Staj müddəti ilə müvafiq dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna qəbul üçün
Əmək Müqaviləsi
1. Əmək müqaviləsini bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar
1.1. Staj müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul üçün bu Əmək Müqaviləsi (bundan sonra - ismin müvafiq
halında "Müqavilə") ________________________ rəhbəri___________________________________ ilə
(dövlət orqanının adı)

(dövlət orqanı rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı)

stajçı kimə işə qəbul olmuş _____________________________________________________________
(vətəndaşlığını,şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd,nömrəsi, verildiyi tarix,verən orqanının adı)

____________________________________________________________________________________
(təhsili, ixtisası, sənəti, peşəsi, bitirdiyi təhsil müəssisəsinin adı)

___________________________________________________________________(bundan sonra-stajçı)
(soyadı, adı, atasının adı)

arasında ___ ________ ____il tarixində “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq bağlanmışdır.

1.2. Stajçı___________________________ vəzifəsinə işə qəbul edilir.
(vəzifənin adı)

1.3. Bu Müqavilə hüquqi qüvvəyə mindiyi gündən yaranmış münasibətləri, tərəflərin hüquqları,
vəzifələri və məsuliyyəti “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan
Respublikasının Əmək Məcəlləsi, habelə bu Müqavilənin şərtləri ilə müəyyən edilmiş qaydalarla və
prinsiplərlə tənzimlənir.
2. Müqavilənin müddəti
2.1. Bu Müqavilə 6 aylıq staj müddəti ilə bağlanmışdır.
2.2. Stajçı ___ _________ ____il tarixindən işə başlayır.
2.3. ___________________________________________________________ kurator təyin edilmişdir.
(vəzifəsi, soyadı,adı,atasının adı)

2.4. Staj müddəti ərzində müqavilə pozulmayıbsa və kuratorun tövsiyəsi müsbət olarsa, həmin müddət
qurtardıqdan sonra dövlət orqanının rəhbəri müqavilənin şərtlərinə əməl etməklə işləmiş stajçının əmək
müqaviləsi bağlamaq yolu ilə 3 aylıq sınaq müddəti ilə dövlət qulluğuna götürülməsi haqqında əmr verir
və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada bu şəxslə müvafiq əmək müqaviləsi bağlayır.
3. Stajçının əmək funksiyaları
3.1. Stajçı aşağıdakı əmək funksiyalarının icrasını öhdəsinə götürür:
3.1.1._________________________________________________________________________;
3.1.2._________________________________________________________________________;
3.1.3._________________________________________________________________________.
(qulluq funksiyası tam təfsilatı ilə sadalanmalıdır)

3.2. Bu qulluq funksiyasından hər hansı birinin və ya bir neçəsinin dəyişdirilməsinə, habelə onlara əlavə
funksiyanın daxil edilməsinə yalnız tərəflərin razılığı ilə yol verilir.
3.3. Stajçı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrini və bu qulluq
funksiyalarını vaxtında, keyfiyyətlə yerinə yetirməlidir.
4. Qulluq şəraitinə dair şərtlər
4.1. Dövlət məvacibi üzrə:
4.1.1. Stajçıya hər ay dövlət məvacibi ödənilir.
4.1.2. Dövlət məvacibi ____________ məbləğində vəzifə maaşından ibarətdir.
4.1.3. Dövlət məvacibi (vergilər və digər məcburi ödənişlər çıxıldıqdan sonra) stajçının
______________________________________ hesabına köçürülür.
(bankın adı)
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4.2. Əməyin mühafizəsi üzrə:
4.2.1. Stajçının sağlamlığının, əməyinin mühafizəsinin təmin olunması üçün texniki təhlükəsizlik,
sanitariya və gigiyena normalarına cavab verən iş yeri və iş şəraiti yaradılır.
4.2.2. Stajçı əməyin mühafizəsi normaları ilə qanunvericiliyə uyğun olaraq təlimatlandırılır.
4.2.3. Stajçı özünün və iş yoldaşlarının həyatının və sağlamlığının qorunması üçün müəyyən edilmiş
əməyin mühafizəsi qaydalarına və normalarına əməl etməyə borcludur.
4.3. İş və istirahət vaxtı üzrə:
4.3.1. Stajçı gündə 8 saatdan, həftə ərzində isə 40 saatdan çox olmayaraq işləyir (qısaldılmış və ya
natamam iş vaxtının müddəti varsa, göstərilməlidir).
4.3.2. İş saat __________ başlanır, saat __________qurtarır.
4.3.3. Nahar vaxtı saat __________-dan saat __________-dəkdir.
4.3.4. İstirahət günləri hər həftənin _____________________________________________ günləridir.
4.3.5. Qulluq üçün zəruri olduqda dövlət orqanının rəhbəri müstəsna hallarda iş vaxtını ayda əvəzi
ödənilmədən 5 saata qədər artıra bilər.
4.3.6. Dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən zəruri hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırıldığı
təqdirdə (ayda 17 saatdan çox olmamaq şərti ilə) stajçıya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada
əlavə haqq ödənilir.
4.4. Bədən tərbiyəsi və idman üzrə:
4.4.1. Stajçıya bədən tərbiyəsi və idmanla, o cümlədən iş rejimi şəraitində və işdən sonrakı reabilitasiya
və peşəkar-tətbiqi məşqlərlə, idman-sağlamlıq turizmi ilə məşğul ola bilməsi üçün şərait yaradılır.
4.4.2. Bədən tərbiyəsi və idman məsələləri üzrə şərtlər:
4.4.2.1.____________________________________________________________________________ ;
4.4.2.2.____________________________________________________________________________ ;
4.4.2.3.____________________________________________________________________________ .
5. Sosial müdafiə məsələləri
5.1. Stajçının məcburi dövlət sosial sığortası üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada _______
məbləğdə sığorta haqqı ödənilir.
5.2. Stajçının icbari sığortası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən həyata keçirilir.
Dövlət orqanının rəhbəri stajçını istehsalatda peşə xəstəlikləri və bədbəxt hadisələr nəticəsində peşə
əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortalamalıdır. Belə hallar baş verərsə,
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə məcburi sosial sığorta hesabına müavinət
verilir.
6. Tərəflərin müəyyən etdiyi, habelə müqavilədə
nəzərdə tutulan digər əlavə şərtlər
6.1. Əlavə şərtlər aşağıdakılardır:
6.1.1._____________________________________________________________________________ ;
6.1.2._____________________________________________________________________________ ;
6.1.3._____________________________________________________________________________ .
(bütün əlavə şərtlər təfsilatı ilə sadalanmalıdır)

7. Stajçının məsuliyyəti
7.1. Stajçı onun istifadəsinə verilən habelə, digər dövlət əmlakının qorunmasına cavabdehdir.
7.2. Stajçı onun təqsiri üzündən dəymiş zərər üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maddi
məsuliyyət daşıyır.
7.3. Stajçının qanuna uyğun hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərin əvəzi tam həcmdə dövlət büdcəsinin
vəsaiti hesabına ödənilir.
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7.4. Stajçı dövlət sirrinin, qanunla mühafizə edilən digər sirrin və xidmət sirrin qorunmasına cavabdehdir
və bu sirləri yaymağa görə qanunvericiliklə və bu müqavilədə nəzərdə tutulan məsuliyyət daşıyır.
8. Bu müqaviləyə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi qaydası
8.1. Bu müqaviləyə birtərəfli qaydada aparılmış dəyişikliklərin, əlavələrin, düzəlişlərin hüquqi qüvvəsi
yoxdur.
8.2. Dəyişikliklər və əlavələr dövlət orqanının rəhbəri və stajçı tərəfindən imzalanır və müqaviləyə əlavə
olunur.
8.3. Razılaşdırılmış dəyişikliklər və əlavələr dərhal (____ gündən gec olmayaraq) qüvvəyə minir və bu
müqavilənin tərkib hissəsini təşkil edir.
9. Müqaviləyə xitam verilməsi
9.1. Bu müqavilə "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda, digər normativ
hüquqi aktlarda və müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda ləğv edilə bilər.
9.2. Bu müqaviləyə əsasən staj müddəti ilə dövlət qulluğuna qəbul edilmiş işçilərə, dövlət qulluqçusuna
ixtisas dərəcəsinin verilməsi barədə müddəalar istisna olmaqla, dövlət qulluqçusunun hüquqi statusunu
tənzimləyən normativ hüquqi aktların bütün müddəaları şamil edilir.
9.3. Müqaviləyə xitam verilməsi barədə tərəflərin müəyyən etdiyi hallar:
9.3.1.______________________________________________________________________________ ;
9.3.2.______________________________________________________________________________ ;
9.3.3.______________________________________________________________________________.
10. Yekun müddəalar
10.1. Bu müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində tərəflər yaranan əmək mübahisələrinin həllinə
qarşılıqlı anlaşma və razılıq yolu ilə, biri digərinin hüquqlarını pozmadan nail olacaqlar. Tərəflər əmək
mübahisələrinin həlli haqqında razılığa gəlmədikdə mübahisənin inzibati qaydada və (və ya) məhkəmə
qaydasında araşdırılması hüququndan istifadə edəcəklər.
10.2. Bu müqavilə iki nüsxədə tərtib edilib, onlardan biri stajçıda, digəri isə dövlət orqanının rəhbərində
saxlanılır.
10.3. Tərəflər bu müqavilə üzrə öhdəliklərinin icrasını üçüncü şəxslərə həvalə edə bilməzlər.
10.4. Tərəflər bu müqavilə ilə nəzərdə tutulmamış, habelə bilavasitə Azərbaycan Respublikası
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən hallar istisna olunmaqla üçüncü şəxslər qarşısında biri digərinin
öhdəliklərinə görə cavabdehlik daşımırlar.
10.5. Tərəflər bu müqavilənin şərtlərini, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu
ilə müəyyən edilən vəzifələrini, habelə biri digərinin qanuni mənafelərini və hüquqlarını pozarsa,
təqsirkar tərəfin məsuliyyətə cəlb edilməsini müvafiq dövlət orqanlarından tələb etmək hüququna
malikdirlər.

11. Tərəflərin imzaları və ünvanları
___________________ rəhbəri:

Stajçı:

(dövlət orqanının adı)

_______________________:

_______________________:
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(dövlət orqanı rəhbərinin soyadı, adı,atasının adı)

(stajçının soyadı, adı,atasının adı)

Hüquqi ünvanı: _____________
__________________________

Ünvanı: _________________
________________________

Möhürü:
İmzası:

İmzası:

Tarix:

Tarix

