
              Dövlət qulluğu üzrə zəruri qanunvericiliyə dair MÜSAHİBƏ PROQRAMI 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası" [1] 
2. "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2] 
3. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu [3] 
4. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4] 
5. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5] 
6. "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6] 
7. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7] 
8. "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8] 
9. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə dair qanunvericilik [9, 10, 11] 
10. "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına 
dair Təlimat" üzrə: [12] 

• təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət 
• Ümumi müddəalar 
• Sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələblər 
• Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər 
• Kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər 
• Sənədlərə əlavələrin (qoşmaların) edilməsi qaydası 
• Qərarların, sərəncamların, əmrlərin, protokolların, arayışların və məlumat 

vərəqələrinin, aktın, məktub, teleqram və telefonoqramın hazırlanması və tərtib 
edilməsi 

• Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili ( 92, 93, 94-cü bəndlər) 
• Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili 
• Elektron sənədlərlə bağlı kargüzarlığın aparılmasının xüsusiyyətləri (142-ci bənd) 

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 qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ 
4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 

2004-cü il, № 580-IIQ 
5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 

2015-ci il, № 1308-IVQ 
6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 

505-IQ 
7. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 oktyabr 2005-ci il, № 

1036-IIQ 
8. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 

sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ 
9. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ 
10. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1511-VQ 
11. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1512-VQ 

http://www.e-qanun.az/framework/897
http://www.e-qanun.az/framework/4481
http://www.e-qanun.az/framework/13685
http://www.e-qanun.az/framework/13685
http://www.e-qanun.az/framework/5809
http://www.e-qanun.az/framework/5809
http://www.e-qanun.az/framework/31281
http://www.e-qanun.az/framework/31281
http://www.e-qanun.az/framework/3420
http://www.e-qanun.az/framework/3420
http://www.e-qanun.az/framework/11254
http://www.e-qanun.az/framework/11254
http://www.e-qanun.az/framework/1865
http://www.e-qanun.az/framework/1865
http://www.e-qanun.az/framework/6198
http://www.e-qanun.az/framework/6198
http://www.e-qanun.az/framework/41948
http://www.e-qanun.az/framework/41948
http://www.e-qanun.az/framework/41961
http://www.e-qanun.az/framework/41961


12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) 
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın 
aparılmasına dair Təlimat” 

13. www.dim.gov.az 
14. www.e-qanun.az 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://www.e-qanun.az/framework/2284
http://dim.gov.az/
http://www.e-qanun.az/


 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin ümumi təyinatı üzrə MÜSAHİBƏ 

PROQRAMI 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə [1] 
2. Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu  [2] 
3. Rəsmi Statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3] 

• Ümumi Müddəalar 
• Dövlət statistika orqanlarının vəzifələri və hüquqları 
• Rəsmi statistikanın prinsipləri və 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:  
• Statistika haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət. 

Ədəbiyyat: 

1. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 24 iyun 2009-cu il, № 115   

2. Dövlət Statistika Komitəsinin strukturu 
3. “Rəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-qanun.az/framework/17921
http://www.e-qanun.az/framework/17921
https://www.stat.gov.az/menu/2/structure/
http://www.e-qanun.az/framework/8882


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: 

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


