Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən dövlət qulluğunda
qulluq stajı barədə arayışın hazırlanması və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinə
təqdim olunmasına dair
TƏLİMAT
1. Bu Təlimat “Dövlət Qulluqçularının Reyestri” İnformasiya Sistemi vasitəsilə
dövlət qulluqçularına, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq keçən
şəxslərə Azərbaycan Respublikası Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinə təqdim olunması
üçün dövlət qulluğu stajı barədə arayışın verilməsi qaydalarını tənzimləyir.
2. Bu təlimatın məqsədləri üçün arayış dedikdə verildiyi tarixədək dövlət
qulluqçusunun dövlət qulluğunda qulluq stajının müddətini, ixtisas dərəcəsini təsdiq edən
və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinə təqdim edilmək üçün verilən sənəd nəzərdə tutulur.
3. Arayışın hazırlanması Dövlət İmtahan Mərkəzi (bundan sonra Mərkəz) tərəfindən
yaradılmış xüsusi proqram təminatı - “Dövlət qulluqçularının arayış sistemi” vasitəsilə
həyata keçirilir.
4. Dövlət qulluqçusu arayış almaq üçün əmək kitabçasının əslini, yaxud əmək
kitabçasının notarial qaydada və ya iş yerinin kadr qurumu tərəfindən təsdiq edilmiş
surətini Mərkəzə təqdim edir. Əmək kitabçası üzrə dövlət qulluğu stajına aid olan dövrlər
Mərkəzin “Dövlət qulluqçularının arayış sistemi”nə daxil edilir. Sistemə daxil edilmiş
dövlət qulluğu stajına dair məlumatlarla “Dövlət Qulluqçularının Reyestri” İnformasiya
Sisteminə daxil edilmiş məlumatlar müqayisə edilir. Əmək kitabçası əsasında daxil
edilmiş məlumatlarla Reyestrə daxil edilmiş məlumatlar arasında uyğunsuzluq aşkar
edildikdə həmin məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün dövlət qulluqçusunun işlədiyi dövlət
orqanında Reyestrin aparılması üzrə məsul şəxsə müraciət edilir. Əmək kitabçası əsasında
daxil edilmiş məlumatlar Reyestrə daxil edilmiş məlumatlarla eyni olduğu halda dövlət
qulluqçusunun dövlət qulluğunda stajı sistem tərəfindən avtomatik hesablanır və Mərkəz
tərəfindən təsdiq edilir. Bundan sonra arayış çap edilir (Əlavə 1).
5. Arayış Mərkəzin Direktorlar Şurası sədrinin müəyyən etdiyi vəzifəli şəxs
tərəfindən imzalanır.
6. Aşağıda göstərilən dövlət qulluqçularına arayışlar yalnız əmək kitabçasına daxil
edilmiş məlumatlar əsasında verilir (Əlavə 2):
a) Dövlət qulluğunun xüsusi növündə qulluq keçən şəxslərə;
b) Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunda qulluq
keçən şəxslərə.
7. Bu Təlimatın 6-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş şəxslər istisna olmaqla digər dövlət
qulluqçularına arayış “Dövlət Qulluqçularının Reyestri” İnformasiya Sistemində onlara aid
dövlət qulluğu stajı barədə məlumat olduğu halda verilir.
8. Arayış məlumatları Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin sorğusu əsasında Mərkəzin
hazırladığı veb servis sistemi vasitəsilə Agentliyə verilir.

Əlavə 1
Dövlət qulluğu stajı haqqında
ARAYIŞ
Verilir ______________________ ondan ötrü ki, Azərbaycan Respublikasının
soyadı, adı, ata adı

Dövlət Qulluqçuları Reyestrinə daxil edilmiş məlumatlara və onun tərəfindən təqdim
edilmiş əmək kitabçasına əsasən o, həqiqətən, aşağıdakı cədvəldə göstərilmiş dövrlər üzrə
dövlət qulluğu vəzifələrində qulluq keçmiş və hazırda dövlət qulluğu vəzifəsində qulluq
keçir.
Qəbul

Çıxma

tarixi

tarixi

Dövlət orqanı

Vəzifə

__________ tarixdən etibarən _________________ ixtisas dərəcəsinə malikdir.
Onun _________tarixədək dövlət qulluğunda qulluq stajı __ il __ay __ gün (dövlət
qulluğunun xüsusi növündə qulluq stajı __ il __ay __ gün ) təşkil edir.
Arayış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyinin tabeliyində "MİDA" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə təqdim olunmaq
üçün verilir.
Məsul şəxsin vəzifəsi

_____________________________
imza

Ad, Soyad

Əlavə 2
Dövlət qulluğu stajı haqqında
ARAYIŞ
Verilir __________________________ ondan ötrü ki, onun tərəfindən təqdim
soyadı, adı, ata adı

edilmiş əmək kitabçasına əsasən o, həqiqətən, aşağıdakı cədvəldə göstərilmiş dövrlər üzrə
dövlət qulluğu vəzifələrində qulluq keçmiş və hazırda dövlət qulluğu vəzifəsində qulluq
keçir.

Qəbul

Çıxma

tarixi

tarixi

Dövlət orqanı

Vəzifə

__________ tarixdən etibarən _________________ ixtisas dərəcəsinə malikdir.
Onun _________tarixədək dövlət qulluğunda qulluq stajı __ il __ay __ gün (dövlət
qulluğunun xüsusi növündə qulluq stajı __ il __ay __ gün ) təşkil edir.
Arayış Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyinin tabeliyində "MİDA" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə təqdim olunmaq
üçün verilir.
Məsul şəxsin vəzifəsi

_____________________________
imza

Ad, Soyad

