İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

MƏXFİ REJİM VƏ HƏRBİ SƏFƏRBƏRLİK
BÖLMƏLƏRİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
2.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 oktyabr 2002-ci il tarixli 160 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Dövlət hakimiyyəti
orqanlarında, darə və təşkilatlarının dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri
haqqında Nümunəvi Əsasnamə”;
3.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 17 oktyabr tarixli, 162
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil
edən məlumatlarla işləməyə buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən
rəsmiləşdirilməsi Qaydası”;
4.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə
təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası";
5.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 iyun tarixli 249 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi Qaydaları”;
6.“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 15 mart tarixli 40
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət sirrinin yayılmasının qarşısının alınması
Qaydası”;
7.“Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
8.Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 may 2013-cü il tarixi 76 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun
aparılması Qaydası".
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1.”Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
məxfiləşdirilmiş məlumatların məxfiliyinin açılması haqqında sorğunu almış
dövlət hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə və təşkilat, o cümlədən dövlət arxivi
sorğuya nə qədər vaxta cavab verməlidir?
A) 1 ay ərzində
B) 2 ay ərzində
C) 15 gün ərzində
D) 1 il ərzində
E) 6 ay ərzində
2.”Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət
sərhədinin mühafizəsi haqqında məlumatlar hansı sahəyə aid olan
məlumatlardır?
A)Hərbi sahəyə
B)İqtisadi sahəyə
C)Xarici siyasət sahəsinə
D)Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsinə
E) Xarici əlaqələr sahəsinə
3.”Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vəzifəli
şəxsin sorğuya mahiyyəti üzrə baxmaqdan boyun qaçırması qüvvədə olan
qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq hansı məsuliyyətə səbəb olur? Tam
və doğru cavabı müəyyən edin.
A) Cinayət məsuliyyətinə
B) Mülki və inzibati məsuliyyətə
C) İnzibati və intizam məsuliyyətinə
D) Mülki və cinayət məsuliyyətinə
E) İnzibati və cinayət məsuliyyətinə
4."Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə
təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"na
əsasən daşıyıcıların təhvil-təslimi iş günü ərzində qaytarılmaq şərti ilə qısa
müddətli istifadə üçün verilməsi hansı sənəd üzrə həyat keçirilir?
A)"İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı"
B)“Sənədin (işin) təhvil-təslim vərəqəsi”
C)"Hazırlanan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı"
D)"Sərəncam mahiyyətli sənədlərin uçotu jurnalı"
E)"Texniki sənədlərin inventar uçotu jurnalı"
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5."Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə
təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"na
əsasən daşıyıcıların təhvil-təslimi uzunmüddətli istifadə üçün verilməsi hansı
sənəd üzrə həyat keçirilir?
A)"İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı"
B)“Sənədin (işin) təhvil-təslim vərəqəsi”
C)"Hazırlanan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı"
D)"Sərəncam mahiyyətli sənədlərin uçotu jurnalı"
E)"Texniki sənədlərin inventar uçotu jurnalı"
6."Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin)
nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə
təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"na
əsasən daşıyıcıların təhvil-təslimi uzunmüddətli istifadə üçün verilməsi hansı
sənəd üzrə həyat keçirilir?
A)"İcraçıda olan sənədlərin daxili siyahısı"
B)“Sənədin (işin) təhvil-təslim vərəqəsi”
C)"Hazırlanan sənədlərin ilkin uçotu jurnalı"
D)"Sərəncam mahiyyətli sənədlərin uçotu jurnalı"
E)"Texniki sənədlərin inventar uçotu jurnalı"
7.”Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyə
buraxılması və işləməyə buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi Qaydası”na
əsasən birinci forma hansı məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
nəzərdə tutulmuşdur? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
A) Xüsusi əhəmiyyətli məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
B) Tam məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
C) Məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
D) Tam məxfi və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün
E) Xüsusi əhəmiyyətli və məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılan vətəndaşlar üçün.
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8.”Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hansı vətəndaşlar səfərbərlik
elan edildikdə səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılırlar? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
A)Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olan vətəndaşlar
B)Ehtiyatda olmayan və səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ
olmayan vətəndaşlar
C)Ehtiyatda olan və səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olan
vətəndaşlar
D)Ehtiyatda olan vətəndaşlar
E)Hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan vətəndaşlar
9.”Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən hansı vətəndaşlar səfərbərlik
elan edildikdə səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılırlar? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
A)Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olan vətəndaşlar
B)Ehtiyatda olmayan və səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ
olmayan vətəndaşlar
C)Ehtiyatda olan və səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olan
vətəndaşlar
D)Ehtiyatda olan vətəndaşlar
E)Hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan vətəndaşlar
10."Çağırışçıların və hərbi vəzifəlilərin hərbi uçotunun aparılması Qaydası"na
əsasən ehtiyatda olan əsgərlərin, matrosların, çavuşların, gizirlərin və
miçmanların hərbi uçot vərəqələri hansı kartoteka əlifba sıralı qrupda
saxlanılır?
A) Üçüncü qrupda
B) Birinci qrupda
C) İkinci qrupda
D) Dördüncü qrupda
E) Beşinci qrupda

