186; 2008, № 2, maddə 120, № 7, maddə 688; 2013, № 12, maddə 1631) 2-ci hissəsindəki 

cədvəldə “125” rəqəmi “130” rəqəmi ilə əvəz edilsin. 2. Bu qərar 2018-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 
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“Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli 

qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 3, 

maddə 486, № 11, maddə 2176) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək 

barədə Sertifikatın Forması”na əlavənin cədvəlində aşağıdakı dəyişikliklər edilslin:  

1. “AA2” sətrindən “yerli icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, müavini;” sözləri çıxarılsın.  

2. “AB2” sətrindən “yerli icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, müavini” sözləri çıxarılsın. 3. 

“AC2” sətrindən “şöbə müdiri;” sözləri çıxarılsın. 4. “AC3” sətrindən “şöbə müdirinin müavini;” sözləri 

çıxarılsın. 5. “AC4” sətrindən “yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairəsi üzrə və sahə inzibati ərazi 

dairəsi üzrə nümayəndəsi, onun müavini;” sözləri çıxarılsın.  
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“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNIN 

QƏRARI 

 

“Dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşının müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 13 mart tarixli 3787 nömrəli Sərəncamının 4.4-cü bəndinə əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:  

1. “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2004, №9, maddə 755; 2005, №12, maddə 1224; 2007, №2, maddələr 180, 186; 2008, №2, maddə 

120, №7, maddə 688; 2013, №12, maddə 1631; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 9 

fevral tarixli 40 nömrəli qərarı) 2-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: “Dövlət orqanlarında çalışan dövlət 

qulluqçusu olmayan işçilərin (xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) 

aylıq vəzifə maaşları 2018-ci il martın 1-dən aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilsin:  

2 Sıra №-si Aylıq vəzifə maaşının məbləği (manatla) 1. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında 195 2. 1-ci 

kateqoriya dövlət orqanlarında 185 3. 2-ci və 3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında 175 4. 4-cü və 5-ci kateqoriya 

dövlət orqanlarında 145 ” 2. Bu qərar 2018-ci il martın 1-dən qüvvəyə minir.  
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“Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ 

Q Ə R A R 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli Qərarında 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 

səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: “Dövlət 

qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli 

Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 3, maddə 201, № 12, maddə 

1079; 2012, № 10, maddə 1029; 2016, № 12, maddə 2236) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

1. Adından və 1-ci hissəsindən “peşə” sözü çıxarılsın.  

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, 

müddəti və maliyyə təminatı Qaydaları” üzrə:  

2.1. adından, 1-ci, 2-ci hissələrindən, 12-ci hissəsinin birinci abzasından, 18-ci, 19-cu 

hissələrindən, II, III və V bölmələrinin adından “peşə” sözü çıxarılsın;  

2.2. 3-cü hissənin birinci abzasında və 5-ci hissədə “peşə təhsili keçməsi” sözləri “təhsil alması” 

sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.3. 6-cı hissə üzrə:  

2.3.1. ikinci abzasdan “peşə” sözü çıxarılsın;  

2.3.2. üçüncü abzasın ikinci cümləsində “peşə təhsili keçmə”, “peşə təhsili keçəcək” və “peşə 

təhsili keçirilməsi” sözləri müvafiq olaraq “əlavə təhsil”, “təhsil alacaq” və “təhsil alması” sözləri ilə 

əvəz edilsin;  

2.3.3. dördüncü abzasda “peşə təhsili keçməsinə” sözləri “təhsil almasına” sözləri ilə əvəz 

edilsin;  

2.4. 7-ci, 8-ci və 9-cu hissələrdə “peşə təhsilidir” sözləri “təhsildir” sözü ilə əvəz edilsin;  

2.5. 10-cu hissədə “peşə təhsilinin” sözləri “təhsilin” sözü ilə əvəz edilsin;  

2.6. 11-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: “11. Dövlət qulluqçularının əlavə təhsili 

qulluqkeçmədən ayrılmaqla, qismən ayrılmaqla və ya ayrılmamaqla həyata keçirilir.”;  

2.7. 13-cü hissənin ikinci abzasında “peşə təhsilini” sözləri “təhsili” sözü ilə əvəz edilsin; 2.8. IV 

bölmənin adında, 14-cü və 22-ci hissələrdə “peşə təhsili” sözləri “təhsil” sözü ilə əvəz edilsin;  

2.9. 15-ci hissə üzrə:  

2.9.1. birinci abzasda “peşə təhsili keçmə” sözləri “təhsil alma” sözləri ilə əvəz edilsin;  

2.9.2. ikinci abzasda “peşə təhsili” sözləri “təhsilin” sözü ilə əvəz edilsin; 2.10. 23-cü hissədə 

“peşə təhsili keçmiş” sözləri “təhsil almış” sözləri ilə əvəz edilsin.  

 

Əli Əsədov  

Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri  
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“Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə” 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ 

Q Ə R A R 

 

 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 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti qərara alır:  

1. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə 

olunur).  

2. Ləğv olunmuş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiyanın “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” 2014-cü il 10 fevral tarixli 021-Q nömrəli Qərarı ləğv edilsin.  

2 3. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 

772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.  

 

Əli Əsədov  

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri  

 

Bakı şəhəri, 6 aprel 2021-ci il  

№ 89 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  

2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli  

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

 

Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

QAYDASI 

 

1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qayda “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 30-1.13-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və inzibati vəzifə tutan dövlət 

qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi (bundan sonra – qiymətləndirilmə) 

qaydalarını müəyyən edir.  

1.2. Dövlət qulluqçusunun cari fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi, onun potensial 

imkanlarının aşkara çıxarılması və həmin imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi, dövlət 

qulluqçusunun peşə səriştəliyini artırmağa stimullaşdırılması və onun əlavə təhsilə ehtiyacının, habelə 

tutduğu vəzifəyə uyğun gəlib-gəlmədiyinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 30-1.1-ci maddəsinə əsasən onun xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi həyata keçirilir.  

1.3. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin aliüçüncü təsnifatlarına uyğun dövlət 

qulluğu vəzifələrini tutan dövlət qulluqçularının, stajçı kimi və sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna 

qəbul edilmiş şəxslərin, habelə təqvim ilinin sonunadək müvafiq vəzifədə faktiki olaraq 6 (altı) aydan 

az müddətdə qulluq keçən dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilmir.  

1.4. Bu Qaydanın məqsədləri üçün aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur:  
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1.4.1. bilavasitə rəhbər - vəzifə təlimatına uyğun olaraq dövlət qulluqçusunun birbaşa tabe 

olduğu vəzifəli şəxs;  

1.4.2. xidməti fəaliyyət - dövlət qulluqçusunun qanunla ona verilmiş hüquqlarının həyata 

keçirilməsi və qulluq (xidməti) vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar peşəkar fəaliyyəti;  

1.4.3. qiymətləndirilmə forması - tapşırıqlar (hədəflər), meyarlar, habelə əmək intizamı nəzərə 

alınmaqla tərtib olunan və 4 qiymətləndirilmə nəticələrinin rəsmiləşdirildiyi xidməti fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsi barədə sənəd (1 nömrəli əlavə);  

1.4.4. qiymətləndirilmə dövrü - dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirildiyi 

dövr;  

1.4.5. meyarlar - dövlət qulluqçusu tərəfindən qulluq (xidməti) vəzifə və öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsi keyfiyyətini, verilən tapşırıqların icra edilməsi səviyyəsini, peşə fəaliyyəti zamanı və iş 

prosesində bacarıqlarını dəyərləndirmək üçün əsas götürülən əlamətlər;  

1.4.6. rəhbər vəzifə tutan dövlət qulluqçusu – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 

20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət 

qulluqçularının Siyahısı”nda göstərilən inzibati vəzifələri (ali kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati 

vəzifələrin ali-üçüncü təsnifatlarına uyğun inzibati vəzifələr istisna olmaqla) və birincibeşinci 

kateqoriya dövlət orqanlarında sektor müdiri vəzifələrini tutan və xidməti fəaliyyəti bu Qaydaya uyğun 

qiymətləndirilən şəxslər;  

1.4.7.struktur bölmə - dövlət orqanlarında (qurumlarında) şöbə;  

1.4.8. struktur vahidi - dövlət orqanlarında (qurumlarında) sektor;  

1.4.9. əmək intizamı - dövlət qulluğunda qulluq keçmə ilə bağlı müəyyən edilmiş davranış 

qaydalarının, o cümlədən nizam-intizam, qulluq reqlamenti və etik davranış qaydalarının məcmusu;  

1.4.10. tapşırıqlar (hədəflər) - bilavasitə rəhbər tərəfindən müəyyən olunan və dövlət 

qulluqçusunun təqvim ili ərzində icra etməli olduğu mühüm işlər.  

2. Qiymətləndirilməyə hazırlıq  

2.1. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qiymətləndirilmə forması 

əsasında aparılır. Qiymətləndirilmə forması bilavasitə rəhbər tərəfindən hər il yanvar ayının 1-dən 30-

dək olan müddətdə, dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilmə dövrü ərzində yerinə yetirməli olduğu 

tapşırıqlar (hədəflər) və bu Qaydanın 4.7-ci və 4.8-ci bəndlərində göstərilən meyarlar, habelə əmək 

intizamı nəzərə alınmaqla tərtib edilir.  

2.2. Tapşırıqlar (hədəflər) dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi struktur bölmənin fəaliyyət 

istiqamətlərinə uyğun və dövlət qulluqçusunun qulluq funksiyaları çərçivəsində olmalıdır. 5 

Tapşırıqların (hədəflərin) icra müddəti dəqiq müəyyən edilməlidir, ölçülə və yerinə yetirilə bilən 

olmalıdır. Hər bir tapşırığın (hədəfin) icra olunmasından gözlənilən nəticə müəyyən edilməlidir.  

2.3. Tapşırıqların (hədəflərin) müəyyən edildiyi müddətdə normativ hüquqi aktlarda nəzərdə 

tutulmuş hallarda iş yerində olmayan dövlət qulluqçusuna münasibətdə tapşırıqlar (hədəflər) həmin 

dövlət qulluqçusu işə qayıtdıqdan sonra ilin sonunadək azı 6 (altı) ay qulluq keçməsi şərtilə müəyyən 

edilir. Bu halda tapşırıqlar (hədəflər) dövlət qulluqçusu işə qayıtdığı gündən 10 (on) gün müddətində 

müəyyən edilir.  

2.4. Tapşırıqların (hədəflərin) və meyarların mühümlük dərəcəsi bilavasitə rəhbər tərəfindən 

müəyyən edilir və faizlə (%) ifadə olunur. Tapşırıqların (hədəflərin) və meyarların mühümlük 

dərəcəsinin məcmusu hər biri üçün ayrılıqda 100 faiz (%) olmalıdır.  

3. Qiymətləndirilmə dövrü  

3.1. Qiymətləndirilmə dövrü hər il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü əhatə edir.  

3.2. Qiymətləndirilmə dövründə bilavasitə rəhbər dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinə gündəlik 

nəzarət edir, fəaliyyətini istiqamətləndirir və ona müvafiq məsləhətlər verir. Bilavasitə rəhbər 

tabeliyində olan dövlət qulluqçularının fəaliyyətini rüblük olaraq təhlil edir, hər rübün nəticələri ilə 

bağlı dövlət qulluqçuları ilə görüşür (müvafiq olaraq mart, iyun, sentyabr ayının sonuncu həftələrində 

və dekabr ayının əvvəlində), onların güclü və zəif cəhətlərini müzakirə edir, növbəti rüblərdə 
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çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün məsləhətlər verir. Bilavasitə rəhbər rüblük qeydlərini 

qiymətləndirilmə formasının müvafiq bölməsində qeyd edir.  

3.3. Dövlət qulluqçusunun vəzifəsi, bilavasitə rəhbəri, ilin əvvəlində qoyulmuş tapşırıqlar 

(hədəflər) və onların icra müddətləri, tapşırıqların (hədəflərin) və meyarların mühümlük dərəcəsinin 

dəyişdirilməsi barədə qiymətləndirilmə formasının müvafiq bölməsində qeydlər aparılır.  

3.4. Qiymətləndirilmə dövründə bilavasitə rəhbər dəyişdikdə, əvvəlki rəhbər dövlət qulluqçusuna 

rəhbərlik etdiyi müddət üçün tapşırıqların (hədəflərin) icra vəziyyəti, meyarlar və əmək intizamı ilə 

bağlı qiymətləndirilmə formasının müvafiq bölməsində qeydlərini 6 aparır. Yeni rəhbər 

qiymətləndirilmə dövrü üzrə əvvəlki rəhbərin qeydlərini nəzərə alır.  

3.5. Yeni vəzifəyə təyin edilmiş dövlət qulluqçusu əvvəlki vəzifədə təqvim ili ərzində 6 (altı) 

aydan çox müddətdə qulluq keçmişdirsə və təyin edildiyi yeni vəzifə üzrə onun bilavasitə rəhbəri 

dəyişdikdə, dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi müddətdə qarşısına qoyulmuş tapşırıqların 

(hədəflərin) icrasının mümkünlüyü nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməni əvvəlki rəhbər həyata keçirir 

və ya qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsinin qeyri-mümkünlüyünü əsaslandırmaqla 

qiymətləndirilmə formasının müvafiq bölməsində qeydlərini aparır. 

 4. 4. Qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi  

4.1. Dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilməsi hər il dekabr ayının 1-dən gec olmayaraq 

başlanılır və növbəti il yanvar ayının 10-dək başa çatdırılır.  

4.2. Qiymətləndirilmə dövründə ilin sonunadək üç aydan az rəhbərlik etmiş bilavasitə rəhbərin 

qiymətləndirilmə aparmasına yol verilmir. Bu halda qiymətləndirilməni bilavasitə rəhbərin tabe olduğu 

vəzifəli şəxs və yaxud dövlət qulluqçusunun fəaliyyətini istiqamətləndirən (əlaqələndirən) və onun 

fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən digər vəzifəli şəxs aparır.  

4.3. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə verilən yekun qiymətin 50 faizi tapşırıqların 

(hədəflərin) icra səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə, 40 faizi meyarlar əsasında qiymətləndirilməyə, 10 

faizi isə əmək intizamı əsasında qiymətləndirilməyə əsaslanır.  

4.4. Bilavasitə rəhbər hər bir tapşırığın yerinə yetirilibyetirilməməsi haqqında dövlət 

qulluqçusundan məlumat alır, il ərzində apardığı müşahidələr, rüblük qeydlər əsasında ümumiləşdirmə 

aparır və icra müddətinə nəzarət edir.  

4.5. Hər bir tapşırığın (hədəfin) tələb olunan səviyyədə (gözlənilən nəticəyə uyğun olaraq) icra 

edilməsi qiymətləndirilir və aşağıdakı qiymətlərdən biri verilir:  

4.5.1. əla (5) – tapşırığı (hədəfi) tələb olunandan yüksək səviyyədə və müəyyən edilmiş icra 

müddətindən daha qısa müddətdə tam icra edib;  

4.5.2. yaxşı (4) – tapşırığı (hədəfi) tələb edilən səviyyədə və icra müddətinə əməl etməklə tam 

icra edib;  

4.5.3. kafi (3) – tapşırığı (hədəfi) qismən icra edib;  

4.5.4. qeyri-kafi (2) – tapşırığı (hədəfi) icra etməyib.  

4.6. Bu Qaydanın 4.5-ci bəndinə uyğun olaraq tapşırıq üzrə verilmiş qiymət həmin tapşırığın 

mühümlük dərəcəsinə vurulmaqla hər bir tapşırıq üzrə fərdi qiymət müəyyən edilir. Tapşırıqlar üzrə 

fərdi qiymətlər toplanılır və tapşırıqların (hədəflərin) icra səviyyəsi üzrə aşağıdakı düstura uyğun 

olaraq ümumi qiymət müəyyən edilir:  

T = t1 x MDt1 + t2 x MDt2 +..........+tn x MDtn  

T- tapşırıqların (hədəflərin) icra səviyyəsi üzrə ümumi qiymət;  

t1 – birinci tapşırıq üzrə verilən qiymət;  

MDt1 – birinci tapşırığın mühümlük dərəcəsi (faizlə);  

t2 – ikinci tapşırıq üzrə verilən qiymət;  

MDt2 – ikinci tapşırığın mühümlük dərəcəsi (faizlə);  

tn - n nömrəli tapşırıq üzrə verilən qiymət;  

MDtn – n nömrəli tapşırığın mühümlük dərəcəsi (faizlə).  

4.7. Dövlət qulluqçusunun il ərzində xidməti fəaliyyəti aşağıdakı meyarlar üzrə qiymətləndirilir:  
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4.7.1. peşə bilikləri – dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifə üzrə nəzəri və praktiki biliklərə malik 

olmasının və həmin biliklərin qulluq funksiyalarının icrası zamanı düzgün tətbiqinin, habelə 

vəzifəsinin tələblərinə uyğun olan səviyyədə inzibati icraat və kargüzarlıq sahəsində normativ hüquqi 

aktlara dair biliklərinin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur;  

4.7.2. qulluq (xidməti) vəzifələrinə münasibəti – dövlət qulluqçusunun öz vəzifələrini, o 

cümlədən verilən tapşırıqları minimum nəzarətlə sərbəst, tələb edilən səviyyədə və vaxtında yerinə 

yetirmək, sənədləri keyfiyyətlə tərtib etmək, fəal olmaq, tələb olunandan da artıq nailiyyətlər əldə 

etmək üçün çalışmaq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur;  

4.7.3. təhlil aparmaq, problem həll etmək və qərar vermək bacarığı – sənəd və faktları diqqətlə 

təhlil etmək, problemləri müəyyən etmək və anlamaq, düzgün nəticəyə gəlmək üçün müxtəlif 

mənbələrdən olan məlumatları müqayisə etmək və problemlərin həlli yollarını müəyyənləşdirmək, 

qanunauyğun və məntiqli qərarlar qəbul etmək bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur;  

4.7.4. yaradıcılıq və təşəbbüskarlıq – qulluq keçdiyi sahənin inkişafı ilə bağlı yaradıcı və 

səmərəli təkliflər irəli sürmək, işdəki problemlər və faktlarla bağlı müxtəlif və qeyri-standart həlletmə 

8 variantlarını sınaqdan keçirmək bacarıqlarının, təşəbbüs göstərməkdə sərbəstliyinin 

qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur; 

 4.7.5. iş təcrübəsi və onu bölüşmə – qulluq keçdiyi sahədə malik olduğu iş təcrübəsini kollektiv 

üzvləri ilə bölüşmək və yeni təcrübəyə yiyələnmək bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur;  

4.7.6. kollektivdə işləmək və ünsiyyət qurmaq bacarığı – komanda tərkibində və iş yoldaşları ilə 

sıx əlaqədə işləmək, rəhbərlərlə və iş yoldaşları ilə ünsiyyət, xoş və işgüzar münasibətlər qurmaq, iş 

yoldaşlarına dəstək olmaq və lazım gəldikdə onlardan dəstək ala bilmək, qrupun aktiv üzvü olaraq 

qrup hədəflərinə nail olmağa çalışmaq, iş üzrə hədəflərə nail olmaq üçün digər struktur bölmə və 

qurumların əməkdaşları ilə işgüzar əlaqələr qurmaq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.  

4.8. Rəhbər vəzifə tutan dövlət qulluqçularının fəaliyyəti bu Qaydanın 4.7-ci bəndində 

göstərilənlərə əlavə olaraq, aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndirilir:  

4.8.1. proqnozlaşdırma – rəhbərlik etdiyi struktur bölmənin (vahidin) və yaxud sahənin fəaliyyət 

istiqamətinə uyğun olaraq hazırlanan layihələrə dair təkliflər vermək bacarıqlarının və dövlət orqanının 

gələcək planları ilə əlaqədar verdiyi təkliflər üzrə əldə edilən nəticələrin qiymətləndirilməsi nəzərdə 

tutulur;  

4.8.2. idarəetmə – tabeliyindəki dövlət qulluqçularına rəhbərlik etmək, onlara mənəvi dəstək 

olmaq, bilik və bacarıqlarının inkişafını dəstəkləmək, onlar arasında düzgün iş bölgüsü aparmaq, 

hədəflərə çatmaq üçün yardım etmək məqsədilə vaxtında rəy bildirmək, onları istiqamətləndirmək, 

kadr potensialından düzgün istifadə etməklə daim işin səmərəli təşkilinə nail olmaq, təşkilatçılıq, 

tabeliyindəki dövlət qulluqçularını vəzifələri üzrə təlimatlandırmaq, həvəsləndirmək və yaxud 

həvəsləndirmə tədbirlərinin görülməsi üçün təkliflər vermək;  

4.8.3. kollektiv daxilində nüfuz və ruhlandırmaq bacarığı – rəhbər nüfuzunu saxlamaq, 

tabeliyindəki dövlət qulluqçularını ruhlandırmaq, onlarla xoş, qarşılıqlı işgüzar münasibətlər qurmaq, 

problemlərin həllində onlara dəstək olmaq, onları vaxtında və düzgün istiqamətləndirmək və onların 

təşəbbüskarlığını dəstəkləmək bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur;  

4.8.4. komanda qurmaq bacarığı – verilmiş tapşırıqların və yaranan problemlərin 

müvəffəqiyyətlə həllinə nail olmaq üçün 9 tabeliyindəki dövlət qulluqçularını səfərbər etmək və 

kollektiv üzvləri arasında qarşılıqlı etimada və hörmətə əsaslanan münasibətlər yarada bilmək 

bacarıqlarının qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.  

4.9. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti hər bir meyar üzrə qiymətləndirilir və aşağıdakı 

qiymətlərdən biri verilir:  

4.9.1. əla (5) – bacarığı tələb ediləndən yüksək səviyyədə nümayiş etdirib, vəzifəsini 

gözlənildiyindən yüksək səviyyədə icra edib;  

4.9.2. yaxşı (4) – bacarığı tələb edilən səviyyədə nümayiş etdirib, vəzifəsini gözlənilən səviyyədə 

icra edib;  
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4.9.3. kafi (3) – qənaətbəxşdir, bacarığı əsasən nümayiş etdirib, vəzifəsini əsasən icra edib və 

inkişafa ehtiyacı vardır;  

4.9.4. qeyri-kafi (2) – qənaətbəxş deyildir, bacarığı nadir hallarda nümayiş etdirib və ya nümayiş 

etdirməyib, vəzifəsini qismən icra edib və yaxud icra etməyib.  

4.10. Meyarlar üzrə qiymətləndirilmə aparılan zaman “Meyarlar üzrə qiymətləndirilmə 

nəticəsinin açıqlanması”ndan istifadə edilir (4 nömrəli əlavə). Bu Qaydanın 4.7.5-ci, 4.7.6-cı, 4.8.2-ci, 

4.8.3-cü və 4.8.4-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş meyarlar üzrə qiymətləndirilmənin kollektiv 

üzvlərinin rəyləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilməsinə yol verilir.  

4.11. Bilavasitə rəhbər meyarları qiymətləndirərkən qiyməti şərh etməli və yazılı olaraq 

əsaslandırmalıdır.  

4.12. Bu Qaydanın 4.9-cu bəndinə uyğun olaraq meyar üzrə verilmiş qiymət meyarın mühümlük 

dərəcəsinə vurularaq hər bir meyar üzrə fərdi qiymət müəyyən edilir. Meyarlar üzrə fərdi qiymətlər 

toplanılır və meyarlar üzrə aşağıdakı düstura uyğun olaraq ümumi qiymət müəyyən edilir:  

M = m1 x MDm1 + m2 x MDm2 +..........+mn x MDmn 

 M – meyarlar üzrə ümumi qiymət;  

m1 – birinci meyar üzrə verilən qiymət;  

MDm1 – birinci meyarın mühümlük dərəcəsi (faizlə);  

m2 – ikinci meyar üzrə verilən qiymət;  

MDm2 – ikinci meyarın mühümlük dərəcəsi (faizlə);  

mn - n nömrəli meyar üzrə verilən qiymət;  

MDmn – n nömrəli meyarın mühümlük dərəcəsi (faizlə).  

10 4.13. Qiymətləndirilmə dövründə dövlət qulluqçusunun əmək intizamına əməl etmə vəziyyəti 

təhlil edilir və aşağıdakı qiymətlərdən biri verilir:  

4.13.1. əla (5) – daxili nizam-intizam və etik davranış qaydalarına ciddi riayət edir və bu sahədə 

nümunəvi dövlət qulluqçusudur;  

4.13.2. yaxşı (4) – daxili nizam-intizam qaydalarına və etik qaydalara ciddi riayət edir;  

4.13.3. kafi (3) – daxili nizam-intizam və etik davranış qaydalarına əsasən riayət edir və iş 

qrafikini bəzi hallarda pozur;  

4.13.4. qeyri-kafi (2) – daxili nizam-intizam və etik davranış qaydaları, iş qrafikini tez-tez pozur 

və bu barədə ona edilən xəbərdarlıqdan nəticə çıxarmır.  

4.14. Bu Qaydanın 4.6-cı bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilən tapşırıqların (hədəflərin) icra 

səviyyəsi üzrə ümumi qiymət, Qaydanın  

4.12-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyən edilən meyarlar üzrə ümumi qiymət və 

 4.13-cü bəndinə uyğun olaraq verilən əmək intizamı üzrə qiymət müvafiq olaraq 50 faiz, 40 faiz 

və 10 faizə vurulur və alınan nəticələr toplanılmaqla aşağıdakı düstura uyğun olaraq dövlət 

qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti üzrə yekun qiymət müəyyən edilir:  

YQ = T x 50% + M x 40 % + Əİ x 10 %  

YQ – dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti üzrə yekun qiymət;  

T – tapşırıqların (hədəflərin) icra səviyyəsi üzrə ümumi qiymət;  

M – meyarlar üzrə ümumi qiymət;  

Əİ – əmək intizamı üzrə qiymət.  

4.15. Yekun qiymət müəyyən edildikdən sonra dövlət qulluqçusu ilə müsahibə keçirilir. 

Müsahibə müzakirə formasında, qiymətləndirilən dövlət qulluqçusunun fikrinə hörmət və qarşılıqlı 

anlaşma şəraitində aparılır. Müsahibə zamanı dövlət qulluqçusuna öz fikrini ifadə etməkdə hər hansı 

bir təsir və ya təzyiq göstərilməməlidir. Müsahibənin iş vaxtından və iş yerindən kənarda aparılmasına 

yol verilmir.  

4.16. Müsahibə zamanı dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinə verilən qiymət və şərhlər 

müzakirə olunur. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyəti üzrə gözlənilən nəticələr və dövlət 

qulluqçusunun mülahizələri barədə fikir mübadiləsi aparılır. 11 Müsahibə zamanı növbəti 
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qiymətləndirilmə ili üçün tapşırıqlar (hədəflər), həmin tapşırıqlar və meyarlar üzrə mühümlük dərəcəsi 

müəyyən edilə bilər.  

4.17. Qiymətləndirilmənin nəticələri ilə razı olmayan dövlət qulluqçusunun müsahibə zamanı 

narazılığını əsaslandırılmış şəkildə bildirmək hüququ vardır. Dövlət qulluqçusunun narazılığı əsaslı 

olduğu halda, müəyyən olunan qiymətdə dəyişiklik edilir. Dövlət qulluqçusu qiymətləndirilmənin 

sonunda qiymətləndirilmə formasında qiymətləndirilmənin nəticələri barədə öz rəyini bildirir. 

Qiymətləndirilmə forması bütün qiymətlər və qeydlər aparılması şərtilə dövlət qulluqçusu və onun 

bilavasitə rəhbəri tərəfindən imzalanır. Dövlət qulluqçusu qiymətləndirilmə formasını imzalamaqdan 

imtina edərsə, bununla bağlı onun yazılı əsaslandırılması formaya əlavə olunur. 

 4.18. Bilavasitə rəhbər bu Qaydanın 4.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddətdə normativ 

hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş hallarda iş yerində olmadıqda müsahibə və qiymətləndirilmə 

bilavasitə rəhbərin tabe olduğu vəzifəli şəxs və yaxud onun fəaliyyətini istiqamətləndirən 

(əlaqələndirən) və fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən digər vəzifəli şəxs tərəfindən aparılır. Fəaliyyəti 

qiymətləndirilən dövlət qulluqçusu bu Qaydanın 4.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş müddətdə normativ 

hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş hallarda iş yerində olmadıqda, qiymətləndirilmə bilavasitə rəhbərin 

dövlət qulluqçusunun qiymətləndirilmə formasında etdiyi rüblük qeydlər əsasında aparılır. 

 4.19. Bu Qaydanın 4.18-ci bəndinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş hal istisna olmaqla, 

müsahibənin dövlət qulluqçusunun iştirakı olmadan aparılmasına yol verilmir. Normativ hüquqi 

aktlarda nəzərdə tutulmuş hallarda iş yerində olmayan dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi yekun hesabat dövlət orqanının rəhbərinə təqdim edildiyi tarixədək bu səbəb 

aradan qaldırıldıqda və dövlət qulluqçusu işə qayıtdıqdan sonra həyata keçirilir. Qiymətləndirilməsi 

aparılmayan dövlət qulluqçuları barəsində qiymətləndirilmənin aparılmamasının səbəbləri 

göstərilməklə, xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilməyən dövlət qulluqçularına dair hesabatda qeydlər 

aparılır (5 nömrəli əlavə).  

4.20. Qiymətləndirilmə ilə bağlı dövlət qulluqçusu və bilavasitə rəhbəri arasında fikir ayrılığı 

yaranarsa, dövlət qulluqçusu bu barədə etirazını qiymətləndirilmənin aparıldığı gündən 5 (beş) iş günü 

12 müddətində bilavasitə rəhbərə, bilavasitə rəhbərin qərarı ilə razılaşmadığı halda isə bilavasitə 

rəhbərin tabe olduğu vəzifəli şəxsə təqdim edir. 

 4.21. Bilavasitə rəhbərin tabe olduğu vəzifəli şəxs bilavasitə rəhbər tərəfindən aparılan 

qiymətləndirilmənin nəticələri ilə razı olmadığı hallarda qiymətləndirilmə yenidən keçirilir.  

4.22. Dövlət qulluqçusu bilavasitə rəhbərin tabe olduğu vəzifəli şəxsin qərarı ilə razılaşmadığı 

halda, qiymətləndirilmənin nəticəsindən həmin qərarın ona təqdim olunduğu gündən 5 (beş) iş günü 

müddətində dövlət orqanının rəhbərinə şikayət edə bilər. Şikayətə 7 (yeddi) iş günü müddətində 

baxılır. Dövlət orqanının rəhbəri şikayət üzrə araşdırma nəticəsində qiymətləndirilmənin nəticəsinin 

qüvvədə saxlanılması və ya ləğv edilərək yenidən qiymətləndirilmənin keçirilməsi barədə qərar qəbul 

edir.  

4.23. Bu Qaydanın 4.21-ci və 4.22-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət orqanının 

rəhbərinin qərarı əsasında həmin orqanın daxili nəzarəti həyata keçirən struktur bölməsinin (struktur 

vahidinin) nümayəndəsi və ya daxili nəzarəti həyata keçirən məsul şəxs dövlət qulluqçusunun 

qiymətləndirilməsində və qiymətləndirilmənin nəticəsindən verilən şikayətin baxılmasında iştirak edə 

bilər.  

4.24. Dövlət qulluqçusu qiymətləndirilmənin nəticəsi ilə razılaşmadıqda inzibati qaydada və 

məhkəməyə şikayət etmək hüququna malikdir.  

4.25. Qiymətləndirilmə struktur bölmənin tərkibində olan struktur vahidin rəhbəri tərəfindən 

həyata keçirildikdə, qiymətləndirilmədən sonra qiymətləndirilmə forması struktur bölmənin rəhbərinə 

təqdim edilir. Struktur bölmənin rəhbəri təqdim edilmiş qiymətləndirilmə formaları əsasında struktur 

bölmə üzrə dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair hesabat 

hazırlayır və imzalayır (2 nömrəli əlavə). Strukturunda bölmə və vahid nəzərdə tutulmayan dövlət 

orqanlarında hesabat bilavasitə rəhbər tərəfindən hazırlanır və imzalanır. Hesabat və qiymətləndirilmə 

formaları fevral ayının 1-dək kadr xidmətinə, strukturunda kadr xidməti nəzərdə tutulmayan dövlət 
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orqanlarında isə kadr xidmətinin funksiyalarını həyata keçirən kadr məsələləri üzrə məsul şəxsə təqdim 

edilir. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri onun şəxsi işində 

saxlanılır.  

4.26. Kadr xidməti və ya kadr məsələləri üzrə məsul şəxs dövlət orqanı üzrə dövlət 

qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair yekun hesabatı və dövlət 

orqanı üzrə xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilməyən dövlət qulluqçularına dair hesabatı hazırlayaraq 

fevral ayının 20-dək dövlət orqanının rəhbərinə təqdim edir (3 nömrəli əlavə). Yekun hesabat bütün 

bəndlər üzrə mütləq doldurulmalıdır. Dövlət orqanı rəhbərinin kadr məsələləri üzrə məsul olan 

müavini olduqda, yekun hesabata həmin şəxsin rəyi əlavə edilir.  

4.27. Dövlət orqanında qiymətləndirilmənin nəticələrinə dair yekun hesabat, dövlət orqanı üzrə 

xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilməyən dövlət qulluqçularına dair hesabat və əvvəlki təqvim ili üzrə 

qiymətləndirilmə nəticəsində dövlət qulluqçuları barəsində tətbiqi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra 

vəziyyəti barədə məlumatlar mart ayının 1-dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzinə təqdim edilir. Qiymətləndirilmənin nəticələri dövlət orqanı tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Qulluqçuları Reyestrinə daxil edilir.  

4.28. Bu Qaydanın 3.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş şəxslərin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

məlumatın verilməsi və onların qiymətləndirilməsinin nəticələrinin Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Qulluqçuları Reyestrinə daxil edilməsi qiymətləndirilmənin aparıldığı dövlət orqanı tərəfindən 

həyata keçirilir.  

4.29. Qiymətləndirilmə, bununla bağlı məlumat və hesabatların təqdim edilməsi elektron 

qaydada həyata keçirilə bilər. 5. Qiymətləndirilmənin nəticəsinə əsasən tətbiq edilən tədbirlər  

5.1 Dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən qiymətləndirilmənin nəticəsi əsasında dövlət qulluqçusu 

barəsində aşağıdakı tədbirlərdən birinin tətbiqi müəyyən edilə bilər:  

5.1.1.qiymət əla (5 və 4.6 qiymətləri arasında) olduqda – dövlət qulluqçusu bu qiymətlə iki il 

ardıcıl olaraq qiymətləndirilərsə, qanunvericiliyə uyğun olaraq onun mükafatlandırılması, habelə 

dövlət qulluqçusuna vaxtından əvvəl ixtisas dərəcəsinin verilməsi;  

5.1.2. qiymət yaxşı (4.5 və 3.6 qiymətləri arasında) olduqda - dövlət qulluqçusu bu qiymətlə üç il 

ardıcıl olaraq qiymətləndirilərsə, qanunvericiliyə uyğun olaraq onun mükafatlandırılması, dövlət 

qulluqçusunun fəaliyyətinin və bacarıqlarının daha da 14 təkmilləşdirilməsi məqsədilə əlavə təhsilə və 

ya xüsusi təlimlərə cəlb edilməsi;  

5.1.3. qiymət kafi (3.5 və 2.6 qiymətləri arasında) olduqda – dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinin 

və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə əlavə təhsilə və ya xüsusi təlimlərə cəlb edilməsi;  

5.1.4. qiymət qeyri-kafi (2.5 və daha aşağı) olduqda – bu qiymət növbəti qiymətləndirilmə 

zamanı dəyişməzsə, dövlət qulluqçusunun bilik və bacarıqlarına uyğun digər analoji vəzifəyə 

keçirilməsi və bu qiymət yenidən növbəti qiymətləndirilmə zamanı dəyişmədikdə, onun aşağı inzibati 

vəzifəyə keçirilməsi.  

5.2. Təqvim ili ərzində fəaliyyəti əla qiymətləndirilmiş dövlət qulluqçularının sayı həmin dövlət 

orqanı üzrə qiymətləndirilən dövlət qulluqçularının ümumi sayının 20 faizindən çox ola bilməz. 6. 

Qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı vəzifələr  

6.1. Qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət orqanının rəhbəri dövlət orqanında 

qiymətləndirilmənin vaxtında, obyektiv və qərəzsiz aparılmasına nəzarət edir və qiymətləndirilmənin 

nəticəsinə uyğun olaraq, bu Qaydanın 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsini təmin 

edir.  

6.2. Qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı struktur bölmə rəhbəri:  

6.2.1. qiymətləndirilmənin vaxtında, obyektiv və qərəzsiz aparılmasını təmin edir;  

6.2.2. bilavasitə rəhbər və xidməti fəaliyyəti qiymətləndirilən dövlət qulluqçusu arasında yaranan 

mübahisələri bu Qaydanın 4.21-ci və 4.22-ci bəndlərində nəzərdə tutulan qaydada həll edir;  

6.2.3. təsdiq edilmiş qiymətləndirilmə formasının bu Qayda ilə müəyyən edilmiş vaxtdan gec 

olmayaraq kadr xidmətinə (kadr məsələləri üzrə məsul şəxsə) təqdim edilməsini təmin edir;  
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6.2.4. struktur bölmə üzrə dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri 

barədə hesabatı hazırlayır və imzalayır;  

6.2.5. qiymətləndirilməni özü həyata keçirdikdə, bu Qaydanın 6.4-cü bəndində bilavasitə rəhbər 

üçün nəzərdə tutulmuş vəzifələri icra edir.  

6.3. Qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı bilavasitə rəhbər:  

6.3.1. dövlət qulluqçusunun qarşısında qoyulan tapşırıqların qiymətləndirilmə dövrü ərzində 

hansı səviyyədə yerinə yetirilməsini, meyarlar üzrə fəaliyyətini və əmək intizamına əməl edilmə 

vəziyyətini vaxtında, obyektiv və qərəzsiz qiymətləndirir; 

 6.3.2. növbəti qiymətləndirilmə dövrü üçün dövlət qulluqçusunun tapşırıqlarını müəyyən edir və 

onların yerinə yetirilməsi üçün məsləhətlər verir;  

6.3.3. dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin nəticələri barədə hesabatı 

hazırlayır və təsdiq olunması üçün struktur bölmənin rəhbərinə təqdim edir;  

6.3.4. dövlət qulluqçusunun fəaliyyətini, təlimlərə olan tələbatını və gələcək inkişaf 

perspektivlərini onunla müzakirə edir.  

6.4. Qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət qulluqçusu:  

6.4.1. qiymətləndirilmə dövrü ərzində əldə etdiyi nailiyyətləri qiymətləndirənə (bilavasitə 

rəhbərə) təqdim edir;  

6.4.2. qiymətləndirilmə zamanı müzakirə etmək istədiyi məsələlər haqqında qeydlər edir (təlimə 

olan tələbatlar, vəzifədə irəliləyiş arzusu və s.), qiymətləndirənlə əldə etdiyi nailiyyətləri, qarşılaşdığı 

problemləri, həmçinin bilik və bacarıqlarından daha səmərəli istifadə edilməsi yollarını açıq və 

konstruktiv şəkildə müzakirə edir;  

6.4.3. qiymətləndirilmənin nəticəsi ilə razılaşmadıqda struktur bölmənin rəhbərinə, onun qərarı 

ilə razılaşmadığı halda isə dövlət orqanının rəhbərinə yazılı şəkildə müraciət edir;  

6.4.4. qiymətləndirilmə dövrü ərzində gördüyü işləri nəzərdən keçirməli və qiymətləndirməyə 

hazırlaşmalıdır (əldə etdiyi nailiyyətlər, üzləşdiyi çətinliklər və s.).  

6.5. Qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət orqanının kadr xidməti (kadr 

məsələləri üzrə məsul şəxs):  

6.5.1. qiymətləndirilmənin nəticəsindən asılı olaraq dövlət qulluqçusunun fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı təlim kursları təşkil edir;  

6.5.2. qiymətləndirilmə formalarının vaxtında və tam şəkildə hazırlanmasına nəzarət edir;  

6.5.3. qiymətləndirilmə prosesində dövlət orqanının struktur bölmələrinə metodoloji kömək 

göstərir;  

6.5.4. struktur bölmələr tərəfindən qiymətləndirilmənin bu Qaydanın tələblərinə riayət 

olunmasına nəzarət edir və pozuntu halları aşkar edildikdə onun yenidən aparılmasını struktur bölmə 

rəhbərinə tövsiyə edir və bu barədə dövlət orqanının rəhbərinə məlumat verir;  

6.5.5. struktur bölmələr üzrə qiymətləndirilmənin nəticələri barədə məlumatı toplayır və həmin 

məlumatlar əsasında dövlət orqanı üzrə yekun hesabat hazırlayaraq təsdiq edilməsi üçün dövlət 

orqanının rəhbərinə təqdim edir;  

6.5.6. qiymətləndirilmənin nəticələrinin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçuları 

Reyestrinə daxil edilməsinin təmin olunması üçün tədbirlər görür;  

6.5.7. dövlət orqanı üzrə yekun hesabatın Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzinə təqdim edilməsi üçün tədbirlər görür.  

6.6. Strukturunda bölmə və vahid nəzərdə tutulmayan dövlət orqanlarında bilavasitə rəhbər bu 

Qaydanın 6.2-ci və 6.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş vəzifələri də həyata keçirir.  
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin 

davam etdirilməsi və dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün 

test nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, 

qiymətləndirmənin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 10 mart tarixli 86 

nömrəli, “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli və “Birinci-beşinci kateqoriya dövlət 

orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin 

tutulmasının Ümumi Şərtləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 8 dekabr tarixli 545 nömrəli 

qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

“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 2021-ci il 14 iyul tarixli 1398 nömrəli Fərmanının 2.3-cü bəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 485, № 11, maddə 2175; 2019, № 4, 

maddə 745; 2020, № 1, maddə 71) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin 

davam etdirilməsi və dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test 

nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin 

aparılması Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

1.1. 1.1-ci bəndə “abzasına” sözündən sonra “və 28-1-ci maddəsinə” sözləri əlavə edilsin və həmin 

bənddə “birinci-beşinci” sözləri “1-5-ci” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.2. 2.1.1-ci yarımbəndin 1-ci abzası ləğv edilsin; 

1.3. 2.2-ci bənddə “Test imtahanının məzmunu” sözləri “Dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən test 

imtahanının məzmunu” sözləri ilə, “müəyyən edilir” sözləri isə “, dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam 

etdirilməsi üzrə keçirilən test imtahanının məzmunu isə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu 

İdarəetmə Şurasının təklifləri əsasında Mərkəz tərəfindən müəyyən edilir” sözləri ilə əvəz edilsin; 

1.4. 4.2-ci bəndin cədvəlindən “AA” sətri çıxarılsın. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 486, № 11, maddə 2176; 2018, № 2, 

maddə 366) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın 

Forması”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 1-ci və 2-ci hissələr aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 28.3-cü və 28-1-ci maddələrinə 

müvafiq olaraq test imtahanından müəyyən edilmiş keçid balını toplayan şəxsə Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) tərəfindən inzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusuna 

uyğun olaraq dövlət qulluğunun inzibati vəzifəsi üzrə test imtahanından keçdiyini təsdiq edən Dövlət Qulluğu 

Sertifikatı (bundan sonra – Sertifikat) (2 nömrəli əlavə) verilir.”. 

2. Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə Sertifikatın verilməsi üçün inzibati vəzifələr A və B növləri olmaqla, 

aşağıdakı qruplara bölünür:”; 

2.2. 2.1.1-ci yarımbənd ləğv edilsin; 

2.3. 3-cü hissənin birinci cümləsində “əlavəsində” sözü “1 nömrəli əlavəsində” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.4. 6.3-cü bəndə “qeydiyyat nömrəsi” sözlərindən əvvəl “seriyası və” sözləri əlavə edilsin; 

2.5. 6.6-cı bəndə “iştirak etmək” sözlərindən sonra “və ya dövlət qulluğunda fəaliyyəti davam etdirmək” 

sözləri əlavə edilsin; 

2.6. 6.7-ci bəndin ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

http://e-qanun.az/framework/47866
http://e-qanun.az/framework/35054
http://e-qanun.az/framework/35053
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“Sertifikatın dövlət qulluğuna qəbul üzrə keçirilən müsabiqə üzrə müsahibədə iştirak etmək və ya dövlət 

qulluğunda fəaliyyəti davam etdirmək hüququ verməsi haqqında Qeyd”; 

2.7. “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması”na əlavə - 

“Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə Sertifikatın verilməsi üçün inzibati vəzifələrin növləri, qrupları və alt qrupları” 

cədvəli üzrə: 

2.7.1. yuxarı sağ küncündə “əlavə” sözü “1 nömrəli əlavə” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.7.2. “AA” sətri çıxarılsın; 

2.7.3. “AB1” sətrində “şöbə müdiri;” sözləri “Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının və onlara bərabər tutulan orqanların (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali 

Attestasiya Komissiyası) aparatlarında şöbə müdiri istisna olmaqla, şöbə müdiri;” sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.7.4. “AB2” sətrində “dövlət orqanı rəhbərinin müşaviri, köməkçisi;” sözləri “Azərbaycan Respublikası 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və onlara bərabər tutulan orqanların (Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası) rəhbərlərinin müşavirləri, köməkçiləri istisna olmaqla, dövlət 

orqanı rəhbərinin müşaviri, köməkçisi;” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. “Birinci-beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci-yeddinci təsnifatlarına 

uyğun olan vakant vəzifələrin tutulmasının Ümumi Şərtləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 dekabr tarixli 545 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2493; 2018, № 7 (II kitab), maddə 1661, 

№ 9, maddə 1938) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

3.1. adında və ikinci abzasda “Birinci-beşinci” sözləri “1-5-ci” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Birinci-beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin 

birinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vakant vəzifələrin tutulmasının Ümumi Şərtləri” üzrə: 

3.2.1. adında, 2-ci və 7-ci hissələrdə “Birinci-beşinci” sözləri “1-5-ci” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.2. 1-ci hissədə “birinci-beşinci” sözləri “1-5-ci” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2.3. 5-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“5. “İş stajına dair tələblər” hissəsində vəzifənin tutulması üçün dövlət qulluğunda qulluq stajına dair 

tələblər müəyyən edilir. 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndələri 

istisna olmaqla, daxili müsahibə əsasında 1-3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci-

üçüncü təsnifatlarına uyğun olan vəzifələr, habelə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarında, onlara bərabər tutulan orqanlarda (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyası) inzibati vəzifələrin dördüncü təsnifatına uyğun olan bölmə rəhbərləri və həmin dövlət orqanı 

rəhbərinin müşavirləri, köməkçiləri, habelə yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 

başçısının yanında olan orqanlarda, eləcə də yerli icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə 

nümayəndəliklərində və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində inzibati vəzifələrə qəbul olunan 

şəxslər üçün bu “Ümumi Şərtlər”in 8.4-8.7-ci bəndlərində ümumi iş stajına dair tələblər müəyyən edilir. 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 28.12-ci maddəsinin üçüncü hissəsinə 

və 29.3-cü maddəsinin birinci hissəsinə əsasən dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqənin yalnız 

müsahibə mərhələsində və ümumi müsahibədə iştirak etmək hüququ verən 10 (on) il iş stajı tələb olunan 

vəzifələrin siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. 

“Ümumi Şərtlər”də iş stajına dair tələb nəzərdə tutulduğu halda vəzifənin qulluq funksiyaları nəzərə 

alınaraq, vəzifə təlimatlarında struktur bölmənin fəaliyyət istiqamətləri və ya vəzifənin fəaliyyət sahəsi üzrə iş 

stajı müəyyən edilir. 

“Ümumi Şərtlər”də dövlət qulluğunda qulluq stajına dair tələb nəzərdə tutulduğu halda, vəzifə 

təlimatlarında vəzifə üzrə tələb olunan ixtisas dərəcəsi müəyyən edilə bilər.”. 

3.2.4. 8.5.13-cü və 8.6.8-ci yarımbəndlər ləğv edilsin. 

  

Əli ƏSƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

  

Bakı şəhəri, 17 mart 2022-ci il 

     № 97 

  

  

http://e-qanun.az/framework/37234


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 

 

 52 

 

 

  

  “Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından 

keçmək barədə Sertifikatın Forması”na 

2 nömrəli əlavə 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət qulluğu 

vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test nümunələrinin hazırlanması, 

ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması Qaydası”nda 

dəyişiklik edilməsi barədə 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

“Pasportlar haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 20 dekabr tarixli 437-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” 

2003-cü il 4 avqust tarixli 911 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 2022-ci il 22 yanvar tarixli 1580 

nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 485, № 11, maddə 2175; 2019, № 4, maddə 745; 

2020, № 1, maddə 71) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam 

etdirilməsi və dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi ilə keçirilən test imtahanları üçün test 

nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, qiymətləndirmənin 

aparılması Qaydası”nın 1.1-ci bəndindən “fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında təyin olunan” sözləri 

çıxarılsın. 

  

Əli ƏSƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

  

Bakı şəhəri, 15 mart 2022-ci il 

                        № 81 

http://e-qanun.az/framework/48979
http://e-qanun.az/framework/48979
http://e-qanun.az/framework/35054
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“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Minimum aylıq əməkhaqqının məbləğinin artırılması və 

“Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 18 iyun 

tarixli 1265 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə” 2021-ci il 17 dekabr tarixli 3051 

nömrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabineti qərara alır: 

1. “Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2004, № 9, maddə 755; 2005, № 12, maddə 1224; 2007, № 2, maddələr 180, 186; 2008, № 2, maddə 

120, № 7, maddə 688; 2013, № 12, maddə 1631; 2018, № 2, maddə 344, № 3, maddə 609; 2019, № 2, maddə 

367, № 8, maddə 1454) 2-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“2. Dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin (xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, 

ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s.) aylıq vəzifə maaşları 2022-ci il yanvarın 1-dən aşağıdakı məbləğdə 

müəyyən edilsin: 

  

Sıra 

№-si 
  

Aylıq vəzifə maaşının 

məbləği 

(manatla) 

1. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında 370 

2. 1-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 355 

3. 2-ci və 3-cü kateqoriya dövlət orqanlarında 335 

4. 4-cü və 5-ci kateqoriya dövlət orqanlarında 315 

  

2. Bu Qərarın 1-ci hissəsində qeyd olunan işçilərin mükafatlandırılması məqsədilə hər il növbəti il üçün 

təsdiq edilən dövlət büdcəsində onların çalışdıqları dövlət orqanlarında həmin işçilər üçün müəyyən olunmuş 

aylıq vəzifə maaşının 3 misli həcmində əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulur. 

3. Bu Qərar 2022-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. 

  

Əli ƏSƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

  

Bakı şəhəri, 14 yanvar 2022-ci il 

     № 13 

  

http://e-qanun.az/framework/48651
http://e-qanun.az/framework/48651
http://e-qanun.az/framework/6431
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək 

üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli və “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə 

müsahibə elanının Forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 24 noyabr tarixli 508 nömrəli 

qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

“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 2021-ci il 14 iyul tarixli 1398 nömrəli Fərmanının 2.3-cü bəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 7, maddə 1482, № 10, maddə 1906, № 11, 

maddə 2177; 2018, № 11, maddə 2432, № 12 (II kitab), maddə 2730; 2019, № 12, maddələr 2080, 2099; 2021, 

№ 3, maddə 294) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə 

əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbulu Qaydaları”nın 5-ci hissəsində “sertifikata” sözü “Dövlət 

qulluğu sertifikatı”na (bundan sonra – sertifikat)” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli 508 nömrəli Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2172) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 

qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə elanının Forması”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 1-ci hissədə “sertifikat” sözü “Dövlət qulluğu sertifikatı” (bundan sonra – sertifikat)” sözləri ilə əvəz 

edilsin; 

2.2. “Qeydlər” hissəsinin 2-ci bəndində “bir il” sözləri “altı ay” sözləri ilə əvəz edilsin. 

  

Əli ƏSƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

  

Bakı şəhəri, 25 noyabr 2021-ci il 

     № 367 

http://e-qanun.az/framework/47866
http://e-qanun.az/framework/36038
http://e-qanun.az/framework/37043
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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 “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 2021-ci il 9 

avqust tarixli 1419 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında 

  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN SƏRƏNCAMI 

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 2 iyul tarixli 358-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “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 2021-ci il 9 avqust tarixli 1419 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 

məqsədilə: 

1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və icra prosesində müəyyən ediləcək digər 

aidiyyəti dövlət orqanları (dövlətin hüquqi şəxsləri) ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 2 iyul tarixli 358-VIQD nömrəli Qanununa 

(bundan sonra – Qanun) uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

2. Razılaşdırma prosesinin iştirakçıları (əsas və birgə icraçılar) bu Sərəncamın icrası ilə bağlı 

normayaratma vəzifələrindən irəli gələn məsələlər üzrə (layihə və təkliflərin baxılması, hazırlanması, 

razılaşdırılması, təqdim edilməsi və s.) müvafiq tədbirlər görüb icra vəziyyəti tələb etdikdə, məlumatları icra 

üçün ayrılmış müddətin birinci yarısı başa çatanadək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim 

etsinlər. Eyni zamanda, hüquqi aktların layihələrini əsas icraçıya təqdim edən subyektlər “Normativ hüquqi 

aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun müvafiq olaraq 48.2-ci, 48.3-cü və 48.5-ci 

maddələrinin tələblərinə əməl olunmasını təmin etsinlər. 

3. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üç aydan gec olmayaraq, Qanunun tətbiqinin təmin edilməsi 

məqsədilə öz səlahiyyətləri daxilində normayaratma vəzifələrindən irəli gələn tədbirlər görüb, normativ hüquqi 

aktlarını və ya təkliflərinin olmadığı barədə məlumatı Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim 

etsinlər və icra vəziyyəti tələb etdikdə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versinlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının və normativ xarakterli aktların Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib, bu barədə dörd ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 

5. Bu Sərəncamın icrası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının Hüquq və qanunvericilik 

şöbəsinə həvalə edilsin. 

6. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

  

Əli ƏSƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 

  

Bakı şəhəri, 20 avqust 2021-ci il 

                      № 502s 

 

http://www.e-qanun.az/framework/48084

