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Ağsu: Səyyar qəbullar inkişafın stimuluna çevrilir

Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rövşən Bağırovun Pirhəsənli 
kəndində keçirdiyi növbəti səyyar 
qəbul da cənab Prezidentin həmin 
tezislərinin icrası kimi başa düşülürdü. 
Əvvəlcə xatırladım ki, Ağsuda hər ay 
azı iki kənddə səyyar qəbul keçirilir. 
Bu yazını isə bir qəbulun timsalında 
rayonda fəaliyyət göstərən dövlət 
qurumları tərəfindən insanlara layiqli 
xidmət göstərilməsi, vətəndaşların 
müraciətlərinə qayğı və həssaslıqla ya-
naşılması məsələləri üzərində qurmağı 
qərara aldıq.

Məlum olduğu kimi, səyyar 
qəbulların keçirilməsi, vətəndaşların 
qaldırdıqları məsələlərin operativ 
həlli, onların ərizə və şikayətlərinə 
baxılaraq həll olunması üçün müvafiq 
tədbirlərin görülməsi daim rayon icra 
hakimiyyətinin nəzarətində saxlanılr. 
Belə tədbirlər barədə vətəndaşların 
məlumatlandırılması üçün aidiyyəti 
qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilir, 
yerlərdə keçiriləcək qəbulların cədvəli 
əvvəlcədən təsdiq olunur, qəbullarda 
iştirak edəcək RİH aparatının məsul 
işçilərinin, müvafiq idarə və təşkilat 
rəhbərlərinin və digər aidiyyəti qu-
rumların nümayəndələrinin siyahısı 
tərtib olunur. Bütün səyyar qəbullar 
isə son nəticədə məmur –vətəndaş 
münasibətlərinin yüksək səviyyədə 
qurulmasına xidmət edir.

Xatırldaq ki, bu ilin birinci ya-
rısında Ağsuda 16 səyyar qəbul 
keçirilib. Biz mətbuat təmsilçiləri də 
həmin tədbirlərin hamısında olmasa 
da, bir çoxunda iştirak edirik. Ra-
yon icra hakimiyyətindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, qəbullarda 
1000-dək sakin iştirak edib və 514 
müraciət dinlənilib. Onu da xüsusilə 
xatırlatmaq zərurəti var ki, səyyar 
qəbullarda qaldırılan məsələlərin 
əksəriyyəti həllini tapır. Digər 
müraciətlərin operativ araşdırılma-
sı və qanunvericiliyə uyğun həlli 
üçün aidiyyəti idarə və müəssisə 
rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar veri-
lir, həlli mümkün olmayan məsələlərlə 
bağlı vətəndaşlarla geniş izahat işi 
aparılır.

Qeyd etdiyimiz kimi, bu yazını 
16 səyyar qəbuldan ancaq birinin 
üzərində qururuq. RİH başçısının 
hüquq-mühafizə orqanlarının, əlaqədar 
idarə və təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə 
854 təsərrüfatı, 3764 nəfər əhalisi olan 
Pirhəsənli dairəsində keçirilən növbəti 
səyyar qəbulda vətəndaşlar tərəfindən 
Qaraqaşlı kəndində yeni tikilmiş fərdi 
yaşayış evlərinə gedən kənddaxili 
avtomobil yolunun asfatlaşdırılması, 
elektrik təchizatının yaxşılaşdırılma-

sı, işlə təminat, suvarma arxlarının 
bərpası, subartezian quyusunun və 
zəlzələdən ziyan çəkmiş fərdi yaşayış 
evinin təmiri ilə bağlı xahiş və təkliflər 
səsləndirilib, həmçinin bir sıra digər 
yerli əhəmiyyətli məsələlər həlli qaldı-
rılıb.

Qeyd edək ki, vətəndaşların 
müracətlərinin bir qismi elə həmin gün, 
yerində həll olunub. Bəzi müraciətlər 
nəzarətə götürülüb və onların həlli ilə 
bağlı rayon icra hakimiyyəti başçısı 
tərəfindən aidiyyəti vəzifəli şəxslərə 

müvafiq tapşırıqlar verilib.
R. Bağırov Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin 
tərəqqisi, xalqımızın rifahının daha 
da yaxşılaşdırılması istiqamətində 
görülən çoxşaxəli işləri qeyd edərək, 
respublikamızda, o cümlədən Ağsu 
rayonunda həyata keçirilən işlər 
barədə sakinlərə geniş məlumat verib. 
Bildirib ki, dövlət başçımızın rəhbərliyi 
ilə respublikamızda ümummilli li-
der Heydər Əliyev tərəfindən təməli 
qoyulmuş ictimai-siyasi sabitlik daha 
da möhkəmlənib, vətəndaşların rifah 
halının getdikcə yüksəlməsinə nail 
olunub, dövlət idarəçiliyinin effektivliyi 
möhkəmlənib, müstəqil respublikamı-
zın beynəlxalq nüfuzu getdikcə artıb, 
demokratik təsisatlar möhkəmləndirilib. 
Son 19 ildə ölkənin sosial-mədəni və 
təsərrüfat infrakstrukturu tamamilə 
yenilənib, əhalinin sosial müdafiəsini 
gücləndirmək istiqamətində ciddi 
tədbirlər həyata keçirilib, ölkədə ictimai 
və sosial xidmətlər sahəsində ciddi 
islahatlar aparılıb. 

Xatırladaq ki, bu ərazi dairəsi 
Pirhəsənli və Qaraqaşlı kəndlərini 
birləşdirir. Əhalisi 3764 nəfər, ərazisi 
1574 hektardır. Həmin torpaqlardan 
672 hektar bələdiyyə mülkiyyəti, 820 

hektar xüsusi mülkiyyət, 82 hektar 
dövlət mülkiyyətidır. Kəndlər yüz 
faiz qazlaşdırılıb. Eləcə də, elektrik 
təminatı yüz faizdir. Ərazi dairəsinin 
içməli suyu Padar kəndi ərazisindəki 
“Bilal Əfəndi” su hövzəsində qazılmış 
subartezian quyuları vasitəsi ilə təmin 
olunur. Əkin sahələrinin suvarılma 
suyu isə Girdimançay və Ağsu çayın-
dan götürülür. 

İkinci Qarabağ müharibəsindən 
əvvəl – 2020-ci ildə Pirhəsənli 
kəndində Heydər Əliyev Fondu 

tərəfindən 60 yerlik uşaq bağça-
sı tikilib. Ərazi dairəsində 1 həkim 
məntəqəsi, 1 kitabxana, 1 məscid, 1 
ATS fəaliyyət göstərir. Pirhəsənlidə 
347 evdə sabit telefon xəttindən, 
292 evdə internetdən, Qaraqaşlıda 
isə 167 evdə sabit telefon xəttindən, 
138 evdə internetdən istifadə edi-
lir. Bu göstəriciləri xatırlatmaqda 
məqsədimiz bugünkü Azərbaycan 
həqiqətlərini bir ərazi dairəsinin timsa-
lında nəzərə çatdırmaqdır.

Təbii ki, Ağsu aqrar rayonlarımız-
dandır. Bu rayondan söz açarkən kənd 
təsərrüfatını yada salmamaq müm-
kün deyil. İcra hakimiyyəti başçısının 
hələlik sonuncu səyyar qəbulu keçirdiyi 
Pirhəsənlidə 2022-ci ilin məhsulu üçün 
400 hektar sahədə buğda, 210 hektar 
sahədə arpa əkilib. İlkin nəticələr 
göstərir ki, məhsuldarlıq pis deyil. Fərdi 
təsərrüfatlarda 1191 baş qara mal, 
2658 baş davar, 12544 baş quş, 419 
arı ailəsi vardır.

Bu kəndlər rayonun və ölkənin 
ictimai-siyasi həyatına da öz töhfələrini 
verirlər. Birinci Qarabağ müharibəsində 
1 nəfər pirhəsənli şəhid, 2 nəfər 
qazi olmuşdu. İkinci Qarabağ 
müharibəsində isə 16 nəfərdən çox 
pirhəsənli hərbi qulluqçu iştirak edib, 1 

nəfər şəhid, 3 nəfər qazi var.
Səyyar qəbulda 70 nəfər iştirak 

edib. Həmin sakinlərdən biri – Ağacan 
Eyyubov qızının müvafiq işlə təmin 
olunması xahişini dilə gətirdi. Rayon 
rəhbərinin müvafiq qurum rəhbərləri ilə 
məsləhətləşməsindən sonra Ağacan 
Eyyubovun müraciəti nəzərə alına-
raq, qızına Ağsu şəhərində fəaliyyət 
göstərən “Mega Sığorta” şirkətində 
kompüter mütəxəssisi vəzifəsində 
işləmək təklif edildi.

Əlixan Hüseynov və onun-
la həmfikir olan 8 nəfər rayon 
rəhbərindən xahiş etdilər ki, Qaraqaşlı 
kəndində yeni tikilmiş fərdi yaşayış 
evlərinə gedən yolun asfatlaşdırılma-
sına kömək göstərilsin. Vətəndaşlara 
izah olundu ki, həmin yolun asfaltlaş-
dırılması bu ilin planına salınmışdır 
və tender proseduru başa çatdıqdan 
sonra icra ediləcək.

Sakin Mətləb Bədəlov və onun 
12 həmfikiri kənd ərazisindən keçən 
Acıdərə arxının lildən təmizlənməsinə 
kömək göstərilməsini xahiş etdilər. Çox 
qısa müzakirədən sonra vətəndaşlara 
bildirildi ki, tezliklə həmin arx lildən 
təmizlənərək istifadəyə veriləcək.

Şahid Məlikov və 10 nəfər digər sa-
kin Pirhəsənli kəndinin bir hissəsində 
güclü küləklər nəticəsində tez-tez 
elektrik enerjisinin verilişində fasilələr 
olduğunu bildirməklə köhnəlmiş işıq 
naqillərinin dəyişdirilərək yeni SİP 
kabellərlə əvəz olunmasını xahiş 
etdilər. Vətəndaşlara izah olun-
du ki, Pirhəsənli kəndində 2023-ci 
ilin sonundadək açıq məftillər SİP 
kabellərlə əvəz olunacaqdır.

Ramil Mirzəağa oğlu və 5 nəfər Qa-
raqaşlı kəndində mövcud subartezian 
quyusunun nasosunun yararsız oldu-
ğunu bildirərək, həmin nasosun təmir 
olunmasını xahiş etdilər. Sakinlərə izah 
olundu ki, həmin subartezian quyusu-
nun nasosu qısa müddət ərzində təmir 
olunaraq vətəndaşların istifadəsinə 
veriləcəkdir.

Bu qəbildən olan təxminən 15 
müraciətin heç birinə “mümkün deyil” 
cavabı verilmədi. Bu isə o deməkdir ki, 
vətəndaşın rayon rəhbərliyi ilə görüşə 
böyük həvəslə gəlməsi təsadüfi deyil. 
Artıq hamı yaxşı bilir ki, məmurlar 
dövlət başçısının “İnsanların yanına 
gedin, onların problemləri ilə tanış 
olun!” tövsiyəsini məsuliyyətlə icra 
edirlər. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri 

Mən dəfələrlə demişəm ki, Prezident başda olmaqla, bütün 
dövlət məmurları xalqın xidmətçisidir. Məhz buna görə biz bu 
vəzifədəyik. Buna görə xalq mənə etibar edib və mən təyin etdi-
yim bütün kadrlardan bunu tələb edirəm... Siz, eyni zamanda, öz 
davranışınızla insanların hörmətini qazanmalısınız. Təvazökar 
olmalısınız, həm işdə, həm məişətdə, həm özünüz, həm yaxın qo-
humlarınız. İnsanları qıcıqlandıra biləcək addımlar atmamalısınız. 
Özünüzü hamıdan yuxarıda hiss etməməlisiniz.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Son zamanlar Ağsuda şahidi olduğum proseslər barədə yazı 
hazırlamaq istəyəndə dövlət başçımızın rayonlara yeni rəhbər 
təyin edərkən onlara verdiyi tövsiyə və tapşırıqlara istinad 
etmək istədik. Çünki məmurların vəzifə borclarını layiqincə 
yerinə yetirməsi Prezident İlham Əliyevin daim diqqət yetir-
diyi məsələlərdəndir. Dövlət başçısı dəfələrlə öz nitqlərində 
layiqli məmuru səciyyələndirən keyfiyyətləri xarakterizə 
edərək, fəaliyyətində nöqsanlara yol verən şəxsləri törətdikləri 
əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Təpəbaşı məhəlləsi məhv 

olunmaqdan xilas edilməlidir 
Hazırda İrəvanda mövcud olan iki məscidi 

– Hacı İnamverdi məscidini və Göy məscidi isə 
Ermənistan fars məscidi adlandıraraq taleyin 
hökmünə buraxıb. Qeyd etmək lazımdır ki, 
İrəvan şəhərinin tarixini özündə əks etdirən və 
azərbaycanlıların mədəni irsinin yeganə sübutu 
olaraq qalan məkan Təpəbaşı məhəlləsidir. 

Təəssüf ki, Ermənistan rəhbərliyi artıq bir 
müddətdir ki, Təpəbaşı hissəsini tamamilə 
dağıdaraq yerində müasir yaşayış binaları inşa 
etməyi planlaşdırır. Onlar bu yolla bir zamanlar 
İrəvanın əsas sakinləri olan azərbaycanlıların 
sonuncu nişanəsini – tarixi kodunu məhv etmək 
istəyirlər. 

Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri 
UNESCO rəhbərliyinə müraciətində xahiş 
edir ki, İrəvanda yerləşən tarixi Təpəbaşı 
məhəlləsi bu qurumun müəyyən etdiyi huma-
nitar missiyanın gedəcəyi ünvanlardan biri 
olsun. Bununla ümid edilir ki ki, UNESCO-nun 
missiyasının fəaliyyətinə Ermənistanda maneə 
törədilməyəcəkdir. 

Düşünürəm ki, qlobal media da bu 
məslələyə diqqət artırılmalıdır. Belə ki, 
mütərəqqi dünya ictimaiyyəti bu barədə kifayət 
qədər məlumatlandırılmalıdır. Özünü “sivil”, 
“məzlum” adlandıran ermənilərin Azərbaycan 

xalqına məxsus olan abidələrə qarşı növbəti 
vandalizm addımının qarşısını almaq çox va-
cibdir. Bəli, biz çox istərdik ki, İrəvan şəhərinin 
tarixi Təpəbaşı məhəlləsi növbəti vandalizmdən 
xilas edilsin. 

Minaxanım ƏSƏDLİ, 
Azərbaycan Turizm və Menecment 

Universitetinin professoru,  
tarix elmləri doktoru

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın elm və ictimaiyyət xadimləri İrəvandakı 
Təpəbaşı məhəlləsində xalqımızın tarixi-mədəni irsinə qarşı soyqırımı ilə bağlı 
UNESCO-ya müraciət ünvanlayıblar. Mən bütün vətənpərvər insanlar kimi, bu 
mühüm addımı ürəkdən alqışlayıram. 

Sənəddə deyilir ki, zaman-zaman Azərbaycan xalqına qarşı aparılan qeyri-
insani siyasət Ermənistan tərəfindən Azərbaycan abidələrinə qarşı da davam 
etdirilib. Nəticə etibarilə, Azərbaycan xalqının İrəvan şəhərində mövcud olmuş 
İrəvan qalası, Xan sarayı, Abbas Mirzə məscidi, Zal xan məscidi, Dəmirbulaq 
məscidi, Sərtip xan məscidi, Hacı Novruzəli bəy məscidi, Hacı Cəfər məscidi, 
Qantar (bazarı) karvansarası, Hacı bəyim hamamı, Hacı Əli hamamı, Axund 
Şeyxülislam hamamı və bu kimi bir çox digər dini və tarixi abidələri məhv 
edilib. 

UNESCO İrəvandakı sonuncu abidəmizin 
məhvinə imkan verməməlidir 

– Bu gün İrəvan şəhərində Azərbaycan 
xalqına məxsus sonuncu maddi-mədəni 
irs nümunələri də məhv edilmək üzrədir. 
Tarixdən yaxşı məlumdur ki, İrəvan şəhəri 
qala istisna olmaqla Şəhər, Dəmirbulaq və 
Təpəbaşı hissələrinə bölünüb. Bu hissələrin 
hər birində şəhər yaranandan XX əsrin 
əvvəllərinə qədər azərbaycanlılar yaşayıblar. 
Azərbaycan xalqı XIX-XX əsrlər ərzində indiki 
Ermənistanın ərazisində azərbaycanlılara 
qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən 
etnik təmizləmə nəticəsində böyük milli 
faciə yaşayıb. Mərhələli şəkildə həyata 
keçirilmiş bu soyqırımlar nəticəsində indi 
Ermənistan adlanan dövlətin ərazisində heç 
bir azərbaycanlı qalmayıb. Azərbaycanlılar 
doğma tarixi-etnik torpaqlarından didərgin 
salınıb, kütləvi qətl və qırğınlara məruz 
qalıb, Azərbaycan xalqına məxsus minlərlə 
tarixi-mədəni abidə və yaşayış məskənləri 
dağıdılaraq viran edilib. Nəticə etibarilə, 
Azərbaycan xalqının İrəvan şəhərindəki İrəvan 
qalası, Xan sarayı, Abbas Mirzə məscidi, Zal 
xan məscidi, Dəmirbulaq məscidi, Sərtip xan 
məscidi, Hacı Novruzəli bəy məscidi, Hacı 
Cəfər məscidi, Qantar (bazarı) karvansarası, 
Hacı bəyim hamamı, Hacı Əli hamamı, Axund 
Şeyxülislam hamamı və digər dini və tarixi 
abidələri məhv edilib. 

Hazırda İrəvanda mövcud olan iki 
məscidi – Hacı İmamverdi məscidi və 
Göy məscidi isə Ermənistan fars məscidi 
adlandıraraq taleyin hökmünə buraxıb. Bu 
gün XVII əsrə aid olan Hacı İmamverdi 
məscidi tamamilə yox olmaq üzrədir. 2006-
cı ildə Ermənistanda təsdiq edilən İrəvan 
şəhərinin baş planında fars memarlığı kimi 
təqdim olunan azərbaycanlılara məxsus 
memarlıq nümunələrinin yerləşdiyi altı ərazi 
göstərilmişdir. 2006-cı ildə həmin ərazilərin 
ümumi ölçüsü 29 hektar olub. Onlardan 

bu gün yalnız Təpəbaşı hissəsi (16 hektar) 
qalmaqdadır. Cəmi 16 il ərzində Ermənistanda 
Azərbaycan xalqına məxsus memarlıq 
üslubunda tarixi şəhər sayıla biləcək 13 hektar 
sahə tamamilə məhv edilərək yerində müxtəlif 
infrastrukturlar inşa olunub.

Tarixi İrəvan şəhəri XX əsrdə ən böyük 
dağıntılara məruz qalıb. Bu isə siyasi 
məqsəd daşıyıb və müasir İrəvan şəhərinin 
indiki simasının qurulmasına xidmət edib. 
Tədqiqatlar bu şəhərin dərin qatlarında hələ 
də Azərbaycan şəhərinə aid məlumatların 
qaldığını söyləməyə imkan verir. Lakin 
Ermənistan üzərində yaşadığı bu tarixi 
məkanın torpaq altında qalan mədəni irsini 
qəbul etmədiyi üçün dağıntıları bu qatlarda da 
davam etdirir. Buna sübut kimi 2003-cü ildə 
İrəvanınn Respublika meydanında aparılan 
qazıntı işlərini göstərmək olar. Ermənistan 
rəhbərliyi qazıntı nəticəsində torpaq altında 
qalmış azərbaycanlı-müsəlman memarlığının 
nümunələri aşkar olunan zaman qəfildən 
abidənin üzərini yenidən torpaqla örtmək 
tapşırığı verib.

Bütün bu faktlar bu günlərdə Azərbaycanın 
bir qrup alimi, ziyalısı və ictimai xadimi 
tərəfindən UNESCO-ya ünvanlanmış 
müraciətdə yer alıb. Müraciətdə deyilir ki, 
İrəvan şəhərinin tarixini bu gün özündə əks 
etdirən və azərbaycanlıların mədəni irsinin 
yeganə sübutu olaraq qalan Təpəbaşı 
məhəlləsidir. Təpəbaşı (ermənilər Kond 
adlandırırlar) İrəvan şəhərinin günümüzə 
qədər gəlib çatmış yeganə tarixi nümunəsidir. 
Təpəbaşı məhəlləsi günümüzdə məhv 
olmaq və Yer üzündən silinmək təhlükəsi 
ilə üz-üzədir. Ermənistan rəhbərliyi artıq bir 
müddətdir ki, Təpəbaşını tamamilə dağıdaraq 
yerində müasir yaşayış binaları inşa etməyi 
planlaşdırır.

Müraciətə imza atanlar İrəvan şəhərinin 
Təpəbaşı hissəsində tarixən azərbaycanlılara 
məxsus olmuş məhəllə sisteminin və bu 
məhəllələrdə mövcud olan abidələrin 
dağılmasının qarşısını almaqda və onların 
xüsusi qorunma altına alınmasında UNESCO-
dan kömək istəyiblər. İnanmaq istərdik ki, 
indiyədək Qarabağda erməni vandallığına 
biganə qalmış bu mədəni irs təşkilatı 
Azərbaycan xalqının narahatlığına həssaslıqla 
yanaşacaq. 

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

 1918-ci ildə Azərbaycanın tarixi ərazisi olan İrəvan şəhəri və 
digər torpaqlarımız Ermənistana verildikdən sonra bu ərazilərdə milli 
kimliyimizə divan tutulmağa başlanılıb. Ermənistan dövləti bütün bu 
ərazilərdən Azərbaycan xalqının izini silməyə çalışıb. İrəvan şəhəri 
də istisna təşkil etməyib. Şəhərdəki binalar, tarixi, dini və mədəni 
abidələrimiz dağıdılıb. Bu proses günümüzə qədər davam edir. Odur 
ki, hazırda Ermənistanın paytaxtı olan İrəvan şəhərindəki yeni maddi-
mədəni irs nümunələrinin yaşı heç 200 ilə də çatmır. Abidələrimizin 
ermənilər tərəfindən məhv edilməsi ilə bağlı bu günlərdə UNESCO-ya 
müraciət olunub. 

Məsələyə münasibət bildirən tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məhərrəm 
Zülfüqarlı dedi: 

Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı 
növbəti test imtahanı keçirilib

Ədliyyə Nazirliyinin kadr korpusunun zəruri peşə 
keyfiyyətlərinə malik müasir düşüncəli hüquqşünaslarla 
komplektləşdirilməsi məqsədilə davam edən müsabiqə üzrə 
növbəti qrup 141 namizədlə Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə birlikdə 
iyulun 7-də kompüter vasitəsilə test imtahanı keçirilib.  

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, test imtahanında iştirakla bağlı 
ərizələrin qeydiyyatı elektron xidmət 
vasitəsilə aparılmaqla namizədlərə 
yalnız müvafiq ərizə təqdim etmələri 
kifayət olub. Namizədlərin yarıdan 
çoxu regionların, digər qismi isə 
ölkəmizin bölgələrində işləmək istəyən 
paytaxt sakinləridir, əksəriyyəti əmək 
fəaliyyətinə ilk dəfə ədliyyə orqanların-
da başlamaq istəyən gənclər və hər üç 
nəfərdən biri qadınlardır. 

Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 
nümayəndələri tərəfindən izlənilən imta-
hanın gedişi nazirliyin internet səhifəsi 
(www.justice.gov.az) vasitəsilə “on-line” 
rejimində birbaşa canlı yayımlanıb. 

İmtahanın nəticələrinə dair 
namizədlərə yerindəcə arayış təqdim 
olunub və yekuna görə 70 nəfər 
müvəffəqiyyət qazanıb. Siyahı nazirliyin 
və Dövlət İmtahan Mərkəzinin  

(www.dim.gov.az) internet səhifələrində 
yerləşdirilib.

Uğur qazanmış namizədlərin 
diqqətinə çatdırılır ki, müsabiqənin 
söhbət mərhələsində iştirak etmək 
üçün onlar qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş sənədlərini 15 gün ərzində, 
saat 9-dan 18-dək Ədliyyə Nazirliyinin 
Kadrlar İdarəsinə (Bakı şəhəri, İnşaat-
çılar prospekti 1) təqdim etməlidirlər. 
Kadr sənədlərinin siyahısını və mü-
vafiq nümunələri nazirliyin internet 
səhifəsindən əldə etmək mümkündür.

Xatırladırıq ki, “Ədliyyə orqanların-
da qulluq keçmə haqqında” Qanunla 
müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən 
namizədlər növbəti mərhələyə buraxı-
lacaq və onlarla fərdi qaydada söhbət 
aparılacaq. Söhbətin keçirilmə vaxtı 
və yeri barədə namizədlərə məlumat 
veriləcək.

Namizədlər üçün söhbət 
mərhələsinə mükəmməl hazırlaşmaları-

na və yüksək nəticələr əldə etmələrinə 
kömək məqsədilə nazirliyin Ədliyyə 
Akademiyasında davamlı hazırlıq kurs-
ları təşkil olunur (Bakı şəhəri, Vidadi 
küçəsi 158, telefon: 493-71-31). 

Əlavə informasiyanı nazirliyin 
internet səhifəsindən və (012) 538-01-
62, (012) 538-08-85 nömrəli telefonlar 
vasitəsilə almaq olar.

Eyni zamanda, bildirilir ki, hazırda 

ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla 
bağlı keçirilən davamlı müsabiqədə 
iştirak etmək arzusunda olan ali hüquq 
təhsilli Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları müraciət edə bilərlər. 

Xatırladırıq ki, namizədin yalnız 
elektron ərizə ilə müraciət etməsi 
kifayətdir (www.exidmet.justice.gov.az). 
Ərizələr poçt vasitəsilə də göndərilə bilər 
(Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 1).
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