
Dövlət qulluğu üzrə zəruri qanunvericiliyə dair 
MÜSAHİBƏ PROQRAMI 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

2. Dövlət qulluğu  

3. Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları  

4. Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

5. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası  

6. Məlumat azadlığı  

7. Azərbaycan Respublikasında dövlət dili  

8. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri  

9. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılması: 

− təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət; 

− kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət, kargüzarlıq 

xidmətinin vəzifələri, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemi; 

− göndərilən sənədlərdə göstərilən rekvizitlər, təşkilat daxilində sənədin razılaşdırılması 

və viza; 

− sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, sənədin imzalanması, iki və ya 

daha artıq şəxsin məsuliyyət daşıdığı sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, sənədlərin təsdiq 

edilməsi, sənədlərə möhür vurulması; 

− təşkilatın adının və onun struktur bölməsinin adının yazılışı, böyük hərflə yazılması 

qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələr, vəzifə adlarının yazılışı; 

− sənədlərə edilən əlavələr, sənədlərə əlavə edilən qoşma; 

− sənədlərin surətlərinin çıxarılması və onların aidiyyəti tərəflərə verilməsi; 

− qərarın qəbul edilməsi və onun mətni, qərarın şərh və sərəncam hissəsi, qəbul edilmiş 

qərarların imzası; 

− sərəncamın mətni, sərəncamın imzalanması; 

− əmrin şərh və sərəncam hissəsi; 

− protokolun yazılması və onun giriş və əsas hissəsi, protokolun imzalanması; 

− arayışın hissələri, arayışın imzalanması, vətəndaşların xahişi ilə arayışın tərtib 

olunması; 

− aktın hissələri, aktın giriş və əsas hissəsi, aktın imzalanması; 

− məktubların tərtib edilməsi, məktubun hissələri, teleqram; 

− sənədlərdə dərkənar, daxil olmuş sənədlərə rəhbərlik tərəfindən baxılması, sənədin 

əsas icraçısı, daxili sənədlərin hazırlanması, sərəncam mahiyyətli sənədlərin 

layihələrinin imzalanması; 

− sənədlərin icrasına nəzarət, sənədlərin icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi, 

sənədlərin xüsusi nəzarətə götürülməsi, sənədlərdə xüsusi icra müddətinin müəyyən 

olunması. 

Ədəbiyyat: 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il 

2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 

926-IQ 

3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 22 dekabr tarixli 497 nömrəli Fərmanı 

– 2-ci bənd 

4. “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarında dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 3 mart tarixli, 78-III QD nömrəli 

Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 

25 may tarixli 407 nömrəli Fərmanı –2-ci bənd 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 3 oktyabr tarixli 830 nömrəli Fərmanı 

– 2-ci bənd 

6. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ 

7. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 

yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ 

8. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 314-IQ 

9. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, 

№ 505-IQ 

10. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ  

11. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ  

12.  Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 23 fevral tarixli 516 nömrəli Qanun ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə” 

13. Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 5 fevral tarixli 17—XII nömrəli Qanunu ilə təsdiq 

edilmiş “Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə” 

14. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1993-cü il 2 mart tarixli 525 nömrəli Qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə” 

15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı 

ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində 

kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 
ümumi təyinatı üzrə  

MÜSAHİBƏ PROQRAMI 
 

1. Rəsmi Statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: 
Ümumi Müddəalar: Əsas anlayışlar. Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın 

məqsədi. Rəsmi statistika sistemi. Rəsmi statistika haqqında qanunvericilik.  
Dövlət statistika orqanlarının vəzifələri və hüquqları: Dövlət statistika orqanlarının 

vəzifələri. Dövlət statistika orqanlarının hüquqları və səlahiyyətləri. 

Rəsmi statistikanın prinsipləri və müstəqilliyi: Prinsiplər. Rəsmi statistikanın müstəqilliyi. 

Rəsmi statistikanın inzibati statistika ilə əlaqələri: Statistika müşahidələri.  

İlkin statistik məlumatlar və onların məxfiliyi: İlkin statistik məlumatlar və onlardan istifadə 
edilməsi.  

Dövlət statistika orqanları işçiləri üçün məhdudiyyətlər və onların sosial müdafiəsi: Dövlət 
statistika orqanlarının maliyyələşdirilməsi. Dövlət statistika orqanları işçiləri üçün məhdudiyyətlər 

Statistika haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət: Dövlət statistika orqanları 
işçilərinin məsuliyyəti. 

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə: 

- Ümumi müddәalar. Dövlәtstatkomun fәaliyyәt istiqamәtlәri. Dövlәtstatkomun 
vәzifәlәri. Dövlәtstatkomun hüquqları. Dövlәtstatkomun fәaliyyәtinin tәşkili. 

 

Ədəbiyyat: 

1. Rəsmi statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 18 fevral 1994-cü il 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 115 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 
vakant vəzifələri üzrə zəruri biliklərə dair 

MÜSAHİBƏ PROQRAMI 

1. Statistika elminin predmeti, metodu, vəzifələri və təşkili; 

2. Statistika haqqında anlayış. Statistikanın predmeti. Statistika elminin nəzəri əsasları, 
əsas kateqoriya və anlayışları. Azərbaycan Respublikasında statistikanın əsas 
vəzifələri və dövlət statistikasının (rəsmi statistikanın) təşkili prinsipləri. Statistikanın 
tarixindən qısa məlumat; 

3. Statistika müşahidəsinin nəzəriyyəsi; 
4. Statistika informasiyası haqqında anlayış. Statistika müşahidəsinin əsas təşkili 

formaları. Statistika müşahidəsinin növləri və üsulları.  
5. Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması;  
6. Statistika materiallarının yekunlaşdırılmasının məzmunu və vəzifələri.  
7. Statistika göstəriciləri; 
8. Statistika göstəriciləri haqqında anlayış. Mütləq göstəricilər. Nisbi göstəricilər; 
9. Statistikada orta kəmiyyət nəzəriyyəsi; 
10. Orta kəmiyyətin mahiyyəti. Hesabi orta kəmiyyətlərin növləri. Harmonik orta 

kəmiyyət.  
11. Dinamika sıraları; 
12. Dinamika sıraları haqqında anlayış və onların növləri. Dinamika sıralarının qurulması 

prinsipləri. Dinamika sıralarının təhlili göstəriciləri.  
13. İndekslər; 
14. İndekslər haqqında anlayış və iqtisadi təhlildə onun rolu. İndekslərin növləri, Fərdi və 

ümumi indekslərin hesablanması üsulları. Ümumi indeksin formaları.  

Ədəbiyyat: 

S.M.Hacıyev, Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi, ali məktəblər üçün dərslik, Bakı-2005 

 

 

 


