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2405y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 2405Y Dövlәt qulluğu
1 Dövlәt qulluğu nәdir?

•

Heç biri
AR Konstitusiyasına vә digәr qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlәtin mәqsәdlәrinin vә funksiyalarının
hәyata keçirilmәsi sahәsindә dövlәt qulluqçularının öz vәzifә sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәsidir
AR Konstitusiyasına vә digәr qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlәtin mәqsәdlәrinin vә funksiyalarının
hәyata keçirilmәsi sahәsindә siyasi vәzifәlilәrin öz vәzifә sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәsidir
AR Konstitusiyasına vә digәr qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlәtin mәqsәdlәrinin vә funksiyalarının
hәyata keçirilmәsi sahәsindә әmәk kollektivlәrinin öz vәzifә sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәsidir
AR Konstitusiyasına vә digәr qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlәtin mәqsәdlәrinin vә funksiyalarının
hәyata keçirilmәsi sahәsindә siyasi partiya rәhbәrlәrinin öz vәzifә sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәsidir

2 Dövlәt qulluğu anlayışı dövlәt hakimiyyәt orqanlarında qanunvericiliklә yaradılmış inzibati vәzifәlәri tutan
dövlәtin mәqsәd vә funksiyalarını hәyata keşirәn әmәyi dövlәt büdcәsindәn ödәnilәn vәtәndaşların peşәkar
fәaliyyәtidir” bu fikir kimә mәxsusdur

•

Heç biri
Әli Rzayev
Nәsirәddin Tusi
Fәtәli Xan Toyski
Belә bir deyim yoxdur

3 İnzibati hakimiyyәt kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir

•

Heç biri
İnzibati rәhbәrlik
İctimai birliklәr
Siyasi rәhbәrlik
Qeyri hökumәt tәşkulatları

4 Siyasi hakimiyyәt kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir

•

Heç biri
Siyasi rәhbәrlik
İnzibati rәhbәrlik
İctimai birliklәr
Qeyri hökumәt tәşkilatları

5 “İdarәetmә” anlayışından imtina edilmәsi dövlәt aparatı daxilindә әmәyin hansı bölgüsü ilә әvәz
olunmuşdur

•

heç biri
hakimiyyәt
tәşkiletmә
nәzarәt
planlaşdırma

6 Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti H.Әliyevin fәrmanı ilә “Dövlәt idarәetmә sistemindә islahatlar
aparılması üzrә dövlәt komissisiyası” hansı tarixdә yaradılmışdır

•

27 dekabr 1998ci il
29 dekabr 1998ci il
26 dekabr 1998ci il
28 dekabr 1998ci il
30 dekabr 1998ci il
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7 Dövlәt aparatını dövlәt qulluğu ilә әlaqәlәndirәn element hansıdır

•

heç biri
dövlәt vәzifәsi
dövlәt qulluqçusu
dövlәt borcu
dövlәt fәaliyyәti

8 Dövlәtdövlәt aparatıdövlәt orqanıdövlәt vәzifәsidövlәt qulluğudövlәt qulluqçusu sxemi üzrә fәliyyәt
özündә nәyi etiva edir

•

heç nәyi
dövlәt mexanizmini
nәzarәt prosesini
siyasi prosesi
icra hakimiyyәtini

9 Dövlәtin vәzifә vә funksiyalarını hәyata keçirmәk üçün dövlәt aparatının dәyişmәyә, inkişafa,
tәkmillәşmәyә yönәlmiş hәrәkәt sistemi nә adlanır

•

heç biri
dövlәt mexanizmi
ali hakimiyyәt
dövlәt prosesi
icra mexanizmi

10 “Rusiya Federasiyasının dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” Qanunda dövlәt qulluğuna dövlәt
orqanlarının fәaliyyәtini tәmin edilmәsinә necә fәaliyyәt kimi baxılır

•

heç biri
peşәkar fәaliyyәt
tam peşәkar fәaliyyәt
qeyri peşәkar fәaliyyәt
natamam peşәkar fәaliyyәt

11 “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin Fәrmanı neçәnci ildә imzalanmışdır

•

26 iyun 2000ci il
29 dekabr 2000ci il
28 mart 2000ci il
21 iyul 2000ci il
23 noyabr 2000ci il

12 “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanunu neçә fәsildәn ibarәtdir

•

9 fәsildәn
6 fәsildәn
5 fәsildәn
7 fәsildәn
8 fәsildәn

13 “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanunu neçә maddәdәn ibarәtdir

•

37 maddә
35 maddә
34 maddә
36 maddә
33 maddә
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14 “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanunu neçәnci ildә qәbul olunmuşdur

•

21 avqust 2000ci il
21 iyul 2000ci il
29 dekabr 2000ci il
21 sentyabr 2000ci il
21 may 2000ci il

15 “Rusiya Federasiyasının dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” Qanunun qәbul olunduğu tarixi tapın

•

1995ci ilin iyun ayında
1995ci ilin iyul ayında
1995ci ilin fevral ayında
1995ci ilin mart ayında
1995ci ilin may ayında

16 Ukrayna Respublikasının “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunu aşağıdakı tarixlәrdәn hansında qәbul
olunmuşdur

•

1993cü ilin sentyabında
1993cü ilin dekbrında
1993cü ilin avqustunda
1993cü ilin noyabrında
1993cü ilin martında

17 Belarus Respublikasında “Dövlәt aparatında qulluğun әsasları haqqında” Qanun hansı tarixdә qәbul
olunmuşdur

•

fevral 1993cü il
mart 1993cü il
may 1993cü il
aprel 1993cü il
iyun 1993cü il

18 Aşağıdakı ölkәlәri illәr üzrә dövlәt qulluğu ilә әlaqәdar qanunun yaranması ardıcıllığına uyğun sıralayın

•

Ukrayna Respublikası, Rusiya Federasiyası, Azәrbaycan Respublikası, Belarus Respublikası
Belarus Respublikası, Ukrayna Respublikası, Rusiya Federasiyası, Azәrbaycan Respublikası
Rusiya Federasiyası, Belarus Respublikası, Azәrbaycan Respublikası, Ukrayna Respublikası
Azәrbaycan Respublikası, usiya Federasiyası, Belarus Respublikası, Ukrayna Respublikası
Rusiya Federasiyası, Azәrbaycan Respublikası, Belarus Respublikası, Ukrayna Respublikası

19 Dövlәt idarәetmәsinin effektivliyi ibarәt olmalıdır. 1. Dövlәt mexanizminin tәkmil olunmasından; 2.
Dövlәt mxanizmini yüksәk peşәkarlıqla idarә etmәyi bacaran dövlәt qulluqçularından; 3. Müxalifәt
partiyalarının idarәetmәdә rolundan 4. Hakimiyyәtdәn; 5. Qeyri hökumәt tәşkilatlarının nüfuzudan

•

3,4,5
1,2
2,3,4
1,5
1,2,5

20 Siyasi hakimiyyәt kimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir.

•

Heç biri
Siyasi rәhbәrlik
İnzibati rәhbәrlik
Dövlәt qulluğu
Xalq kütlәlәri
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21 Dövlәt hakimiyyәtinin funksiyalarına görә növlәri aşağıdakılardan hansılardır. 1. Siyasi 3. İqtisadi 2.
Sosial 4. İnzibati 5. Ekoloji

•

2,3,5
1,4
1,3,4
3,5
1,2,3

22 İdarәetmә anlayışının düzgün cavıbı aşğıdakılardan hansıdır?

•

Heç biri
İdarәetmә fәaliyyәtdir vә nә etmәk? sualına cavab verir
İdarәetmә nә? sualına cavab verir, dinamikdir
İdarәçilik fәaliyyәtdir
İdarәçilik nә etmәk? sualına cavab verir

23 Dövlәtçilik sisteminin elementlәri:

•

Vәtәndaş, xalq, dövlәt hakimiyyәti
Dövlәt, dövlәt aparatı, dövlәt idarәetmәsi
Dövlәt, dövlәt aparatı, dövlәt vәzifәsi
Dövlәt, dövlәt hakimiyyәti, dövlәt qulluğu
Dövlәt aparatı, vәtәndaş cәmiyyәti, dövlәt qulluqçusu

24 “Dövlәt quluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu hansı mәsәlәlәri tәnzimlәyir?

•

heç biri
Azәrbaycan Respublikasında dövlәt qulluğu sahәsindә dövlәtlә dövlәt qulluqçuları arasında yaranan
münasibәtlәri vә dövlәt qulluqçularının hüquqi vәziyyәti ilә bağlı mәsәlәlәri
dövlәt qulluqçularının sosial mәişәt vәziyyәti ilә bağlı mәsәlәlәri
dövlәt qulluqçuları arasında yaranan mülkihüquq münasibәtlәri
dövlәt orqanları arasında yaranan qarşılıqlı fәaliyyәt ilә bağlı mәsәlәlәri

25 Dövlәtin yaranması haqqında patriarxal nәzәriyyә kimә mәxsusdur

•

Engels
Aristotel
Demokrit
Platon
Protaqor

26 Dövlәtin yaranması haqqında ideal dövlәt konsepsiyası kimә mәxsusdur

•

Rikardo
Platon
Demokrit
Aristotel
Protaqor

27 Dövlәt öz mәqsәd vә vәzifәlәrini hansı funksiyası vasitәsi ilә reallaşdırır

•

heç biri
dövlәt idarәetmәsi
siyasi rәhbәrlik
siyasi hakimiyyәt
siyasi quruluş

28 Siyasi rәhbәrliyin dövlәt qulluğundan fәrqlәnmәsi praktikası kimin doktrinasına әsaslanır
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•

Corc Buşun
Vüdro Vilsonun
Әl Fәrabinin
Nәsrәddin Tusinin
Maks Veberin

29 Siyasi hakimiyyәt aşağıdakılardan hansılar vasitәsi ilә hәyata keçirilir

•

heç biri
siyasi rәhbәrlik
ümumi rәhbәrlik
ictimai rәhbәrlik
kollegial rәhbәrlik

30 Aşağıdakılardan hansı dövlәt hakimiyyәtinin funksiyalarına görә tәrkib hissәsidir

•

heç biri
inzibati vә siyasi funksiya
siyasi vә ideoloji funksiya
inzibati funksiya
iqtisadi vә humanitar funksiya

31 Dövlәt hakimiyyәtinin funksiyalarına görә tәrkib hissәlәrini göstәrin

•

kommunikasiya funksiyası
inzibati vә siyasi funksiya
motivasiya funksiyası
planlaşdırma funksiyası
әdalәtli qәrar qәbul etmә funksiyası

32 Dövlәt hakimiyyәti funksiyalarına görә neçә tәrkib hissәsindәn ibarәtdir

•

beş
iki
uç
bir
dörd

33 Dövlәt qulluğunun vahid sisteminә aşağıdakılardan hansı aid deyil

•

Dövlәt qulluğu
Dövlәt müәssisәlәri
Dövlәt aparatı
Dövlәt orqanları
Dövlәt idarәetmәsi

34 Dövlәt öz tarixi boyu cәmiyyәtә münasibәtdә hansı funksiyanı yerinә yetirir

•

ictimai funksiyanı
idarәetmә funksiyasını
tәhlil funksiyasını
iqtisadi funksiyanı
sosial funksiyasını

35 Dövlәt aparatını nә formalaşdırır

•

İctimai orqanların aparatları
Dövlәt orqanları sistemi vә onun ştatlı işçilәri
İcra hakimiyyәti orqanları vә mütәxәssislәr
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Heç biri
İcra strukturları

36 Әn kiçik dövlәt aparatı hansı Şimali Azәrbaycan xanlığında möcud olmuşdur?

•

Heç biri
Bakı
İrәvan
Naxçıvan
Qaradağ

37 Naxçıvan xanlığında polis idarәsi kimlәrә etibar edilirdi?

•

heç biri
Darğa vә әsasbaşıya
әsasbaşı vә eşikağasina
Darğa vә eşikağasına
ordu bölgәlәrinә

38 Qarabağ xanlığının idarә olunmasında xanın әn yaxın kömәkçisi kim hesab olunurdu?

•

Heç biri
Vәzir
Mәmur
Sәdr
Xәzinәağası

39 Azәrbaycan xanlıqlar dövrü dövlәt aparatı Şimali Azәrbaycan әrazisindә yerlәşәn xanlıqlardan hansında
daha böyük olmuşdur?

•

heç biri
Qarabağ
İrәvan
Naxçıvan
Bakı

40 Azәrbaycan xanlıqlarından hansında bәy vә mәlik titulları irsәn keçirdi?

•

heç biri
Qarabağ
Naxçıvan
İrәvan
Bakı

41 Azәrbaycan xanlıqlar dövrü ayrıayrı feodallara mәxsus torpaq sahәlәri necә adlanırdı?

•

Heç biri
Mülk
Vәqf
Xәzinә
Xalisә

42 Azrәbaycan xanlıqlarında xan ailәsinә mәxsus torpaqlar necә adlanırdı?

•

Heç biri
Xalisә torpaqları
Xalisә torpaqları
Mülk torpaqları
Dövlәt torpaqları
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43 Azәrbaycan xanlıqları inzibatiәrazi quruluşu baxımından nәyә bölünürdü?

•

Vilayәtlәrә
Mahallara
Bәylәrbәyliklәrә
Kәndlәrә
Şәhәrlәrә

44 Azәrbaycanın xanlıqlar dövründә әhalinin soisal tәrkibi kimlәrdәn ibarәtdir?

•

Heç biri
İmtiyazlı tәbәqә, din xadimlәri, vergi verәnlәr
Sәnәdkarlar, dini xadimlәri, vergi verәnlәr
İmtiyazlı tәbәqә, din xadimlәri, orduda çalışanlar
Sәnәtkarlar, din xadimlәri, imtiyazlı tәbәqә

45 Azәrbaycan xanlıqlar dövründә xanın yaxın kömәkçisi kim idi?

•

Naib
Baş vәzir
İmtiyazlı tәbәqә
Qolbәyi
Sәrdar

46 Azәrbaycan xanlıqlarında әhalinin sosial tәrkibi neçә qrupa bölünmüşdür:

•

3
5
6.0
2.0
4.0

47 Azәrbaycan Sәfәvilәr dövlәtindә bәylәrbәyliyә tabe vilayәtlәrin hakimlәri necә adlanırdı?

•

Heç biri
Qolbәyi
Sultan
Xan
Әmir

48 Sәfәvilәr dövlәtindә şah ailәsinin mülkü hesab olunan mülkiyyәt forması necә adlanırdı:

•

Mülk
Xassә
Divan
Tiyul
Vәqf

49 XV әsr Azәrbaycan Sәfәvilәr dövlәtindә maliyyә işlәrinә kim hәyata keçirirdi:

•

Bәylәrbәyi
Vәzir
Vәkil
Mövlana
Әmir

50 Sәfәvilәr dövlәtindә bәylәrbәyilәr kim tәrәfindәn tәyin olunurdu?
Baş әmir

•
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•

Hәrbi әyanlar
Hacib
Divan
Şah

51 Sәfәvilәr dövlәtindә vәqflәri idarә edәn dini tәsisatın başında kim dayanırdı

•

dәrviş
sәdr
şeyx
axund
mürid

52 Sәfәvilәr dövlәtindә idarәetmә işlәrindә şahdan sonra ikinci şәxs kim sayılırdı

•

heç biri
vәkil
әmirül ümәra
vәzir
sәdr

53 Sәfәvilәr dövlәtindә dövlәt torpaqlarını vә şah ailәsinin mülklәrini idarә edәn qurum necә adlanırdı

•

heç biri
divanimәmalik vә divanixassә
divanimәmlәkәt vә divaniәyalәt
divaniәmirlik vә divanivilayәt
divaniәyalәt vә divanivilayәt

54 Әrazisi iki hissәyә  divan vilayәtlәrinә vә xassә vilayәtlәrinә, yәni dövlәt torpaqlarına vә şah ailәsinin
mülklәrinә bölünәn dövlәt aşağıdakılardan hansıdır

•

Ağqoyunlu
Sәfәvilәr
Rәvvadilәr
Şirvanşahlar
Sacilәr

55 Sәfәvilәr dövlәtindә şahın yanında mәşvәrәtçi sәsәlә dövlәt aparatında yüksәk mövqe tutan şәxslәrdәn vә
Azәrban tayfalarının әn nüfuzlu әmirlәrindәn ibarәt fәaliyyәt göstәrәn qurum necә adlanırdı

•

qurultay
dövlәt şurası
mәclis
divan
әmirlik

56 Sәfәvilәr dövlәtindә mövcud olmuş Dövlәt Şurasının tәrkibi neçә nәfәrdәn ibarәt olmuşdur

•

6.0
12
14.0
10
8.0

57 Sәfәvilәr dövlәtindә idarәetmә aparatı:

•

Dövlәtin başçısı din xadimi idi
Dövlәtin başçısı şah idi
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Dövlәtin başçısı әmir idi
Dövlәtin başçısı elxan titulu daşıyırdı
Sәfәvilәr dövlәtindә maliyyә sistemini böyük hacib idarә edirdi

58 Qaraqoyunlu vә Ağqoyunlu dövlәtlәrinin mәrkәzi idarә aparatında dövlәt gәlirlәrini, maliyyә sistemini
idarә edәn hәmçinin xarici ölkәlәrlә әlaqәlәri nizamlayan vә ali divana rәhbәrlik kim tәrәfindәn edilirdi

•

naib
baş vәzir
sultan
elxan
sәdrәzәm

59 Qaraqoyunlu vә Ağqoyunlu dövlәtlәrinin mәrkәzi dövlәt aparatında sәdrәzәm (baş sәdr) kimlәrә
rәhbәrlik edirdi

•

dövlәt qulluqçularına
maliyyә işlәri ilә mәşğul olanlara
saray әyanlarına
bütün müsәlman rühanilәrә
hәrbiçilәrә

60 Hülakular dövlәtindә baş әmir vasitәsilә idarә olunan vә hәrbiinzibati әrazilәri birlәşdirәn mәrkәzi dövlәt
aparatı necә adlanırdı

•

qәza
әmarәt
mәmlәkәt
vilayәt
әyalәt

61 Aşağıdakılardan biri Hülakular dövlәtindә mövcud olmuş 3 ali idarә sisteminә aid deyil

•

heç biri
dövlәt şurası
naib әlsәltәnәt
elxanın seçildiyi qurultay
әmirәlümәra

62 Aşağıdakılardan biri Hülakular dövlәtindә ölkәnin ali orqanı sayılan qurultayın funksiyasına daxil
olmayıb

•

heç biri
sultanın seçkisi
vilayәt hakimlәri tәyin olunur
dövlәtin başçısı seçilir
mühüm dövlәt mәmurları tәyin olunur

63 Hülakular dövlәtindә ölkәnin idarә olunmasında monqollar hansı sahәdә üstünlüklәrini qoruyub
saxlamışdılar

•

heç biri
hәrbi sahәdә
maliyyә sahәsindә
mülki idarә sahәsindә
vergi sahәsindә

64 Hülakular dövlәtindә ölkәnin idarә olunması hansı әnәnәyә әsaslanırdı
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•

heç birinә
yerli әhaliyә vә köçәri monqollara
köçәri monqollara
yerli әhaliyә
Hulakulardan әvvәl mövcud olmuş dövlәt quruluşuna

65 Hülakular dövlәtindә ölkәnin ali orqanı nә hesab olunurdu

•

heç biri
qurultay
divan
mәclis
şura

66 Monqol istilasından sonra Azәrbaycanda mövcud olmuş Hülakular dövlәtindә dövlәtin başçısı necә
adlanırdı

•

şah
elxan
xan
әmir
sultan

67 Aşağıdakılardan biri Monqol istilasından sonra Azәrbaycanda mövcud olmuş Hulakular dövlәtindә
istifadә olunmuş bir sıra hәrbi, mülki vә s. anlayışlara aid deyil

•

heç biri
sultan
yurdçi
bukavul
bәlarquçi

68 Aşağıdakılardan biri XII әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda mövcud olmuş Atabәylәr (11361225)
dövlәtinin idarә olunmasına aid deyil

•

heç biri
hacibin hökmdarın şәxsi әmlakını idarә etmәsi
vәzir tәrәfindәn divan mәmurlarının vәzifәyә tәyin edilmәsi
dövlәtdә ikinci simanın vәzir olması
dövlәtin bütün maliyyә işlәrinin vәzirin nәzarәtindә olması

69 XII әsrdә Atabәylәr dövlәtindә: 1. Atabәy – hökmdar 2ci şәxs 2. Vәzir – 2ci şәxs 3. Atabәy – hökmdar
1ci şәxs 4. Böyük hacib – 3cü şәxs 5. Vәzir – 1 ci şәxs 6. Hacib – hökmdar 3 cü şәxs

•

heç biri
2,3,4
2,3,5
2,3,6
4,5,6

70 Şirvanşahlar dövlәtindә saray işlәrini tәnzimlәyirdi:

•

Әmarәt
Hacib
Әmir
Naib
Baş әmir

71 Şirvanşahlar vә Şәddadilәr dövlәtlәrinin idarә olunmasında oxşar cәhәt hansıdır
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•

heç biri
vilayәtlәri şahzadәlәrdәn vә sülalә üzvlәrindәn tәyin olunan naiblәrin idarә etmәsi
dövlәtin başçısının mülki vә hәrbi hakim olaraq әmir titulu daşıması
idarәetmә sisteminin feodal mühasibәtlәrinә әsaslanması
dövlәt idarәetmәsindә bütün qәrarların qurultay tәrәfindәn qәbul olunması

72 Aşağıdakılardan biri X әsrin ikinci yarısında mövcud olmuş Şәddadilәr dövlәtinin idarә olunmasına aid
deyil

•

vilayәtlәri şahzadәlәrdәn vә sülalә üzvlәrindәn tәyin olunan naiblәrin idarә etmәsi
dövlәtin başçısının mülki vә hәrbi hakim olaraq әmir titulu daşıması
dövlәtin başçısının şah titulu daşıması
әsas diqqәtin orduya verilmәsi
heç biri

73 Şah hakimiyyәtinin varislәrә keçdiyi, әyalәtlәrin şahzadәlәr tәrәfindәn idarә edildiyi, inzibati vә maliyyә
işlәrinә vәzirlәrin baxdığı, saraydakı işlәri haciblәrin tәnzimlәdiyi vә mütlәq hakimiyyәt prinsipi әsasında
idarә olunan dövlәt aşağıdakılardan hansı olmuşdur

•

Ağqoyulu
Şirvanşahlar
Qaraqoyunlu
Sәfәvilәr
Atabәylәr

74 Feodal münasibәtlәrinә әsaslanan idarәetmә sisitemi Şirvanşahlar, Şәddadilәr, Sacilәr, Salarilәr vә
Rәvvadilәr dövlәtlәrindәn hansının idarәetmәsindә mövcud olmuşdur

•

heç birinin
hamısının
Rәvvadilәr, Sacilәr, Şirvanşahlar
Şәddadilәr, Salarilәr, Şirvanşahlar
Salarilәr, Şirvanşahlar, Şәddadilәr, Sacilәr

75 Әrәb xilafәtinin zәiflәmәsi nәticәsindә IXXI әsrlәrdә Azәrbaycanda yaranan dövlәtәrdә idarәetmә
sisitemi hansı münasibәtlәrә әsaslanırdı

•

heç birinә
feodal
quldarlıq
kapitalist
patriarxal

76 İslamda idarәetmәnin vә dövlәt qulluğunun tәşkili, vәzifәli şәxslәrin xüsusiyyәtlәrinә dair fikirlәr İsa
Mühәmmәd Sahh ӘrReysin aşağıdakı kitablardan hansında öz әksini tapmışdır

•

heç biri
“İslam idarәetmә sistemindә dövlәt vәzifәsi vә vәzifәli şәxslәrin hüquqları”
“İki mәktәbin baxışları”
“Nәhcülbәlğә”
“Әlcәmәl”

77 Hәzrәt Әlinin xilafәt dövrü dövlәt mәmurlarının mәnәvi xüsusiyyәtlәri barәdә yazdığı әsәrin adı nәdir

•

Heç biri
“Nәhcülbәlğә”
“Tәbәqat”
“İslam idarәetmә sistemindә dövlәt vәzifәsi vә vәzifәli şәxslәrin hüquqları”
“Әlirşad”
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78 1091ci ildә sәlcuq sultanı Mәlikşahın tapşırığı ilә dövlәtin idarә olunmasına dair hansı әsәr yazılmışdır

•

Qabusnamә
“Siyasәtnamә”
“ӘxlaqiNasir”
“ӘlFütuh”
“Nәhcülbәlğә”

79 Nәsrәddin Tusi “Әxlaqinasir” әsәrindә әdalәtin neçә şәrtini göstәrirdi

•

1.0
3
5.0
4
2.0

80 “Әxlaqinasir” әsәrindә qeyd olunan “cәmiyyәt arasındakı uyğunluq dörd sinfin qarşılıqlı müvafiqliyindә
olar” fikrinin müәllifini tapın

•

Cәlil Mәmmәdquluzadә
Nәsrәddin Tusi
Abbasqulu ağa Bakıxanov
Mirzә Fәtәli Axundov
Hәsәn bәy Zәrdabi

81 Hansı әsәrin yeddinci fәsli “Başqa fәzilәtәrә nisbәtәn әdalәtin daha şәrәfli olması, onun xüsusiyyәtlәri vә
növlәri haqqında” adlanır vә qeyd olunur ki, nizamintizam olan işlәrdә әdalәt özünü xüsusi bir şәkildә
göstәrәr, әks tәqdirdә qarmaqarşıqlıq, nizamsızlıq әmәlә gәlәr

•

heç biri
“Әxlaqinasir”
“Siyasәtnamә”
“Qabusnamә”
“Yeddi gözәl”

82 “ӘxlaqiNasir” әsәri kimә mәxsusudur

•

Abasqulu Ağa Bakıxanov
Nәsrәddin Tusi
Mәhәmmәd Füzuli
Şah İsmayıl Xәtai
Molla Vәli Vidadi

83 “Siyasәtnamә” әsәrinin müәllifi kimdir

•

Mirzә Fәtәli Axundov
Xacә Nizamülmülk
Nizami Gәncәvi
Nәsrәddin Tusi
İmamәddin Nәsimi

84 Azәrbaycanda dövlәtçilik әnәnәlәrinin mәrhәlәlәrini xranoloji ardıcıllıqla düzün. 1. Rus mәmurluğu ilә
әlaqәdar olan dövr; 2.İslam üsulidarәsinә әsaslanan orta әsrlәr dövrü; 3. Müstәqillik dövrü;

•

Heç biri
2,1,3
2,3,1
3,2,1
1,3,2
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85 Aşağıda adları göstәrilәn dövlәtlәrdәn birindә dövlәt qulluğuna işә qәbulda vәzifәyә әsaslanan sistem
tәtbiq olunmur

•

İspaniya
Skandinaviya
heç biri
Hollandiya
Böyük Britaniya

86 Aşağıda adları göstәrilәn dövlәtlәrdәn birindә dövlәt qulluğuna işә qәbulda vәzifәyә әsaslanan sistem
tәtbiq olunur

•

İspaniya
Almaniya
Fransa
Böyük Britaniya
heç biri

87 Aşağıda adları göstәrilәn dövlәtlәrdәn birindә dövlәt qulluğuna işә qәbulda vәzifәyә әsaslanan sistem
tәtbiq olunur

•

Almaniya
Fransa
İspaniya
heç biri
Skandinaviya

88 Aşağıda adları göstәrilәn dövlәtlәrdәn birindә dövlәt qulluğuna işә qәbulda karyera sistemi tәtbiq olunur

•

Skandinaviya
Böyük Britaniya
Fransa
Hollandiya
heç biri

89 Azәrbaycan Respublikasında dövlәt qulluğuna işә qәbul hansı sistemә әsalanır

•

rifaha әsaslanan sistemә
xüsusi bir sistem yoxdur
vәzifәyә әsaslanan sistemә
heç birinә
karyera sisteminә

90 Aşağıdakılardan biri dövlәt qulluğuna işә qәbulun karyera sisteminә aiddir

•

heç biri
özәl sektorda iş stajı yüksәk qiymәtlәndirilir
әmәk müqavilәsi Әmәk mәcәllәsinә әsaslanır
bütün vәzifәlәr üzrә müsabiqә keçirilir
әmәk müqavilәsi“Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla tәnzimlәnir

91 Aşağıdakılardan biri dövlәt qulluğuna işә qәbulun vәzifәyә әsaslanan sisteminә aiddir

•

özәl sektordakı iş stajı nadir hallarda nәzәrә alınır
әmәk müqavilәsi “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla tәnzimlәnir
heç biri
әmәk haqqı sistemi qanunla müәyyәn edilir
әmәk haqqı sistemi bazara әsaslanır

13/107

22.12.2016

92 Aşağıdakılardan biri dövlәt qulluğuna işә qәbulun vәzifәyә әsaslanan sistemә aid deyil

•

heç biri
әmәk müqavilәsi Әmәk mәcәllәsinә әsaslanır
bütün vәzifәlәr üzrә müsabiqә keçirilir
әmәk müqavilәsi “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla tәnzimlәnir
özәl sektorda iş stajı yüksәk qiymәtlәndirilir

93 Aşağıdakılardan biri dövlәt qulluğuna işә qәbulun karyera sisteminә aid deyil

•

Heç biri
әmәk müqavilәsi “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla tәnzimlәnir
özәl sektordakı iş ştatı nadir hallarda nәzәrә alınır
әmәk haqqı sistemi bazara әsaslanır
әmәk haqqı sistemi qanunla müәyyәn edilir

94 Dövlәt qulluğuna işә qәbulun neçә modeli mövcuddur

•

4.0
3
6.0
5.0
2

95 Dövlәt qulluğunda kadr siyasәti neçә yolla realizә olunur:

•

4.0
2
1.0
6.0
3

96 Kadrların idarә edilmәsi mexanizminin sisteminә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

Mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyri – mәrkәzlәşdirilmiş sistem
İqtisadi vә siyasi sistem
Hamısı
Bihoveristik sistem
Analitik sistem

97 Kadr işinin istiqamәtlәrinә aiddir : 1)dövlәt qulluqçusunun şәxsi işinin aparılması 2)ehtiyyat kadrların
formalaşdırılması 3)dövlәt qulluqçusunun reyistrinin aparılması 4)dövlәt qulluğunda kadrların seçilib
yerlәşdirilmәsi mexanizmi

•

heç biri
2.3.4
1.3.4.
1.2.3
2.4.1.

98 Kardların idarә edilmәsindә işçinin qabiliyyәtinin üstün tutulmasına әsaslanan modelin yaranmasının
zәruriliyi aşağıdakılardan hansında öz әskini tapmışdır

•

kadrların bölüşdürülmәsinә diqqәtin artırılması
kadrların yerlәşdirilmәsindә kordinasiyanın zәiflәmәsi
Dövlәt aparatının sәmәrәli fәaliyyәti üçün işçilәrin fiziki sağlamlığına diqqәtin artırılması
kadr seçimindә işçinin qabiliyyәtinә üstünlüyün verilmәmәsi
Yeni texnologiyaların iş yerinin mahiyyәtini dәyişmәsi vә tәhsilә dair tәlәblәrin sәviyyәsini artırması ilә kadr
seçimindә diqqәtin fiziki keyfiyyәtlәrdәn әqli qabiliyyәtlәrә keçmәsi
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99 Kadrların idarә edilmәsindә rifah modelinin yaranmasının zәruriliyi aşağıdakılardan hansında öz әksini
tapmışdır

•

heç biri
kadrlar qeydiyyatının aparılmasına әlavә sәlahiyyәtlәrin verilmәsi
kadr seçimindә diqqәtin fiziki keyfiyyәtlәrdәn әqli qabiliyyәtlәrә tәrәf keçmәsi
Dövlәt aparatının sәmәrәli fәaliyyәti üçün işçilәrin fiziki sağlamlığına diqqәtin artırılması, xәstәlik vә işә
çıxmanın azalması vә mәhsuldarlığın artırılması, zәruriliyinin olduğunun dәrk edilmәsi
kadrların әlavә tәhsilinә diqqәtin artırılması

100 Aşağıdakılardan biri kadrların idarә edilmәsi modelinә aid deyil

•

heç biri
kadrların qeydiyyatının aparılması ilә mәşğul olan model
rifah modeli burada kadrların idarәedilmәsi şöbәlәrinin vәzifәlәrindәn biri kimi işçilәrinfiziki sağlamlığına
diqqәtin artırılması
kadrların әlavә tәhsili ilә mәşğul olan model
işçilәrin qabiliyyәtlәrinin üstün tutulmasına әsaslanan model

101 "Dövlәt qulluğu haqqında" Azәrbaycan Respublikası Qanunu hansı tarixdә qüvvәyә minmişdir

•

24 avqust 2004cü ildә
15 yanvar 2005ci ildә
29 mart 2005ci ildә
1 sentyabr 2004cü ildә
02 sentyabr 2004cü ildә

102 Azәrbaycan Respublikasında dövlәt qulluğu sahәsindә vahid dövlәt siyasәtinin formalaşdırılmasının
әsası hansı qanunun qәbul olunması ilә qoyulmuşdur

•

Diplomatik xidmәt haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu
Azәrbaycanda Dövlәt Qulluğunun İdarәetmә Şurası haqqında әsasnamәnin yaradılması
Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә Komissiyanın әsasnamәsinin yaradılması
"Dövlәt qulluğu haqqında" Azәrbaycan Respublikası Qanunu
heç biri

103 «Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası haqqında» Әsasnamәsi hansı tarixdә
tәsdiq edilmişdir

•

2006cı il 5 yanvar
2003cü il 4 noyabr
2002ci il 4 noyabr
2004cü 7 dekabr
2002ci il 29 mart

104 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının neçә üzvü Azәrbaycan Respublikası
Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri tәrәfindәn tәyin edilir

•

3.0
4
8.0
7.0
6

105 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının neçә üzvü Azәrbaycan
Respublikasının Milli Mәclisinin sәdri tәrәfindәn tәyin edilir

•

6
3.0
4.0
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5
7.0

106 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının neçә üzvü Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn tәyin edilir

•

4.0
8
7.0
6
5.0

107 Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şuranın iclasları onun üzvlәrinin neçә faizi iştirak etdikdә sәlahiyyәtli
sayılır

•

heç biri
dörddә üçü
uçdә biri
yarısından çoxu
dörddә biri

108 Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının iclasları neçә ayda bir dәfәdәn az olmayaraq keçirilir

•

beş
uç
bir
iki
dörd

109 Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının әsas funksiyalarına aşağıdakılardan biri aid deyil

•

heç biri
vahid dövlәt kadr siyasәtinin formalaşdırılmasında iştirak
dövlәt hakimiyyәti orqanlarında dövlәt qulluğunun vәziyyәtinin vә sәmәrәliliyinin tәhlil edilmәsi
dövlәt qulluqçularına fәxri adların verilmәsi
dövlәt qulluğunun kadr tәminatının proqnozlaşdırılması vә planlaşdırılması işinin hәyata keçirilmәsi

110 Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının iclaslarının ildә neçә dәfәdәn az olmayaraq keçirilmәsi nәzәrdә
tutulmuşdur

•

5.0
7
4.0
3.0
6

111 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının qәbul etdiyi qәrarların müvafiq
dövlәt qulluqçuları üçün mәcburiliyi kimlәr tәrәfindәn tәmin edilir

•

heç biri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi seçki komissiyasının sәdri vә
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri vә Azәrbaycan
Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri vә Azәrbaycan
Respublikasının baş naziri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri vә Azәrbaycan
Respublikası Mәrkәzi seçki komissiyasının sәdri
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112 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının üzvülәri Şurada hansı әsaslarla
fәaliyyәt göstәrir

•

tapşırıq müqavilәsi ilә
şәxsi tәşәbüs ilә
әmәk müqavilәsi ilә
mülki müqavilә ilә
ictimai әsaslarla

113 İdarәetmә Şurasının iclasları ildә neçә dәfәdәn az olmayaraq keçirilir?

•

8dәfәdәn
5dәfәdәn
10dәfәdәn
3dәfәdәn
6dәfәdәn

114 İdarәetmә Şurasının üzvlәrini kimlәr tәyin edir?

•

Heç biri
AR Prezidenti, Milli Mәclis vә Konstitusiya mәhkәmәsinin sәdri
AR Prezidenti, Nazirlәr Kabineti vә Milli Mәclis
AR Prezidenti, Ali vә Konstitusiya mәhkәmәsinin sәdri
Üzvlәrin özlәri

115 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası hansı әsaslarla fәaliyyәt göstәrir?

•

Heç biri
Dövlәt orqanıdır
Siyasi tәşkilatdır
İctimai
İctima – siyasi tәşkilatdır

116 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası hansı әsaslarla fәaliyyәt göstәrir?

•

Heç biri
İctimai
Siyasi tәşkilatdır
Dövlәt orqanıdır
İctima – siyasi tәşkilatdır

117 AR Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının sәlahiyyәtlәri hansı hüquqi sәnәdlә müәyyәn edilir?

•

Heç biri
Әsasnamә ilә
AR Prezidentinin fәrmanları ilә
AR Milli Mәclisinin Qәrarları ilә
AR Konstitusiyası ilә

118 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının neçә üzvü Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti tәrәfindәn, neçә üzvü Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri tәrәfindәn,
neçә üzvü Azәrbaycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri tәrәfindәn tәyin edilir

•

8+4+6
5+5+5
6+6+6
7+5+5
5+7+4
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119 Aşağıdakılardan Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının üzvlәrini tәyin
etmәk hüququ olan tapın

•

Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә Komissiya
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Ali mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә naziri
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının sәdri

120 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn birinin Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının
üzvlәrini tәyin etmәk hüququ yoxdur

•

heç biri
Azәrbaycan Respublikasının baş naziri
Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin sәdri
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri

121 AR Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının qәbul etdiyi qәrarların mәcburiliyi dövlәt qulluqçuları üçün
kim tәrәfindәn tәmin edilir?

•

Heç biri
AR Prezidenti, Milli Mәclisinin sәdri vә Konstitusiya Milli Mәclisinin sәdri
AR Baş naziri, Milli Mәclisinin sәdri vә bәlәdiyyә sәdrlәri
AR Baş naziri, Milli Mәclisinin sәdri vә Konstitusiya Mәhkәmәsinin sәdri
AR Prezidenti, Milli Mәclisinin sәdri vә Ali Mәhkәmәnin sәdri

122 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının tәrkibi neçә nәfәrdәn ibarәtdir

•

17.0
18
16.0
20
22.0

123 AR Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının neçә üzvü var?

•

6.0
18
20.0
28
16.0

124 Azәrbaycan Respublikasında «Dövlәt qulluğu haqqında» Qanunun tәtbiqinә nәzarәti, dövlәt qulluğunun
normativmetodiki tәminatını, Azәrbaycan Respublikasında dövlәt qulluqçuları kateqoriyasına aid edilәn
şәxslәrin siyahısını müәyyәn edilmәsini hansı qurum hәyata keçirir

•

Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә Komissiya
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası
Nazirlәr Kabineti
Milli Mәclis
Prezident Adminstrasiyası

125 Dövlәt qulluğunda tәyinatlar aşağıdakılardan hansına әsaslanmalıdır

•

әqidәyә
xidmәti naliyyәtlәrә
dini şәbәkәlәrә
etnik mәnsubiyyәtә
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partiylılığa

126 Belçika vә Niderlandda dövlәt qulluğuna hansı amillәr güclü tәsir göstәrmişdir:

•

Heç biri
Dini vә partiya amillәri
Mafiya amillәri
Dini amillәr
Partiya amillәri

127 İtaliyada dövlәt idarәçiliyinin mәruz qaldığı tәsirlәr:

•

Heç biri
Mafiaların
Etnik qrupların
Dini amillәrin
Dini amillәr vә etnik qrupların

128 Dini vә partiya amillәrinin dövlәt qulluğu tәyinatlarına tәsiri çox olan ölkәlәr:

•

Fransa
Niderland vә Belçika
Almaniya
Polşa
ABŞ

129 Polşa dövlәt qulluğu sistemindә hansı prinsiplәr qәbul olunmuşdur ? 1. Әdalәtli seçim vә işә qәbul 2.
Kadrların idarә edilmәsi funksiyalarının inkişaf etdirilmәsi 3. Dini amillәr 4. Tәlim vә inkişaf 5.Partiya
amillәri

•

1,3,5
1,2,4
3,4,5
1,2,5
2,3,4

130 Qlobal dövlәt idarәetmәsindә dәbdә olan vә «müqayisәli tәhlil» üçün dövlәt tәşkilatlarının özünü
qiymәtlәndirmәsindә istifadә olunan anlayış necә adlanır

•

heç biri
Bençmarkinq
Menecment
İnnovasiya
Kreativlik

131 Britaniyada M.Tetçerin hәyata keçirdiyi proqram necә adlanırdı?

•

Şәxsi sәdaqәt vә inam
Heç biri
Ali Rәhbәrlәr Xidmәti
Merrit sistem
Növbәti addımlar

132 Britaniyada Patronaj sisteminin lәğvi vә açıq müsabiqә imtahan sisteminin tәtbiq edilmәsi kimin
mәruzәsindә tәklif olunmuşdu?

•

Vudro Vilson
Nartkot  Trevelyan
M.Tetçer
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C.Vaşinqton
Lord Fulton

133 M.Tetçerin İngiltәrәdә 1988ci ildә baş nazir olduğu dövrdә dövlәt qulluğunda islahatların aparılmasına
dair start verilmiş proqramı necә adlanır

•

“NortkotTrevelyan” proqramı
“Növbәti addımlar” proqramı
“Hetç” proqramı
heç biri
“Fulton” proqramı

134 Aşağıdakılardan biri İngiltırıdә 1988ci ildә start verilmiş “Növbәti addımlar” proqramının müәllifidir

•

C.Karter
Çarlz Edvard Trevelyan
R.Nikson
heç biri
M.Tetçer

135 “Növbәti addımlar”proqramının müәllifini tapın

•

M.Tetçer
heç biri
C.Karter
Çarlz Edvard Trevelyan
R.Nikson

136 İngilis dövlәt qulluğunda aparatın inzibati mahiyyәtinin dәyişilmәsi yolu ilә onun bazar münasibәtlәrinә
uyğunlaşdırılması fikrinin müәllifi kimdir

•

M.Tetçer
heç biri
T.Blerin
S.Nortkot
L.Fulton

137 Aşağıdakılardan biri Lord Fultonun İngiltәrәdә 1968ci ildә dövlәt qulluğunda islahatların aparılmasına
dair irәli sürdüyü üç әsas tәkilifinә aid deyil

•

heç biri
Dövlәt qulluğu kollecinin yaradılması
Daxili dövlәt qulluğunda yuxarıdan aşağıya doğru vahid tәsnifat strukturunun yaradılması
bütün dövlәt qulluqçularının iki hissәyә  inzibati vә texniki siniflәrә bölünmәsini tәkil edilmәsi
Dövlәt qulluğunun mәrkәzi idarәetmә rolunun Dövlәt Qulluğu Departamentinә verilmәsi

138 Lord Fultonun “dövlәt qulluğu haqqında” tәqdim etdiyi mәruzәdә hansı mәsәlәlәrә toxunurdu:
1)qulluqçuların tәhsili 2)qulluqçuların sağlamlığı 3)qulluqçuların seçilmәsi 4)qulluqçuların iş stajı 5)mülki
qulluğun strukturu

•

2,3,4
1,3,5
1,2,3
2,3,5
3,4,5

139 İngiltәrәdә 1968ci il Fultonun mәruzәsindә neçә tәklif irәli sürülürdü
1.0

•
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•

3
4.0
2
5.0

140 Dövlәt qulluqçularının üç sinifә  inzibatçılar, icraçılar vә klerklәrә bölgüsü hansı ölkәnin dövlәt qullugu
tәcrübәsindә istifadә edilmişdir

•

ABŞ
İngiltәrә
Almaniya
Fransa
Skandinaviya

141 İngiltәrәdә NortkotTrevelyan Mәruzәsi ilә başalanan islahatlar prisesindә dövlәt qulluğuna qәbul
imtahanlarını tәşkil edәcәk komissiya neçәnci ildә yaradılmışdır

•

heç biri
1855
1853.0
1854
1856.0

142 NortkotTrevelyan Mәruzәsi aşağıdakılardan birini özündә әks etdirmir

•

heç biri
dövlәt qulluğunda işә qәbulda ali vә yaxşı maaşlı vәzifәlәrә prezidentә sadiq vә yaxın әtrafından olan insanlara
üstünlük verilmәsi tәcrübәsinin әsas götürülmәsinin tәkilf edilmәsi
bütün dövlәt qulluqçularının iki hissәyә  inzibati vә texniki siniflәrә bölünmәsini tәkil edilmәsi
patronaj sisteminin lәğv edilmәsi vә açıq dövlәt qulluğuna işә qәbulun mәrkәzi imtahan komissiyasının nәzarәti
altında kekirilәn açıq müsabiqә imtahanları ilә әvәz edilmәsinin tövsiyyә edilmәsi
Vәzifә irәlilәyişindә namizәdlәrin iş stajına yox, daha çox onların keyfiyyәtlәrinә, peşә hazırlığına vә humanitar
tәhsilinә üstünlük verilmәsinin tövsiyyә olunması

143 İngiltәrә dövlәt qulluğunda peşәkar mәmurların hazırlanması vә idarәçiliyә cәlb olunması istiqamәtindә
islahatlara başlanması üçün hazırlanan vә 1854cü ildә İngiltәrә parlamentinә tәqdim olunan mәruzәnin
müәllifi kim olmuşdur

•

heç biri
Staford Norkot vә Çarlz Edvard Trevelyan
Lord Fulton vә Çarlz Edvard Trevelyan
Maks Veber vә Staford Norkot
Çarlz Edvard Trevelyan vә Maks Veber

144 İngiltәrә dövlәt qulluğunda peşәkar mәmurların hazırlanması vә idarәçiliyә cәlb olunması istiqamәtindә
islahatlara başlanması üçün Staford Norkotun İngiltәrә parlamentinә tәqdim etdiyi mәruzә necә adlanırdı

•

Pendelton mәruzәsi
NortkotTrevelyan Mәruzәsi
Tetçer Mәruzәsi
Fulton Mәruzәsi
Heç biri

145 Aşağıdakılardan biri "Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqqında " Qanunu ilә
müәyyәn edilmiş ümumi dövlәt qulluğuna aiddir

•

heç biri
Kәnd tәsәrrüfatı dövlәt qulluğu
Mәhkәmә orqanları aparatının dövlәt qulluğu
Hüquqmühafizә dövlәt qulluğu
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Maliyyәkredit dövlәt qulluğu

146 Britaniya dövlәt qulluğu institutunun inkişafına tәkan vermiş “müәyyәnedici asppekt”ә aid olmayanı
tapın

•

heç biri
Karyera konsepsiyası
Fulton Mәruzәsi (1960cı illәrdә keçirilmiş islahatlar)
NortkotTrevelyan Mәruzәsi (1854)
Tetçer hökumәtinin Proqramı (1980cı illәrdә başlanış islahatlar)

147 İngilis tәdqiqatçilaraının fikrincә Britaniya dövlәt qulluğu institutunun inkişafına neçә “müәyyәnedici
asppekt” tәkan vermişdir

•

heç biri
4
2.0
3
5.0

148 Dövlәt qulluğunun bir növ kral hakimiyyәtinin vә cәmiyyәtin etibarını doğruldan “istedadlı şәxslәr
tәrәfindәn” hәyata keçirilmәsi hansı ölkәnin dövlәt qulluğuna aiddir

•

Fransanın
İngitәrәnin
İtaliyanın
Әrәb Әmirliklәrini
Yaponiyanın

149 Aşağıdakılardan biri XVII әsrdә İngiltәrәdә kral patentlәrinә malik olan insanların şәxsi mülkiyyәti
hesab olunan vәzifәlәrә aid deyil

•

heç biri
icarәyә verilmә
bağışlanma
satlma
irsәn ötürülmә

150 İngiltәrәdә XVII әsrdә nazirliklәrin olmasına baxmayaraq, vahid mәrkәzlәşmiş inzibati sitemin
olmadığından vәzifәyә keçmә aşağıda göstәrilәn sistemlәrdәn hansına әsalanırdı

•

heç biri
patronaj sistemi
lәyaqәt sistemi
naliyyәtlәr sistemi
qәnimәt sistemi

151 Uzun illәr әrzindә sistemli şәkildә, müәyyәn qayda vә qanunlarla tәnzimlәnәn dövlәt qulluğu sisteminin
olmaması hansı ölkәnin dövlәt qulluğunun tәkamülünün әn başlıca fәrqlәndirici xüsusiyyәtidir

•

Fransanını
İngiltәrәnin
Almaniyanın
Avstriyanın
Türkiyәnin

152 Hansı ölkәnin hüququnda mәmur “hakimiyyәtin mülki xidmәtçisi kimi tanınır”
amerika

•
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•

ingilis hüququnda
alman hüququnda
fransız hüququnda
rus hüququnda

153 “İctimai” (publik) vә ya “dövlәt” (state) qulluğu anlayışlarından istifadә edәn ölkәlәrdәn fәrqli olaraq,
İngitәrәdә bu terminin әvәzinә aşağıdakılardan biri istifadә edilir

•

hüquqi xidmәt
mülki xidmәt
cәmiyyәtә xidmәt
ictimai xidmәt
iaişә xidmәti

154 N.Trevelyanın tәklif etdiyi idarәçilik sistemindә namizәdlәrin işә qәbulu zamanı hansı әlamәtlәrә
üstünlük verilmәsi tәklif olunurdu

•

Heç biri
Şәxsi keyfiyәtlәrinә vә peşә hazırlığına
İş stajına vә komanda qurma bacarığına
Düşüncә tәrzinә
İş stajına vә pisixaloji drumuna

155 M.Tetçerin növbәti addımlar proqramının әsas mәqsәdi nә idi?

•

Siyasi qulluq münasibәtlәrini tәnzimlәmәk
Yeni menecerizim yaratmaq
Mülkü qulluq kolleci yaratmaq
İnzibati idarәçilik sistemini qurmaq
Patronaj sistemini bәrpa etmәk

156 Böyük Britaniyada kadır tәhsilinin milli mәrkәzi vә әmәyin elmi tәşkili sahәsindә elmi tәdqiqat işlәri
aparmaq mәqsәdi ilә nә yaradılmışdır?

•

Heç biri
Mülkü qulluq kolleci
Kasta kolleci
Oksford kolleci
Oksbric kolleci

157 Böyük Britaniyada hansı idarәçilik sistemindә vәzifәlәr şәxsi mülkiyyәt hesab olunur vә irsәn
ötürülürdü?

•

Heç biri
Patronaj sistemi
Menecer modeli sistemi
Nailiyyәtlәr sistemi
Növbәti addımlar sistemi

158 Böyük Britaniyada L.Fultondan sonra dövlәt qulluğunda islahatları kim hәyata keçirmişdir?

•

V.Vilson
M.Tetçer
S.Nortkot
Şarl de Qol
N.Trevelyan

159 Böyük Britaniyada mülkü qulluq üzrә nazirliyә daxili rәhbәrliyi kim hәyata keçirir?
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•

Qiymәtlәndirmә palatası
Nazirliyin daimi katibi
Direktorlar şurası
Dövlәt başçısı
İdarә heyyәti

160 Böyük Britaniyada patronaj sisteminin lәğv edilmәsi kim tәrәfindәn tәklif edilmişdir?

•

Heç biri
NortkotunTrevelyan
M.Tetçerin
Lord Fulton
Endri Cekson

161 Hansı ölkәdә nazirliklәrin olmasına baxmayaraq,vahid mәrkәzlәşdirilmiş inzibati sistem olmadığından
vәzifәyә keçmә “patronaj sistemi” ilә hәyata keçirilirdi?

•

ABŞ
İngiltәrә
İtaliya
Fransa
Kanada

162 Böyük Britaniyada Patronaj sistemi nә vaxt lәğv edildi:

•

Heç biri
1853 – 54 – cü illәrdә Nortkotun –Trevelyanın tәqdim etdiyi mәruzәdәn sonra
XVIII әsrin 2ci yarısından XIX әsrin ortalarına qәdәrki dövrdә
1993 – cü ildә ABŞ prezidenti Klintonun hәyata keçirdiyi islahatlardan sonra
“Qәnimәt qalib gәlәnindir” prinsipi tәtbiq olunduqdan sonra

163 ABŞda hansı idarәçilik sisteminin tәtbiqi zamanı dövlәt qulluğunun qanunvericilik bazasının әsası
olmamışdır?

•

Heç biri
Patronaj sistmi
Pendelton sistemi
Mery sistemi
Naliyyәtlәr sistemi

164 ABŞda ali rәhbәrlәr xidmәtinin strukturunda ilk dәfә vәzifә tutmaq niyyәtindә olan namizәdlәrin
idarәçilik qabiliyyәti neçә komisya üzvü tәrәfindәn qiymәtlәndirilir?

•

Altı
Üç
Dörd
Bir
Beş

165 ABŞda dövlәt qulluqçularının siyasi kompaniyalarda vә partiyalarda iştirakını qadağan edәn qanun
hansıdır?

•

Heç biri
Hetç qanunu
Fulton qanunu
Mülkü qulluq haqqında qanun
Pendlton qanunu

166 ABŞda Ali rәhbәrlәr xidmәti institutu neçәnci ildә yaranmışdır?
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•

heç biri
1979
1954.0
1826
1879.0

167 ABŞda 80cı illәrdә heyәtin idarә edilmәsindә keçirlmiş inzibati islahatlar nәticәsindә yaranan Federal
Kadrlar İdarәsi vә “Nailiyyәtlәr Sistemi”nin Müdafiә Şurası hansı strukturun bazasında yaradılmışdır

•

heç biri
Ali Rәhbәrlәr Xidmәtinin
ABŞda hökumәt etikası mәsәlәri üzrә idarәnin
Dövlәt Departamentinin
Federal tәhqiqatlar bürosunun

168 ABŞda 80cı illәrdә heyәtin idarә edilmәsindә keçirlmiş inzibati islahatlar nәticәsindә Ali Rәhbәrlәr
Xidmәtinin bazasında paralel olaraq neçә yeni struktur yaradılışdır

•

5.0
2
4.0
6
3.0

169 ABŞda “Ali rәhbәrlәr xidmәti” adlanan institutun fәaliyyәtә başladığı il?

•

1949 – cu il
1979 – cu il
1969 – cu il
1989 – cu il
1959 – cu il

170 ABŞda dövlәt qulluğu sahәsindә hәm karyera, hәm dә siyasi tәyinatlar üçün güclü kadr ehtiyyatının
yaradılması, inzabati heyәtin işgüzar keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, karyera xidmәtlәri vә siyasi tәyinatlar
arasındakı gәrginliyin azaldılması mәsәlәlәri ilә mәşğul olan qurumu tapın

•

ABŞ Dövlәt Departamentini Mәdәniyyәt Bürosu
ABŞ Ali Rәhbәrlәr Xidmәti
ABŞ Federal hökumәt
ABŞ Dövlәt Departamenti
ABŞ Federal tәhqiqatlar bürosu

171 ABŞda Ali Rәhbәrlәr Xidmәti (AXR) neçәnci ildәn fәaliyyәt göstәrir

•

1989
1969.0
1979
1999.0
1967.0

172 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn biri 1958ci ildә ABŞ Konqresinin sәrәncamı ilә formalaşmış “dövlәt
qulluğunun etikası” adlanan sәnәdlә müәyyәn olunmuş dövlәt qulluğunda çalışan hәr bir şәxsin әmәl etmәyә
borclu olduğuna aid deyil

•

heç biri
dövlәt qulluğunda qәnimәt qalib gәlәnindir prinsipinin әsas götürülmәsi
ABŞın Konstitusiyasını vә qanunların qorumaq, onların icrasından yayınan şәxslәri müdafiә etmәmәk
yüksәk mәnәvi prinsiplәrә sadiq olmaq vә dövlәt mәnafeyini şәxsi vә partiya mәnafeyindәn üstün tutmagı
korrupsiya halları ilә üzlәşdikdә onların aşkar edilmәsi ilә onlara qarşı çıxmaq
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173 Federal bürokratiyanın tezliklә vә ciddi şәkildә yenidәn qurulmasını öz siyasәtinin başlıca
prioritetlәrindәn biri hesab edәn ABŞ prezidenti kim olmuşdur

•

B.Kliton
C.Karter
R.Reyqan
R.Nikson
C.Buş

174 Bürokratiyaya qarşı münasibәtdә “әfsanәvi inamsızlığı vә düşmәnçiliyi” ilә seçilәn ABŞ prezidenti kim
olmuşdur

•

B.Klinton
R.Nikson
R.Reyqan
C.Karter
C.Buş

175 “Hetç” qanununa qarşı amerkalı mamurlar hansı hüquqlarının mәhdudlaşdırılmasına etiraz aktı kimi
ABŞ Ali mәhkәmәsindә iddia qaldırmışdır

•

seçki hüquqularının
mülki hüquqlarının
inzibati hüquqlarının
әmәk hüquqlarının
cinayәt hüquqlarının

176 “Hetç qanununa” neçә kateqoriya norma daxildir?

•

7.0
2
3.0
4
5.0

177 Dövlәt qulluqçularının siyasi fәaliyyәtini mәhdudlaşdıran “Hetç” qanunu dövlәt qulluqçularına
aşağıdakı fәaliyyәtlәrdәn birini qadağan etmirdi

•

heç biri
dövlәt qulluqçularına inzibati vәzifәlәrdә karyera qazanmalarını
dövlәt qulluqçularına müxtәlif yardımların yığılması vasitәsilә istәnilәn şәkildә seçki kompaniyasında iştirak
etmәyi
dövlәt qulluqçularına tәbliğat vasitәsilә istәnilәn şәkildә seçki kompaniyasında iştirak etmәyi
xidmәti vәzifәdәn hәr hansı siyasi partiyanın xeyrinә çalışmağı

178 1939cu ildә ABŞ Konqresi tәrәfindәn qәbul olunmuş hansı qanunla dövlәt qulluqçularının siyasi
fәaliyyәti mәhdudlaşırdı

•

heç biri
Hetç qanunu
Pendlton qanunu
Cekson qanunu
Tetçer qanunu

179 1939cu ildә ABŞ Konqresi tәrәfindәn qәbul olunmuş “Hetç” qanunu dövlәt qulluqçularının hansı
fәaliyyәtini mәhdudlaşdırırdı
ticarәt
elmi
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•

ictimai
siyasi
inzibati

180 ABŞda dövlәt qulluqçularının siyasi fәaliyyini mәhdudlaşdıran qanunu tapın

•

heç biri
“Hetç” qanunu
Cekson qanunu
Pendlton qanunu
Tetçer qanunu

181 ABŞda dövlәt qulluqçularının siyasi fәaliyyini mәhdudlaşdıran qanun neçәnci ildә qәbul olunmuşdur

•

1941.0
1939
1940.0
1938
1937.0

182 “Amerikada demokratiya bürokratiyadan әvvәl meydana gәldiyindәn bürokratiya öz inkişaf yolunda
siyasi konyukturaya tabe olmaq mәcburiyyәtindә qalmışdır” fikrinin müәllifi kimdir

•

Bil Klinton
Vüdro Vülson
Şarl de Qoll
Maykl Nelson
Corc Buş

183 Aşağıdakılardan biri XIX әsrdә ABŞ dövlәt qulluğunun tәkamülünü vә Amerika bürokratoyasının bir
sira tәzadlarını ifadә edәn Maykl Nelsonun fikirlәrinә aid deyil

•

heç biri
Birlәşmiş Ştatların Konstitusiyasını vә qanunlarını qorumaq, onların icrasından yayınan şәxslәri müdafiә etmәmәk
Siyasi tәlabata görә daha әdalәtli olan bürokratiya heç dә daha sәmәri bürokratiya olmadı
İnzibatçılığa ikiqat nәzarәt sisitemi vahid eyni zamanda mәhdud nәzarәtlә әvәz olundu
Cәmiyyәtin tәlәblәrinә bürokratiyanın daha hәssas olmasına çalışan islahatçılar onun cәmiyyәtdәn uzaqlaşmasına
nail oldular

184 ABŞ prezidenti olmuş Vudro Vilsonun hansı qanunun әsas xәttini davam etdirmәklә dövlәt qulluğunun
“nailiyyәtlәr sistemi” üzәrindә perspektiv inkişaf üçün yeni istiqamәtlәr müәyyәn edirdi

•

Fulton qanunu
Pendlton qanunu
Cekson qanunu
Hetç qanunu
Heç biri

185 “İnzibatçılığın öyrәnilmәsi” kitabı ilә dövlәt qulluğunun nәzәri konsepsiyasının әsasını qoymuş Vudro
Vilsonun dövlәt qulluğu tәcrübәsindә bizә mәlum olan prinsiplәrinә aşağıdakılardan biri aid deyil

•

heç biri
skalyar zәncir
dәqiq tәşkilatı ierarxiya
idarәçiliyin vahidliyi
peşәyә istiqamәtlәnmә

186 Vudro Vilsonun müәllifi olduğu vә ABŞda dövlәt qulluğunun nәzәri konsepsiyasının әsasını qoymuş
kitabın adı nәdir

•
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•

İnzibatçılığın öyrәnilmәsi
Elmi idarәetmәnin әsasları
heç biri
Amerika demokratiyasında sivil xidmәt
America rejimindә ictimai xidmәt

187 ABŞda perspektiv inkişafa istiqamәtlәnәn dövlәt qulluğununun nәzәri konsepsiyanın әsası neçәnci ildә
vә hansı ABŞ prezidenti tәrәfindәn qoyulmuşdur

•

heç biri
1887ci ildә Vudro Vilson tәrәfindәn
1979cu ildә Marqaretto Tetçer tәrәfindәn
1829cu ildә Endryu Cekson tәrәfindәn
1958ci ildә Şarl de Qoll tәrәfindәn

188 ABŞda 1883cü ildә Pendlton qanununun qәbul olunması ilә dövlәt qulluğunda edilmiş müsbәtә doğru
әhәmiyyәtli dәyişikliklәrә aşağıdakilardan biri aid deyil

•

heç biri
dövlәt qulluğunun müştәrilәrin mәnafeyinә yönәldilmәsi
dövlәt qulluqçularına vahid vәzifә sisteminin tәtbiq edilmәsi
dövlәt qulluqçularının test imtahanlarından keçirilmәsi
dövlәt qulluqçularına vahid mәvacib sisteminin tәtbiq edilmәsi

189 ABŞda ilk dәfә dövlәt qulluqçularına vahid vәzifә vә mәvacib sisteminin tәtbiq edilmәsini nәzәrdә
tutan qanun necә adlanır

•

heç biri
Pendlton qanununun
Tetçer qanunu
Cekson qanunu
Hetç qanunu

190 ABŞda ilk dәfә dövlәt qulluqçularının test imtahanlarından keçirilmәsinә bu ölkәdә hansı qanunun
qәbul olunması ilә başlanmışdır

•

Fulton qanunu
Pendlton qanunu
Tetçer qanunu
Cekson qanunu
Hetç qanunu

191 ABŞın dövlәt qulluğunda Pendlton qanunu neçәnci ildә qәbul olunmuşdur

•

heç biri
1883
1882.0
1884
1885.0

192 ABŞda Pendlton qanununun qәbul edilmәsi ilә dövlәt qulluğunda hansı sisteminin tәtbiq edilmәsinә
başlandı

•

heç biri
naliyyәtlәr sistemi
lәyaqәt sistemi
patronaj sistemi
qәnimәt sistemi
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193 ABŞ dövlәt qulluğunda “nailiyyәtlәr sisteminin” tәtbiqinә hansı qanunun qәbul edilmәsi ilә başlandı

•

Fulton qanunu
Pendlton qanununun
Tetçer qanunu
Hetç qanunu
Cekson qanunu

194 ABŞ prezidenti Endri Ceksonun tәşәbbüsü ilә 1883cü ildә yaradılan vә nәticәdә vәtәndaşlar arasında
razılıqla qarşılanan vә o dövrdә formalaşan әn güclü hökumәt xidmәtini tapın

•

heç biri
pensiya xidmәti
gömrük xidmәti
vergi xidmәti
sığorta xidmәti

195 “Cekson demokratiyasının” әsasında Amerika dövlәt qulluğunu Avropa dövlәt qulluğundan fәrqlәndirәn
prinsipial fәrq aşağıdakılardan hansıdır

•

Amerika dövlәt qulluğunu biznes maraqlarına uyğunlaşdırılması
Amerika dövlәt qulluğunu hәr bir vәtәndaşın, “müştәrinin” mәnafeyinә yönәldilmәsi
Amerika dövlәt qulluğunu yüksәk dövlәt vә hökumәt maraqlarına yönәldilmәsi
Amerika dövlәt qulluğunu yüksәk dövlәt maraqlarına yönәldilmәsi
heç biri

196 Endri Ceksonun ABŞ prezidenti seçilmәsi ilә dövlәt qulluğuna tәtbiq edilәn “Qәnimәt” sistemi
peşәkarlıq amilini hansı amillә әvәzlәdi

•

heç biri
sәdaqәtlilik
varislik
peşәkarlıq
universallıq

197 Aşağıdakılardan biri “Cekson demokratiyası” dövründә dövlәt qulluğunda mәmurluq sistemi kimi tәtbiq
olunub

•

heç biri
qәnimәt sistemi
lәyaqәt sistemi
merrit sistemi
naliyyәtlәr sistemi

198 Amerikan cәmiyyәtinin üzlәşdiyi sәriştәsizlik, savadsızlıq vә laqeyidsizlik kimi acı nәticәlәrә dövlәt
qulluğunda hansı sistem sәbәb olmuşdur

•

heç biri
“Qәnimәt sistemi”
lәyaqәt sistemi
patronaj sistemi
naliyyәtlәr sistemi

199 “Qәnimәt sisteminin” Amerikan cәmiyyәtini üzlәşdirdiyi acı nәticәlәrә aşağıdakılardan biri aid deyil

•

savadsızlıq
heç biri
laqeyidsizlik
peşәkarlıq
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sәriştәsizlik

200 “Qәnimәt sistemi”nin tәtbiq olunması ABŞın dövlәt qulluğunda peşәkarlıq amilinin hansı amillә
әvәzlәnmәsinә sәbәb olmuşdur

•

әdalәtlilik
sәdaqәtlilik
varislik
universallıq
itaәtkarlıq

201 ABŞın dövlәt qulluğunda tәtbiq olunmuş “Qәnimәt sistemi”nin әsas mahiyyәtinә aşağıdakılardan biri
aid deyil

•

heç biri
Dövlәt vәzifәsindә çalışmağın bir çox hallarda ömürlük, bәzәn dә irsi xarakter daşıması
seçkilәr zamanı fәallıq vә faydalı xidmәtlәr göstәrmiş dostlar vә tanışlar arasıda inzibati vәzifәlәr bölüşdürülür
bütün inzibati vәzifәlәri prezident seçkilәrindә qalib gәlmiş partiyanın nümayәndәlәri tutur
әvvәlki hakimiyyәt tәrәfindәn tәyin olunmuş mәmurların böyük әksәriyyәti qıssa müddәt әrzindә vәzifәdәn azad
edilir, federal vәzifәlәr isә prezidentin әn yaxın әmәkdaşları arasında paylanırdı

202 “Qәnimәt sistemi” ABŞ prezidentlәrinin hansının dövründә tәtbiq edilmişdir

•

B.Klinton
E. Ceksonun
F.Ruzveltin
V.Vilson
C.Buşun

203 Endri Ceksonun ABŞ prezidenti seçilmәsi ilә dövlәt qulluğuna hansı sistem tәtbiq edildi

•

heç biri
qәnimәt sistemi
lәyaqәt sistemi
merrit sistemi
naliyyәtlәr sistemi

204 Dövlәt aparatının yuxarı eşelonuna, ali vә yuxarı maaşlı vәzifәlәrә prezidentә sadiq vә yaxın adamların
tәyin olunması praktikası ABŞ bürokratiyasında dövlәt vәzifәlәrinin komplektlәşdirilmәsinin hansı sistemi
adlanır

•

heç biri
patronaj sistemi
uğur sistemi
merrit sistemi
naliyyәtlәr sistemi

205 Amerika bürokratiyasının spesifik xüsusiyyәtlәrinә aid olmayanı tapın

•

heç biri
Dövlәt qulluqçularının siyasi fәaliyyәtini mәhdudlaşdıran aktın qәbul olunması
Vәzifәlәrә “tәbii aristokratiya” sıralarından tәyin olunması
XIX әsrin әvvәllәrindәk ölkәdә mәmurluq funksiyasını hәyata keçirәnlәrin sayının ardıcıl olaraq artmasına
baxmayaraq dövlәt qulluğunun sistemli şәkildә formalaşmaması
rәhbәrlәr üçün tәlәb olunan başlıca şәrtin tәhsilli olmaq vә “cәmiyyәtә xidmәt ” prinsipinin şәxsi maraqlardan
üstün tutulması

206 Hansı ABŞ prezidentinin «hüquq yaradıcılıq» fәaliyyәti ştatlarda ve yerli hakimiyyәt orqanlarında
dövlәt qulluğunun yaranmasına vә Federal idarәlәrin şәxsi heyәtinin qulluq fәaliyyәtinin tәşkilinә xüsusi
tәsir etmişdir
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•

heç biri
C.Vaşinqton
E.Cekson
C.Karter
V.Vilson

207 ABŞda dövlәt qulluğu münasibәtlәrinin yaranmasının II mәrhәlәsindә aid olan Pendelton qanunu hansı
sistemlә tәnzimlәnmişdir

•

“Uğur sistemi”
«Naliyyәtlәr sistemi»
Patronaj sistemi
«Qәnimәt sistemi»
heç biri

208 ABŞda ali rәhbәr qulluğunun yarandığı dövr (1979cu ildәn sonra) bu ölkәdә dövlәt qulluğu
münasibәtlәrinin yaranmasının neçәnci mәrhәlәsi hesab olunur

•

heç biri
III
II
I
IV

209 ABŞda dövlәt qulluğu münasibәtlәri ilk dәfә hansı qanunla tәnzimlәnmişdir

•

heç biri
Pendelton qanunu
Hetç qanunu
Fulton qanunu
Patronaj qanunu

210 ABŞda dövlәt qulluğu institutu yәni dövlәt qulluğunun qanunvericilik әsasları bu ölkәnin dövlәtqulluq
münasibәtlәrinin hansı mәrhәlәsindә yaranmışdır

•

heç biri
II
III
I
IV

211 ABŞda dövlәt qulluğu münasibәtlәrinin yaranmasının II mәrhәlәsindә dövlәtqulluq münasibәtlәri
hansı qanunla tәnzimlәnmişdir

•

heç biri
Pendelton qanunu
Fulton qanunu
Hetç qanunu
Patronaj qanunu

212 Pendelton qanunu hansı ölkәnin dövlәt qulluğu münasibәtlәrinә aid edilir

•

Niderland
Avstriya
ABŞ
İsveçrә
İngiltәrә

213 «Naliyyәtlәr sistemi » hansı ölkәnin dövlәt qulluğu münasibәtlәrinә aid edilir
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•

Almaniya
ABŞ
Türkiyә
Fransa
Avstriya

214 “Merit sistem”ABŞda dövlәt qulluğu münasibәtlәrinin yaranmasının hansı mәrhәlәsinә aid edilir

•

heç biri
II
III
I
IV

215 «Qәnimәt sistemi» ABŞda dövlәt qulluğu münasibәtlәrinin yaranmasının hansı mәrhәlәsinә aid edilir

•

heç biri
I
III
II
IV

216 ABŞda dövlәt qulluğu münasibәtlәrinin yaranmasının I mәrhәlәsi hansı dövrü әhatә etmişdir vә bu
mәrhәlәdә dövlәtqulluq münasibәtlәri necә tәnzimlәnmişdir

•

XIX әsrin sonunu әhatә etmişdir vә bu mәrhәlәdә dövlәt qulluğunun qanunvericilik әsasları formalaşmış, dövlәt
qulluq münasibәtlәri «Lәyaqәt sistemi»ilә tәnzimlәnmişdir
XIX әsrin ortalarına qәdәrki dövrü әhatә etmişdir vә bu mәrhәlәdә dövlәt qulluğunun qanunvericilik әsasları
olmamış, dövlәtqulluq münasibәtlәri siyasi adәtlәrlә  patronaj vә «qәnimәt sistemi» ilә tәnzimlәnmişdir
XIX әsrin ortaları  XX әsrin әvvәllәrini әhatә etmişdir vә bu mәrhәlәdә dövlәt qulluğunun qanunvericilik әsasları
formalaşmış, dini adәtlәrlә tәnzimlәnmişdir
XX әsrin ortalarına qәdәrki dövrü әhatә etmişdir vә bu mәrhәlәdә dövlәt qulluğunun qanunvericilik әsasları
formalaşmış, dövlәtqulluq münasibәtlәri siyasidini adәtlәrlә  patronaj vә «qәnimәt sistemi» ilә tәnzimlәnmişdir
heç biri

217 «Qәnimәt sistemi» hansı ölkәnin dövlәt qulluğu münasibәtlәrinә aid edilir

•

Türkiyә
ABŞ
Azәrbaycan
Rusiya
Almaniya

218 ABŞ – da dövlәt qulluğunun formalaşması neçә mәrhәlәyә bölünür?

•

2.0
3
6.0
4
5.0

219 ABŞ – da XX әsrin әvvәllәrindә dövlәt qulluğu institutu neçә növ münasibәtlәr tәsvirini tapır:

•

6.0
2
3.0
4
5.0
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220 ABŞda Federal idarәlәrin şәxsi heyәtinin qulluq fәaliyyәtinin tәşkilinә kimin hüquq yaradıcılıq
fәaliyyәti xüsusi tәsir etmişdir?

•

Heç biri
C.Vaşinqton
Con Klenton
Corc Buş
A.Linkoln

221 Amerika Bürokratiyasının spesifik xüsusiyyәti nәdir?

•

Heç biri
Amerikada bürokratiya demokratikadan sonra vә onun bazası әsasında meydana gәlmişdir
Spesifik xüsusiyyәti yoxdur
Amerikada bürokratiya mütlәqiyyәt әsasında meydana gәlmişdir
Amerikada bürokratiya imperiyaya sadiqlik әsasında meydana gәlmişdir

222 ABŞ – da dövlәt qulluğu mәrhәlәlәri hansı bәnddә düzgün göstәrilmişdir? 1) I mәrhәlә  “Qulluq
dәrәcәlәri sistemi” 2) I mәrhәlә  “Qәnimәt sistemi” 3) II mәrhәlә  “Ali rәhbәrlәr xidmәti” 4) III mәrhәlә 
“Pendelton qanunu” 5) II mәrhәlә  “Nailiyyәtlәr sistemi” 6) III mәrhәlә  “Ali rәhbәrlәr xidmәti”

•

3,4,5
2,5,6
1,3,6
1,3,4
4,5,6

223 Aşağıdakılardan biri ABŞda dövlәt qulluğu institutunun yaranması mәrhәlәlәrinin sayını göstәrir

•

altı
üç
dörd
iki
beş

224 ABŞda dövlәt qulluğu institutunun yaranması neçә mәrhәlәyә bölünür

•

altı
üç
dörd
iki
beş

225 Rusiyada qulluq dәrәcәlәri cәdvәli neçәnci ildә lәğv edilmişdir

•

1920.0
1917
1835.0
1918
1935.0

226 Rusiyada dövlәt qulluğu sahәsindә liberal islahatlar hansı çar tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir

•

I Pavel
II Aleksandır
I Aleksandır
II Nikolay
Stalin
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227 Rusiyada rütbә vermә qaydaları haqda xüsusi fәrman hansı çarların dövründә verilmişdir

•

Heç biri
I Pavelin vә Aleksandırın
II Aleksandırın
I Pyoturun
I Pavelin vә II Nikolay

228 Rusiyada qulluq dәrәcәlәri cәdvәli kim tәrәfindәn tәsdiq edilmişdir

•

I Pavel
I Pyotur
II Pyotur
I Aleksandr
Nikolay

229 Rusiyada XII әsrdә peşәkar dövlәt qulluğunun yaranmasını zәruri edәn nә olmuşdur

•

Heç biri
Drujinaların hәrbi fәaliyyәtdәn uzaqlaşdırılması vә idarәçiliyә cәlb olunması ilә idarәçilik fәaliyyәtlәrini artması
Digәr dövlәtlәrin idarәçilik tәcrübәsindәn istifadә
Knyazlıqların vahid halda birlәşdirilmәsi
Rusiyada dövlәt qulluqçularının fәaliyyәti haqqında qanun

230 Rusiya knyazlıqlarının idarә olunması dövründә Böyük knyaz hansı qüvvәlәrin gücünә arxalanırdı
1.Yerli әhalinin gücünә 2.Silahlı dәstәlәrdәn tәşkil olunmuş drujinalara 3.Qonşu dövlәtlәrin gücünә 4.Yalnız
rus tatarlarının gücünә

•

3.0
2
4.0
1,4
2.4

231 Qәdim dövür rusiyasında dövlәt qulluğu vә dövlәt idarәçiliyi hansı pirinsipә әsaslanmışdır1.Hәrbi
struktur ilә qarşılıqlı әlaqәli olması pirinsipinә 2.Vassallıq pirinsipinә 3.Şәxsi sәdaqәt vә inam prinsipinә
4.Mәrkәzlәşmә pirinsipinә

•

1.3
1,2
2.3
3,4
1.4

232 “Rusiya Federasiyasının dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” Qanunda “A” vә “V” kateqoriya
vәzifәlәri hansı vәzifәlәrә aid edilir

•

dövlәt qulluğunda ictimai vә ali dövlәt vәzifәlәri
dövlәt qulluğunda dövlәt vәzifәlәri (inzibati)
dövlәt qulluğunda ali dövlәt vәzifәlәri
dövlәt qulluğunda siyasi vәzifәlәr
dövlәt qulluğunda siyasi vә ali dövlәt vәzifәlәri

233 “Rusiya Federasiyasının dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” Qanunda dövlәt qulluğunda dövlәt
vәzifәlәri (inzibati) adlanan kateqoriya hansıdır

•

“V” vә “C”
“B” vә “V”
“A” vә “V”
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“A” vә “B”
“B” vә “C”

234 “Rusiya Federasiyasının dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” Qanunda “A” kateqoriya vәzifәlәri hansı
vәzifәlәrә aid edilir

•

heç biri
ali dövlәt vәzifәlәri (siyasi vәzifә) olmaqla dövlәt qulluğuna aid edilmәyәn
ali dövlәt vәzifәlәri (siyasi vәzifә) olmamaqla dövlәt qulluğuna aid edilәn
ali dövlәt vәzifәlәri (siyasi vәzifә) olmaqla dövlәt qulluğuna aid edilәn
ali dövlәt vәzifәlәri (siyasi vәzifә) olmamaqla dövlәt qulluğuna aid edilmәyәn

235 “Rusiya Federasiyasının dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” Qanunda dövlәt qulluğuna aid edilmәyәn
vә ali dövlәt vәzifәlәri (siyasi vәzifә) adlanan kateqoriya hansıdır

•

“E”
“A”
“C”
“B”
“V”

236 “Rusiya Federasiyasının dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” Qanunda dövlәt vәzifәlәrini tutan
şәxslәrin dövlәt hakimiyyәt sәlahiyyәtlәrinin xarakterinә vә hәcminә görә kateqoriyalarını tapın

•

“B”, “V”, “C”
“A”, “B”, “V”
“A”, “C”, “F”
“A”, “B”, “C”
“A”, “V”, “D”

237 1998ci ildә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt idarәçilik sistemindә islahatlar aparılması üzrә Dövlәt
Komissiyasının yaradılması haqqında fәrman kimin Azәrbaycana rәhbәrlik etdiyi dövrdә imzalanmışdır

•

heç biri
H.Әliyev
A. Mütәlibov
İ.Әliyev
Ә.Elçibәy

238 1991ci ildә müstәqillik qazandıqdan sonra Azәrbycanda müasir dövlәt qulluğu siteminin yaradıcısı kim
olmuşdur

•

heç biri
H.Әliyev
A. Mütәlibov
Ә.Vәzirov
Ә.Elçibәy

239 1917ci ildә "Qulluq dәrәcәlәri cәdvәli" lәğv edildikdәn sonra hansı ideyalara sәdaqәtlik әsasında
aşağıdan yuxarıya partiya, dövlәt vә ictimai tәşkilatların bütün dәrәcә vә pillәlәrini әhatә edәn kadrların
seçilib yerlәşdirilmәsinin nomenklatur sistemi yarandı

•

heç biri
kommunizm ideyalarına
tolerantlıq ideyalarına
millәtlәrin bәrabәrliyi ideyalarına
sovet vәtәndaşı olmaq ideyalarına
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240 1917ci ildә "Qulluq dәrәcәlәri cәdvәli" lәğv edildikdәn sonra hansı prinsiplәrә sәdaqәtlik әsasında
aşağıdan yuxarıya partiya, dövlәt vә ictimai tәşkilatların bütün dәrәcә vә pillәlәrini әhatә edәn kadrların
seçilib yerlәşdirilmәsinin nomenklatur sistemi yarandı

•

dini
partiya
peşәkarlıq
vәtәndaşlıq
әqidәsinә

241 Aşağıdakılardan biri "Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqqında" Qanunu ilә
müәyyәn edilmiş xüsusi dövlәt qulluğuna aiddir

•

heç biri
Nәzarәt tәftiş dövlәt qulluğu
Prezident dövlәt qulluğu
İcra hakimiyyәti dövlәt qulluğu
Parlament dövlәt qulluğu

242 Aşağıdakılardan biri "Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqqında " Qanunu ilә
müәyyәn edilmiş ümumi dövlәt qulluğuna aiddir

•

heç biri
Hüquqmühafizә dövlәt qulluğu
Mәhkәmә orqanları aparatının dövlәt qulluğu
Kәnd tәsәrrüfatı dövlәt qulluğu
Maliyyәkredit dövlәt qulluğu

243 Aşağıdakılardan biri "Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqqında " Qanunu ilә
müәyyәn edilmiş xüsusi dövlәt qulluğuna aid deyil

•

Parlament dövlәt qulluğu
Prezident dövlәt qulluğu
Hüquqmühafizә dövlәt qulluğu
Diplomatik dövlәt qulluğu
heç biri

244 Aşağıdakılardan biri "Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqqında " Qanunu ilә
müәyyәn edilmiş ümumi dövlәt qulluğuna aid deyil

•

Diplomatik dövlәt qulluğu
Prezident dövlәt qulluğu
heç biri
İcra hakimiyyәti dövlәt qulluğu
Parlament dövlәt qulluğu

245 Sovet hakimiyyәtindә “yenidәnqurma” adlı islahatlar kursu aşağıdakılardan kimin sovet hakimiyyәtinә
rәhbәrlik etdiyi dövrdә mövcud olmuşdur

•

Yeltsin
Qarbaçov
Xruş
Brejnyev
Lenin

246 Aşağıdakılardan biri Xruşovun Sovet hakimiyyәtinә rәhbәrliyi dövrü dövlәt qulluğunda xarakterizә
olunan müsbәt әlamәtlәrә aid deyil

•

heç biri
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•

ölkәdә “nomenklaturaya” әsaslanan idarәetmә sisteminә keçilmәsi
Mәmurların geniş müstәqillik vә sәrbәstlik әldә etmәlәri
Stalinin ölümü ilә cәza maşınının hәrәkәtinin dayandırılması vә mәmurlar sırasında formalşmış “qorxu” hisslәrinә
son qoyulması
dövlәt qulluğunda mütәmadi olaraq nisbi liberallaşma istiqamәtindә addımların atılması

247 Aşağıdakılardan biri 1995ci ildә “Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” qәbul
olunmuş qanuna әsasәn vәzifәlәrin qruplar üzrә bölgüsünә aid deyil

•

heç biri
“baş” dövlәt vәzifәsi
“әsas” dövlәt vәzifәsi
“ali” dövlәt vәzifәsi
“aparıcı” dövlәt vәzifәsi

248 1995ci ildә “Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” qәbul olunmuş qanuna
әsasәn vәzifәlәr neçә qrupa bölünür

•

3.0
5
7.0
6
4.0

249 Aşağıdakılardan biri 1995ci ildә “Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” qәbul
olunmuş qanuna әsasәn bürokratik rütbәlәr sisteminә aid olan kateqoriyalara aid deyil

•

heç biri
“D”
“B”
“A”
“C”

250 1995ci ildә “Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” qәbul olunmuş qanuna
әsasәn bürokratik rütbәlәr sisteminә aid olan kateqoriyalar neçә yerә bölünür

•

heç biri
3
4.0
2
5.0

251 1995ci ildә “Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” qәbul olunmuş qanuna
әsasәn bürokratik rütbәlәr sisteminә aid olmayanı tapın

•

heç biri
rütbәlәr
qruplar
kateqoriyalar
dәrәcәlәr

252 Rusiyada kimin ölümü ilә cәza maşınının hәrәkәti dayandırıldı, mәmurlar sırasında formalaşmış “qorxu”
hisslәrinә son qoyuldu?

•

Vitte
Stalin
Lenin
Pyotr
II Nikolay
37/107

22.12.2016

253 Rusiyada vәzifәlәr şәbәkәsi rütbәlәrlә qarşılıqlı әlaqәdә idi vә buna uyğun olaraq imtiyaz şkalasının
neçә növü vardır?

•

6.0
2
4.0
3
5.0

254 Rusiyada “ Qulluq dәrәcәlәri cәdvәli” kim tәrәfindәn tәsdiq edilir?

•

Vitte
Pyotr
Lenin
Nikolay
Aleksandr

255 Rusiyada kimin dövründә “rütbәvermә qaydaları” adlı xüsusi fәrman verildi?

•

Vitte
I Pavel vә Aleksandrın
Lenin
Pyotr
M.S.Qarbaçov

256 1960 – cı illәrin ortalarında kimin hakimiyyәtә gәlişi ilә Rusiyada dövlәt qulluğunun liberallaşmasına
son qoyuldu?

•

Pyotr
Brejnev
Lenin
Vitte
M.S.Qarbaçov

257 Rusiyada nә vaxt “Dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” qanun qәbul edildi:

•

1993 –cü il
1995 – ci il
1992 – ci il
1997 –ci il
1996 – ci il

258 1995ci ildә “Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqında” qәbul olunmuş qanunla
bürokratik rütbәlәr sistemi neçә yerә bölünür

•

6.0
3
5.0
4
2.0

259 Rusiyada dövlәt qulluğunu qaydaya salmaq vә onun hüquqi bazasını möhkәmlәtmәk mәqsәdi ilә 1995
ci ildә hansı federal qanun qәbul edildi

•

Rusiya Federasiyasının seçki mәcәllәsi haqqında
Rusiya Federasiyasında dövlәt qulluğunun әsasları haqqında
Rusiya Federasiyasının әmәk mәcәllәsi haqqında
Rusiya Federasiyasının Konstitusiyası haqqında
heç biri
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260 Aşağıdakılardan biri Brejnyevin Sovet hakimiyyәtinә rәhbәrliyi dövrü dövlәt qulluğunda xarakterizә
olunan mәnfi әlamәtlәrә aid deyil

•

heç biri
Ölkәdә “yenidәnqurma” adlanan islahatlar kursunun tәtbiqinin SSRİnin dağılmasına gәtirib çıxarması
Ölkәdәd partiya rәhbәrliyinin güclәnmәsi ilә cәmiyyәtin idarә olunmasında onun rolunun artırılması,
nomenklatura vәzifәlәrinin siyahısının genişlәndirilmәsi, vәzifәdә qalma müddәtinin uzadılması
Dövlәt qulluğunda nisbi liberallaşma istiqamәtindә atılan addımlara son qoyulması vә ölkәdә “nomenklaturaya”
әsaslanan idarәetmә sisteminә keçilmәsi ilә 80ci illәrin ortalarında doğru bütün sahәlәri әhatә edәn dәrin
böhranın yetişmәsi
Әtrafında vәzifәli mәmurları birlәşdirәn stabil idarәçilәr qruplarının yaranması ilә idarәçilikdә neqativ halların
dәrin kök salması

261 Rusiyada 60cı illәrin ortalarında dövlәt qulluğunun liberallaşmasına kimin hakimiyyәtә gәlmәsi ilә son
qoyuldu

•

Stalinin
L.İ.Brejnevin
Qarbaçovun
N.S.Xuruşovun
I Pavelin

262 60cı illәrin ortalarında Sovet hakimiyyәtinә kimin rәhbәrliyә gәlmәsi ilә dövlәt qulluğunun
liberallaşmasına son qoyuldu

•

Andropovun
Brejnyevin
Stalinin
Xruşovun
Qarbaçovun

263 Xuruşovun sovet hakimiyyәtinә rәhbәrlik etdiyi dövrdә dövlәt qulluğunun prinsiplәrindә mütәmadi
olaraq hansı istiqamәtdә addımlar atılmışdır

•

sistemlәşmә
anti mәrkәzlәşmә
situasiyalaşma
strukturlaşma
liberallaşma

264 Dövlәt qulluğunda mütәmadi olaraq nisbi liberallaşma istiqamәtindә atılan addımlar aşağıdakılardan
kimin sovet hakimiyyәtinә rәhbәrlik etdiyi dövrdә mövcud olmuşdur

•

Lenin
Xuruşov
Brejnyev
Qarbaçov
Stalin

265 Mәsul dövlәt qulluqçuları üçün “nomenklatura” kateqoriyası (әn vacib vә әhәmiyyәtli vәzifәlәrin
siyahısı) aşağıdakılardan kimin sovet hakimiyyәtinә rәhbәrlik etdiyi dövrdә yaradıldı

•

Andropov
Stalin
Xuruşov
Lenin
Brejnev

266 SSRİnin yaradılması vә formalaşması ilә sovet hakimiyyәtinin ilk illәrindә bünövrәsi qoyulmuş dövlәt
idarәçiliyinin әsas mәnfi xüsusiyyәtinә aid olanı tapın
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•

heç biri
bütün hakimiyyәtin rәhbәrin (hakim kommunist partiyası liderinin) әlindә cәmlәnmәsi
ölkә başçısının seçilmәsi üçün namizәdlәrin müxtәlif partiya sıralarından verilmәsi
Dövlәt qulluğunda mәmur vәzifәsinә tәyinatda demokratik dәyәrlәrә sadiq olan namizәdlәrә üstünlük verilmәsi
vahid partiyalılıqdan imtina edilmәsi

267 Rusiyada 1917ci il oktyabr inqilabından sonra yeni hakimiyyәt strukturunun formalaşması ilә dövlәt
qulluqçularının kadr ehtiyyatı ilk növbәdә hansı patiyanın üzvlәrindәn formalaşmışdı

•

sosialist
Kommunist
burjaziya
menşevik
heç biri

268 Çar Rusiyasının dağılması nәticәsindә Rusiyanın dövlәt qulluğu hansı partiyanın ideyalarının tәsiri
altında formalaşdı

•

heç biri
bolşevik
kapitalist
menşevik
burjaziya

269 Rusiyada II Nikolayın çarlığı dövründә dövlәt qulluğunda islahatlara başlanmasının tәşәbbüskarı kim
olmuşdur

•

heç biri
S.Y.Vitte
B.N.Çiçerin
L.E.Şepelev
B.O.Klyuçevcki

270 Rusiyanın “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәlinә” әsasәn aşağıdakı alimlәrdәn dövlәt qulluqçusu olanları tapın

•

heç biri
akademiyanın professorları vә fakültәlәrdәki doktorlar
akademiyanın dosentlәri vә fakültәlәrdәki elmlәr namizәdlәri
akademiyanın professorları vә fakültәlәrdәki elmlәr namizәdlәri
akademiyanın dosentlәri vә fakültәlәrdәki doktorlar

271 Rusiya dövlәt qulluğunda tәsis edilmiş manfakturmüşavir vәzifәsi hansı sahәdә çalışan şәxslәr üçün
nәzәrdә tutulmuşdur

•

heç biri
ticarәtlә mәşğul olan şәxslәr üçün
ağır sәnayedә çalışan şәxslәr üçün
yünğü sәnayedә çalışan şәxslәr üçün
kәnd tәsәrrüfatında çalışan şәxslәr üçün

272 Rusiya dövlәt qulluğunda manfakturmüşavir rütbәsini kim tәsis etmişdir

•

heç biri
I Pavel
I Nikolay
I Pyotur
Yekatirina
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273 Rusiyada “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәlinә” әsasәn vәzifәlәr şәbәkәsi rütbәlәrә qarşılıqlı әlaqәdә
olduğundan , buna uyğun olaraq neçә növ imtiyaz şkalası var idi

•

6.0
2
4.0
3
5.0

274 Aşağıdakılardan biri Rusiyanın “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәlinә” I Aleksandr vә Pavelin dövründә
“Rütbәvermә qaydaları” adlı xüsusi fәrmanla edilmiş әlavәlәrә aid deyil

•

heç biri
Qulluğa daxil olmanın partiya mәsulbiyyәti nәzәrә alınmaqla müsabiqә әsasında hәyata keçirilmәsi
Vәzifәdә irәli çәkilmәnin әsas yolu uzunmüddәtli xidmәt olduğundan vaxtından әvvәl ali tәbәqәyә keçirmә
istisna hal olması vә bunun yalnız mәmurun xüsusi xidmәtlәrini nәzәrә almaqla imperatorun şәxsi tәşәbbüsü vә
onun qәrarı ilә yüksәk mükafatın verilmәsi kimi tәsdiqlәnә bilmәsi
Xidmәtә daxil olma vә pillәlәr üzrә irәlilәmә qaydalarının müәyyәn edilmәsi
Xidmәt stajı üzrә irәli çәkilmәk üçün ali pillәnin  5ci dәrәcә olması vә daha yüksәk vәzifәlәrә keçmәnin isә
yalnız imperatorun qәrarı әsasında mümkünlüyü

275 Rusiyyada “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәlinә” әlavәlәr edilmәsi üçün I Pavelin vә Aleksandrın dövründә
verilmiş fәrman necә adlanırdı

•

Heç biri
“Rütbәvermә qaydaları”
“Qulluqvermә qaydaları”
“Vәzifәvermә qaydaları”
“Xidmәt keçmә qaydaları”

276 Rusiyada XVIII әsrdә “rütbәvermә qaydaları” adlı fәrman aşağıdakılardan kimlәrin dövründә
verilmişdir

•

I Pavelin vә Aleksandrın
I Pyotorun vә Nikolayın
heç birinin
I Pyotorun vә Aleksandrın
I Pavelin vә Nikolayın

277 I Pyotun “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәlindә” mülki, hәrbi vә sarayyanı dövlәt qulluğu üçün müәyyәn
tәsdirilmiş 3 iyerarxiya sisteminin hәr biri neçә dәrәcәyә bölünürdü

•

11.0
14
10.0
12
16.0

278 I Pyotrun “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәli”lindә mülki, hәrbi vә sarayyanı dövlәt qulluğu üçün neçә
iyerarxiya sistemi müәyyәnlәşdilirdi

•

6.0
3
4.0
2
5.0

279 Rusiyada dövlәt qulluğunun vә mәmurluğun sistemli qaydada formalaşmasının әsasını qoyan I Pyotrun
fәrmanı necә adlanır
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•

“Nailiyyәt dәrәcәlәri cәdvәli”
“Qulluq dәrәcәlәri cәdvәli”
“Mәmur dәrәcәlәri cәdvәli”
“Xidmәt dәrәcәlәri cәdvәli”
“Rütbәvermә qaydaları”

280 Rusiyada “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәli” 1722ci ildә kimin fәrmanı ilә qüvәyyә minmişdir

•

Aleksandrın
I Pyotrun
Leninin
Nikolayın
Yelizavetanın

281 Rusiyada dövlәt qulluğunun sistemli qaydalar әsasında formalaşması neçәnci ildәn başlanır

•

1725.0
1722
1723.0
1721
1724.0

282 Vassallıq prinsiplәri üzәrindә vә hәrbi strukturla qarşılıqlı әlaqәli dövlәt qulluğu vә dövlәt idarәçiliyi
olan ölkә hansıdır

•

Fransa
Rusiyya
Türkiyyә
Yaponiya
Azәrbaycan

283 Dövlәt qulluğu vassallıq prinsiplәri üzәrindә qurulan ölkә?

•

Böyük Britaniya
Fransa
İtaliya
Rusiya
ABŞ

284 “Qulluq dәrәcәlәri cәdvәli” sәnәdi hazırlanarkәn hansı dövlәtlәrin mövcud qanunları yaradıcılıqla
öyrәnilmişdi:

•

Heç biri
İngiltәrә, Fransa, Prussiya, İsveç
Polşa krallığı, Niderland, İsveç
Hollandiya, Danimarka, Norveç
Norveç, ABŞ, İtaliya

285 Rusiyada irsilik әnәnәlәrinә nә vaxt son qoyuldu:

•

Heç biri
Monqoltatarların şimalşәrqi Rusiya әrazilәrinә basqını ilә
I Pavelin vә Aleksandrın dövründә “rütbәvermә qaydaları” adlı xüsusi fәrmanı ilә
Pyotrun hakimiyyәtә gәlmәsi ilә
Mülki qulluq haqqında Nizamnamә tәsdiq edilmәsi ilә

286 Rusiyada drujina idarәçiliyinin әvәzinә yaranan yeni sistem hansı tәbәqәyә әsaslanırdı?
Maliyyәçilәrә

•
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•

Zadәganlığa
Siyasәtçilәrә
Hәrbiçilәrә
Ruhanilәrә

287 Almaniya Federativ Respublikasının inzibati strukturu neçә prinsip әsasında qurulub

•

3
4
6.0
5.0
2.0

288 Almaniyada “Dövlәt qulluqçularının hüquqi vәziyyәti barәdә” ümumi qanunla müәyyәn edilmiş bütün
vәzifәlәrin 4 sәviyyәsinә aid olmayanı tapın

•

heç biri
Natamam qulluq sәviyyәsi
Orta qulluq sәviyyәsi (orta qulluq)
Aşağı qulluq sәviyyәsi (sadә qulluq)
Yüksәk qulluq sәviyyәsi (mәsul qulluq)

289 Hansı ölkәdә mәmurluq tarixindә siyasi vә fәxri mәmurluq anlayışı mövcddur?

•

Polşa
Almaniya
Rusiya
ABŞ
Böyük Britaniya

290 Almaniyada dövlәt qulluğuna seçim hansı prinsipә әsaslanırdı?

•

Heç biri
Şәxsi sәdaqәt vә inam
Ali rәhbәrlәrә xidmәt
Siyasi xidmәtlәr
İctimai xidmәt

291 Almaniyanın mәmurluq tarixindә alman bürokratiyası üçün spesifik olan mәmurluq anlayışları
hansılardır? 1) Siyasi 2) İctimai 3) Fәxri 4) Xarici

•

1.2
1,3
1.4
2,4
2.3

292 Almaniyanın dövlәt qulluğu haqqında qanunla qulluq vәzifәlәri neçә sәviyyәyә bölünür

•

2.0
4
3.0
5
6.0

293 İnzibati әdliyyә adlanan vә mәmurlar üzәrindә vәtәndaş nәzarәtini hәyata keçirәn mәhkәmәlәr sistemi
hansı ölkәnin mәzmununa aiddir
ABŞ

•
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•

Almaniya
İngiltәrә
Niderland
Rusiya

294 Alman mәmurluğunun tәkamülündә mövcud olmuş “Fәxri” mәmurluq anlayışının mahiyyәtinә aid
olmayanı tapın

•

heç biri
Bu fәaliyyәtin siyasәtlә bağlı olması
Bu kateqoriyaya mәmurlarına dövlәt tәrәfindәn heç bir sosial güzәştlәr nәzәrdә tutulmur
Bu kateqoriyada aid olan şәxslәrdәn hәr hansı bir vәzifә üçün müәyyәn iş tәcrübәsi tәlәb olunmur
Bu kateqoriyaya mәmurları mәnәviyyәt baxımından yüksәk statusa malikdirlәr, onlar cәmiyyәtdә yüksәk nüfuz
sahiblәridir vә onların fәaliyyәti daha çox ictimai xarakter daşıyır

295 Aşağıdakılarından biri Alman mәmurluğunun tәkamülündә mövcud olmuş “Siyasi” mәmurluq
anlayışının mahiyyәtinә aid deyil

•

heç biri
Bu fәaliyyәtin ictimai xarakter daşıması
Kabinet vә onun platforması dәyişildikdә siyasәtçilәrә bağlı olan yüksәk rütbәli mәmurların da sabiq hökümәtlә
istefaya göndәrilmәsi
Bu fәaliyyәtin bilavasitә vә dolayışı ilә siyasәtlә bağlı olması
“Siyasi” mәmurluq kateqoriyasına aid edilәn vәzifәlәrin siyasına ayrıayrı nazirlәrin vә hökümәtә yaxın olan bir
qrup inzibati vәzifәlәrin әhatә olunması

296 1899cu ildә Almaniyada hansı mәmurluq anlayışı vә buna müvafiq struktur qurumu rәsmi olaraq
yaradılmışdır

•

“İqtisadi mәmurluq”
“Siyasi” mәmurluq
“İctimai”mәmurluq
“Fәxri” mәmurluq
Heç biri

297 Almaniyada “Siyasi” mәmurluq anlayışı vә buna müvafiq olaraq struktur qurumu rәsmi olaraq neçәnci
ildә yaradılmışdir

•

1889.0
1873
1933.0
1899
1953.0

298 Faşistlәrin hakimiyyәti dövründә Alman dövlәt qulluğunda “Şәxsi sadaqәt” prinsipinin yenilәnmiş
mәzmununa aid olanı tapın

•

“Prusiyaya sadaqәt”
“İmperiyaya sәdaqәt”
“Monarxa sәdaqәt”
heç biri
“Hitlerә vә faşist ideologoyasına sәdaqәt”

299 Alman imperiyasının formalaşması başa çatdıqdan sonra mәmurluq haqqında birinci olaraq imperiya
qanunu neçәncı ildә qәbul edilmişdi

•

1871.0
1873
1945.0
1953
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1872.0

300 Prusiya tarixi dövründә Alman mәmurları әsasәn hansı kateqoriyadan seçilirdilәr

•

hüququşünaslar sıralarından
Zabit siralarından
Hәkim siralarından
Müәllim siralarından
Heç biri

301 “Şәxsi sәdaqәt vә inam” әsasında dövlәt qulluğuna seçim prinsipi aşağıdakı ölkәlәrdәn birinә aiddir

•

İngiltәrә
Almaniya
Türkiyә
Yaponiya
Ukrayna

302 Alman mәmurluğunun yaranması vә inkişafı hansı tarixi dövlәtә bağlıdır

•

Fransa
Prusiya
Almaniya Demokratik Respublikası
Almaniya Federativ Respublikası
Heç biri

303 “Siyasi” vә “Fәxri” mәmurlar hansı ölkәnin dövlәt qulluğuna aiddir

•

Fransa
Almaniya
Yaponiya
İspaniya
Çin

304 Almaniyada hansı mәmurluq anlayışları mövcud olmuşdur

•

Şәxsiyyәtә xidmәt edәn fәxri mәmurluq
Siyasi vә fәxri mәmurluq
Siyasi vә inzibati mәmurluq
Faşist ideologiyası
İnzibati mәmurluq

305 Almaniyada dövlәt qulluğuna seçim aşağıdakılardan hansı pirinsipә әsasәn aparılırdı

•

Heç biri
Şәxsi sәdaqәt vә inam pirinsipi
İyerarxiya pirinsipi
Qanunvericilik pirinsipi
Mülkü qulluq pirinsipi

306 Aşağıdakılardan biri Fransa mәmurlarının vәzifә öhdәliklәrinә aid deyil

•

Dövlәt qulluğunda mәmurlar arasında ierarxiya öhdәliyi
Mәmurların dövlәt qulluqçusu işindәn başqa özәl sektorda fәaliyyәtlә mәşqul olmalarına şәrait yaradılması
öhdәliyi
Mәmurlara şәxsi maraqlardan kәnarlaşmaq, dövlәtә sadiq olmaq, mәmur nüfuzuna xәlәl gәtirmәmәk öhdәliyi
Mәmurların özlәrini bütövlükdә dövlәt qulluğuna hәsr etmәsi öhdәliyi
Dövlәt qulluğunda mәmurlar arasında subordinasiya öhdәliyi

307 Fransa dövlәt qulluğunda mәmurun vәtәndaşlıq prinsiplәri әsasındakı hüquqularına aid olanı tapın
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•

heç biri
“Vәtәndaş vә İnsan Hüquqları Bәyәnnamәsindә” tәsdiq edilmiş bütün normaların mәmurlara da şamil edilmәsi
ailәsinin saxlanması üçün dövlәtdәn aldığı әlavә haqq
dövlәtdәn aldığı mәvacib vә müavinәt
xidmәti vәzifәni yerinә yetirәrkәn mәmurun sәhlәnkarlığı ucbatından dәymiş maddi ziyana görә cәza tәdbiri
tәtbiq edilmәmәsi

308 Fransa dövlәt qulluğunda mәmurun dövlәtlә müqavilә әsasında işçi olmasından irәli gәlәn hüquqularına
aşağıdakılardan biri aid deyil

•

heç biri
xidmәti vәzifәni yerinә yetirәrkәn mәmurun sәhlәnkarlığı ucbatından dәymiş maddi ziyanın ödәnilmәsi
mәnzil müavinәti
dövlәtdәn aldığı mәvacib
ailәsinin saxlanması üçün әlavә haqq

309 Fransa dövlәt qulluğunda mәmurun vәtәndaşlıq prinsiplәri әsasındakı hüquqularına aşağıdakılardan biri
aid deyil

•

heç biri
xidmәti vәzifәni yerinә yetirәrkәn mәmurun sәhlәnkarlığı ucbatından dәymiş maddi ziyana görә cәza tәdbiri
tәtbiq edilmәmәsi
1883cü ildә qәbul olunmuş qanunla mәmurlara qarşı fikir azadlığına görә diskriminasiya hallarına yol
verilmәmәsi
“Vәtәndaş vә İnsan Hüquqları Bәyәnnamәsindә” tәsdiq edilmiş bütün normaların mәmurlara da şamil edilmәsi
mәmurların fikir azadlığının dövlәt qulluğunun vәzifә öhdәliklәri ilә ziddiyyәt tәşkil etmәsinә heç zaman yol
verilmәmәsi

310 Mәmurların hüquqlarının üç istiqamәti yәni, mәmurun vәtәndaşlıq prinsiplәrindәn irәli gәlәn ümumi
hüquqları, mәmurun dövlәtdә müqavilә әsasında işçi olmasından irәli gәlәn hüquqları vә mәmurun spesifik
xüsusiyyәtlәrindәn irәli gәlәn hüquqları hansı ölkәnin dövlәt qylluğu ilә әlaqәdar qanunvericiliyi ilә
müәyyәn olunub

•

ABŞ
Fransa
İngiltәrә
Almaniya
Rusiya

311 Fransada mәmurlar statusuna görә neçә aspektә ayrılır

•

3
4
6.0
5.0
2.0

312 Fransada qövlәt qulluğuna qәbul üçün “aşıq müsabiqә” hansı qaydada hәyata keçirilir

•

heç biri
“xarici” vә “daxili” xarakterli müsabiqә şәrtlәrinin birlәşmәsi ilә keçirilir
Dövlәt qulluğuna ilk dәfә gәlәnlәr üçün
Dövlәt qulluğunda işә qәbul olunmaq üçün hazırlaşan vәtәndaşların sınaq imtahanı mәrhәlәsindәn keçirmәlәri
üçün
Müәyyәn iş stajına malik mәmurların vәzifәdә irәli çәkilәnlәri üçün

313 Fransada dövlәt qulluğuna qәbul üçün keçirilәn “daxili” ( vә ya “mәmurlar müsabiqәsi”) xarakterli
müsabiqә kimlәr üçün nәzәrdә tutulur.
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•

Dövlәt qulluğundatәcrübә keçәn mәmurlar üçün
Müәyyәn iş stajına malik olan mәmurların vәzifәdә irәli çәkilmәsi üçün
Dövlәt qulluğuna ilk dәfә gәlәnlәr üçün
Dövlәt qulluğunda işә qәbul olunmaq üçün hazırlaşan vәtәndaşların sınaq imtahanı mәrhәlәsindәn keçmәlәri üçün
Heç biri

314 Fransa dövlәt qulluğuna qәbul üçün keçirilәn “xarici” (vә ya “tәhsil”) xarakterli müsabiqә kimlәr üçün
nәzәrdә tutulur

•

Dövlәt qulluğunda müәyyәn iş stajına malik olan mәmurlar üçün
Dövlәt qulluğuna ilk dәfә gәlәnlәr üçün
Dövlәt qulluğunda işә qәbul olmaq üçün hazırlaşan tәlәbәlәrin sınaq imtahanı mәrhәsindәn keçmәlәri üçün
Dövlәt qulluğunda müәyyәn iş stajına malik olan mәmurların vәzifәdә irәli çәkilmәk üçün
Heç biri

315 Fransada dövlәt qulluğuna girmәkdә vәtәndaşların bәrabәr hüquq prinsipinә әmәl olunması hansı vasitә
ilә hәyata keçirilir.

•

müsahibә
müsabiqә vasitәsilә
açıq imtahanlar vasitәsilә
test vasitәsilә
heç biri

316 Dövlәt qulluğuna girmәk üçün Fransada keçirilәn müsabiqә variantlarının sayını tapın

•

1.0
3
4.0
2
5.0

317 Aşağıdakılardan biri Fransa dövlәt qulluğuna girmәk üçün keçirilәn müsabiqә variantlarına aid deyil

•

heç biri
“qapalı müsabiqә” – dövlәt qulluğuna ikinci dәfә işә qәbul olunanlar üçün keçirilir
“daxili” (vә ya “mәmurlar müsabiqәsi”) xarakterli müsabiqә; bu variant müәyyәn iş stajına malik olan mәmurların
vәzifәdә irәli çәkilmәsi üçün keçirilir
“xarici” (vә ya “tәhsil”) xarakterli müsabiqә; variant dövlәt qulluğuna ilk dәfә girәnlәr üçün nәzrdә tutulur
“açıq müsabiqә” – hәr iki variant şәrtlәrinin birlәşmәsi ilә keçirilir

318 Sadalanan dövlәt idarәçiliyi sistem hansı ölkәyә xasdır? 1) Dövlәt qulluğu köklәri mütlәqiyyәt dövrünә
dәrinlәrә gedәn bürokratik sistemin milli әsasları üzәrindә inkişaf etmiş vә möhkәmlәnmiş etalon rolunu
oynayır 2) İyerarxik kasta vә dövlәtә sadiqlik ruhuna xas olan qapalı vә hәrtәrәfli qanunilәşmiş sistemdir 3)
Dövlәtçilik konsepsiyasının yaradılmasına qәdim dövrdәn ciddi mәrkәzlәşmә vә mәrkәzә tabelik
prinsiplәrinә üstünlük verilirdi

•

İtaliya
Fransa
ABŞ
Böyük Britaniya
Almaniya

319 Fransada dövlәt qulluğuna qәbul üçün keçirilәn müsabiqә variantlarına aiddir: 1. “xarici” 2. “daxili” 3.
“açıq müsabiqә” 4. “ümumi” müsabiqә 5. “fәrdi” müsabiqә

•

2.3.4
1.2.3
5.2.4
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1.3.5
3.4.1

320 Fransada dövlәt qulluğuna müsabiqәni tәnzimlәyәn uç qrup hüquqi aktlara aşağıdakılardan hansılar
aiddir? 1) Qanunvericilik vә digәr normativ aktlar 2) Kollektiv qәrarlar 3) fәrdi aktlar 4) İctimai münasibәtlәr
5) Tәşkilati әsasnamәlәr

•

2.3.4
1.2.3
5.2.4.
1.3.5
3.4.1

321 Fransada dövlәt qulluğuna müsabiqәni tәnzimlәyәn neçә qrup hüquqi aktlar mövcuddur?

•

6.0
3
4.0
2
5.0

322 Fransa qanunvericiliyinә görә dövlәt qulluğu vәzifәlәrinә buraxılış qaydaları neçә şәrt üzrә hәyata
keçirilir?

•

2.0
5
3.0
4
6.0

323 Fransada dövlәt qulluğuna qәbul üçün keçirilәn müsabiqә variantlarına aiddir:

•

Heç biri
Daxili,xarici,açıq
Daxili,xarici
Mәmurlar müsabiqәsi,daxili
Xarici,tәhsil

324 Fransa dövlәt qulluğuna girmәkdә müsabiqәnin keçirilmәsi üçün nazirin xüsusi sәrancamı ilә müvafiq
qaydada yaradılan sәlahiyyәtli vә kollegial orqan necә adlanır

•

idarә heyәti
divan heyәti
heç biri
münsiflәr heyәti
rәyasәt heyәti

325 Fransa vәtәndaşların bәrabәr hüqüq prinsipinә әmәl olunması ilә dövlәt qulluğuna girmәk hansı qaydada
hәyata keçirilir

•

müsahibә
müsabiqә vasitәsilә
test imtahankarı vasitәsilә
açıq test imtahankarı vasitәsilә
heç biri

326 Fransa mәmurluğunun strukturunda mәmurlar neçә kateqoriyaya bölünürlәr
3.0

•
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•

4
6.0
5
2.0

327 Fransa qanunvericiliyinә әsasәn dövlәt qulluğu vәzifәlәrinә beş şәrt üzrә hәyata keçirilәn buraxılış
qaydalarına aşağıdakılardan biri aid deyil

•

heç biri
Fransada yaşayan vә bu ölkәnin qanunlarına riayyәt edәn әcnәbi vәtәndaşlar
Qanunlara riayәt edilmәsi vә hәrbi qulluqla bağlı qanunun tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi
Fransa vәtәndaşlığının vә siyasi hüquqlarının olması
Vәzifәnin tәlәblәrinә uyğun fiziki sağlamlıq

328 Fransa qanunvericiliyinә әsasәn dövlәt qulluğu vәzifәlәrinә buraxılış qaydaları neçә şәrt üzrә hәyata
keçirilirdi

•

2.0
5
3.0
4
6.0

329 Azәrbaycanda dövlәt qulluğuna müsabiqә vә müsahibәdәn uğurla keçmiş vә dövlәt orqanının rәhbәri
tәrәfindәn seçilmiş namizәd neçә il müddәtinә stajçı kimi qulluğa qәbul edilәrәk vakant vәzifәyә tәyin edilir

•

2,5 il
bir il
yarım il
iki il
1,5 il

330 Fransada mәmurlardan fәrqli olaraq dövlәt qulluqçularının 4 kateqoriyasına aid olmayanı tapın

•

heç biri
daimi dövlәt qulluğu vәzifәsinә tәyin edilmәklә ştata götürülәn vә inzibati ierarxiya sitemindә rütbә alan
mәmurlar
müqavilә әsasında götürülәn işşilәr; onlar adәtәn üç illik müddәtә götürülürlәr (ehtiyac olduqda müqavilәnin
müddәti uzadıla bilәr). Bir çox hallarda bynlar yardımçı vәzifәlәri tutan texniki içşçilәrdir
Saathesabı işçilәradәtәn konkret mәsәlәlәrin hәllinә dair (tәdqiqat işlәri, tәdris prosesi vә s.) dövlәt qulluğunu
tariflәrinә müvaiq müvәqqәti ödәniş әsaında bir ay әrzindә 120 saatdan çox olmamaq şәrti ilә qulluğa qәbul
Kömәkçilәrbunlar müqavilәsiz, yәni inzibati rәhbәrlәrin birtәrәfli qәrarları (vә ya sәramcamı) әsaında müvәqqәti
işin yürinә yetirilmәsi üçün götürülürәr. Bu katüqoriya qulluqçuları isә konkursdan kәnar şәrtlә qәbul edilirlәr.
Ona görә dә onlar nә inzibati, nә dә әmәk qanunvericiliyi ilә müdafiә olunmurlar

331 Fransada dövlәt qulluqçuları neçә kateqoriyaya bölünür

•

2.0
4
3.0
5
6.0

332 Hansı ölkәnin qanunvericiliyinә әsasәn statuslu mәmur o şәxs hesab edilir ki, daimi dövlәt qulluğu
vәzifәsinә tәyin edilmәklә ştata götürülüb vә inzibati ierarxiya sitemindә rütbә alib

•

Almaniya
Fransa
Polşa
İtaliya
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Bolqarıstan

333 Mәmurluğun siyasi hakimiyyәtә tabe olması hansı Fransa Prezidentinin klassik düşüncәlәrinin tәzahürü
kimi 1958ci il Konstitusiyasında öz әksini tapmışdır

•

heç biri
Şarl de Qoll
Jak Şirak
Napaleon Bonopart
XIV Lüdovik

334 Mahiyyәtcә qapalı, özünәmәxsus ierarxiya vә tabeçilik prinsiplәrini әks etdirәn ciddi inzibztçılıq
qaydalarına riayәt olunması әsasında qurulan, eyni zamanda güclü mәrkәzlәşmәyә meyilli bir sistem kimi
özünü göstәrәn dövlәt qulluğu hansı ölkәyә mәxsusudur

•

heç biri
Fransa
İsveç
İngiltәrә
Yaponiya

335 Fransada dövlәt qulluğuna xas olan uzun illәr formalaşan konsepsiya hasnıdır?

•

Nailiyyәtlәr
Karyera
Patronaj
Pendelton
Qәnimәt

336 Fransada dövlәt aparatını vә bürokratik sistemi qurarkәn fransız cәmiyyәtindә 2 nüfuzlu qurum olan –
ordu vә kilsәnin әsas elementlәrinin qovuşmasından istifadә edәn kim olmuşdur?

•

Heç biri
Napaleon
Fulton
XIV Lyudovik
Şarl de Qollun

337 Napaleonun yaratdığı bürokratiya yarım hәrbi formada olmaqla hansı pirinsiplәr üzәrindә qrulmuşdur
1.İyerarxiya 2. İnzibatçılıq 3. Unifikasiya (qaydalara ciddi riayәt) 4. İntizam 5. Demokratiya

•

2,4
2,4,5
1,3,4
3,4,5
3, 5

338 Napaleon dövlәt aparatının vә bürokratik sistemi qurarkәn kilsә üzәrindә hakimiyyәti tәmin etmәk üçün
hansı addımı atdı

•

Heç biri
Vatikan ilә razılıq aktı imzaladı
Güclü ordu yaratdı
Polis komisarlığı yaratdı
Kilsәyә xәzinә vәd etdi

339 Fransada mәrkәzlәşmiş hökümәtin yaranması kimin hakimiyyәti dövründә baş tutdu
Pendelton

•
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•

XIV Lyudovik
V.Vilson
Napaleon
L.Fulton

340 Napaleon Bonopartın dövründә yarım hәrbi formada qurulmuş bürokratiyanın üç әsas prinsipinә aid
olmayanı tapın

•

skalyar zәncir
korporativ ruh
intizam
ierarxiya
unifikasiya (qaydalara ciddi riayәt)

341 Fransada cәmiyyәtin iki nüfuzlu qurumu olmuş ordu vә kilsәnin әsas elementlәrinin qovuşmasından
istifadә edәrәk dövlәt aparatını vә onun atributu olan bürokratik sistemi quran kim olmuşdur

•

heç biri
Napaleon Bonopart
Şarl De Qoll
XIV Lüdovik
Jak Şirak

342 Fransa dövlәt qulluğunda mövcud olmuş “karyera” konsepsiyasının çatışmayan cәhәtlәrinә
aşağıdakıladan biri aid deyil

•

dövlәt qulluğunda çalışan mәmurlara dövlәtin müәyyәn qәdәr himayәdarlıq etmәmәsi
dövlәt qulluğuna gәlәnlәr üçün daimi iş qarantiyasının yaranması
kadrlarin bir çox hallarda inersiyaya (hәrәkәtsizliyә) meyilli olmaları
mәmurların vәzifәyә irәli çәkilmәsindә iş stajının onların işgüzar keyfiyyәtlәrindәn üstün tutulması
heç biri

343 Fransada tәtbiq edilәn kariyera konsepsiyasının mәnfi cәhәtlәri aşağıdakılardan hansılardır 1. Dövlәt
qulluğuna işә qәbul olunanlar üçün daimi iş qarantiyası yaranır 2.Kariyera nәrdivanı pillәlәri ilә tәdricәn
vәzifәdә irәlilәmә 3.Dövlәt tәrәfindәn onlara himayәdarlıq olunaraq bir çox sosial vә mәişәt problemlәrinin
hәllindә kömәklik göstәrilir 4. Belә system bir çox hallarda kadrlarda inersiyaya (hәrәkәtsizliyә) meyillidir
5.Bu sistemdә mәmurların vәzifәyә irәli çәkilmәsindә iş stajı onların işgüzar keyfiyyәtlәrindәn üstün tutulur

•

3.2
4,5
2,4,5
1,3,4
1,2,3

344 Fransada tәtbiq edilәn kariyera konsepsiyasının üstün cәhәtlәri aşağıdakılardan hansılardır 1.Belә
system bir çox hallarda kadrlarda inersiyaya (hәrәkәtsizliyә) meyillidir 2.Dövlәt qulluğuna işә qәbul
olunanlar üçün daimi iş qarantiyası yaranır 3.Bu sistemdә mәmurların vәzifәyә irәli çәkilmәsindә iş stajı
onların işgüzar keyfiyyәtlәrindәn üstün tutulur 4.Yüksәk peşәkarlığı ilә fәrqlәnәn mәmurların itirilmәmәsi
üçün dövlәt tәrәfindәn onlara bir çox imtiyaz vә güzәştlәr nәzәrdә tutulur

•

3.1
2,4
3.2
2,5
1.2

345 “Karyera” konsepsiyasının üstünlüklәrinә aiddir?

•

Bu sistem hәrәkәtsizliyә meyillidir
51/107

22.12.2016

•

Dövlәt qulluğuna işә qәbul olunanlar üçün daimi iş qarantiyası yaranır
Belә sistem bir çox hallarda kadrlarda inersiyaya meyillidir
Bu sistemdә mәmurların vәzifәyә çәkilmәsindә iş stajı,onların işgüzar keyfiyyәtlәrindәn üstün tutulur
Kadrlarda operativlik vә yüksәk işgüzarlıq kimi xüsusiyyәtlәrin formalaşması az inkişaf edir

346 “Karyera” konsepsiyasının xas olduğu ölkә:

•

ABŞ
Fransa
Böyük Britaniya
Rusiya
Almaniya

347 Aşağıdakıladan biri Fransa dövlәt qulluğunda mövcud olmuş “karyera” konsepsiyasının üstünlüklәrinә
aid deyil

•

heç biri
mәmurların vәzifәyә irәli çәkilmәsindә iş stajının onların işgüzar keyfiyyәtlәrindәn üstün tutulması
dövlәt qulluğunda çalışan mәmurlar üçün “karyara nәrdivanı pillәlәri” ilә tәdricәn vәzifәdә irәlilәmә şanslarının
olması
dövlәt qulluğuna gәlәnlәr üçün daimi iş qarantiyasının yaranması
dövlәt qulluğunda çalışan mәmurlara dövlәtin müәyyәn qәdәr himayәdarlıq etmәsi vә onların bir çox sosial vә
mәişәt problemlәrinin hәllinә kömәklik göstәrmәsi

348 Fransa dövlәt qulluğunda mövcud olmuş “karyera” konsepsiyasının mahiyyәtinә aid olmayanı tapın

•

heç biri
mәmurluq fәaliyyәtinin әmәk normaları ilә tәnzimlәnmәsi
ilk dәfәdәn dövlәt qulluğunda işә götürülәnlәr üçün ömürlәrinin axırınadәk dövlәt mәmuru olmaq şәraitinin
yaradılması
mәmurluq fәaliyyәtinin inzibati hüquq normaları ilә tәnzimlәnmәsi
dövlәt qulluğunda çalışan mәmurlara karyara qurmaları üçün vәzifәdә irәlilәmә şansının yaradılması

349 Fransa dövlәt qulluğuna xas olan spesifik xüsusiyyәtlәr ilә uzun illәr әrzindә formalaşan vә kök salan
konsepsiyanı tapın

•

patronaj
Karyera
qәnimәt
nailiyyәtlәr
heç biri

350 1930cu illәrin ortalarında Azәrbaycanın 51 rayonunun neçәsindә daxili işlәr şöbәlәrinin rәislәri ermәni
idi

•

20.0
38
18.0
28
48.0

351 1930cu illәrin represiyyasında Azәrbaycanda nә qәdәr adam mәhv edilmişdir

•

250 minә qәdәr
100 minә qәdәr
100150 min arası
300 mindәn çox
200 mindәn az

352 Sovet hakimiyyәti qurulduqdan sonra 30cu illәr Azәrbycanda hansı hadisәlәrlә xarakterizә edilir
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•

heç biri
milli kadrların ixtisaslarının artırılması
dövlәt qulluğunda milli kadrların irәli çәkilmәsi
milli kadrların yetişdirilmәsi
Represiya

353 1969cu ildә kimin Azәrbaycanda hakimiyyәtә gәlmәsi ilә milli kadrların yetişdirilmәsi vә dövlәt
strukturlarında yerlәşdirilmәsi siyasәtinә prioritet istiqamәt verildi

•

heç biri
Mircәfәr Bağırov
Kamran Bağırov
Heydәr Әliyev
Nәiman Nәrimanov

354 Azәrbycanda sovet hakimiyyәti qurulduqdan sonra 30cu illәrdә kadr siyasәti hansı devz altında milli
kadrların sıxşdırılması ilә hәyata keçirilirdi

•

“xristianlaşma”
"millilәşmә"
"sovetlәşmә"
"koperativlәşdirmә"
"beynәlmilәlçilik"

355 Çarın 1840cı ildәki qanunu ilә Ön Qafqaz mәrkәz şәhәri Tiflis olan Gürcüstanİmeretiya quberniyasına
vә baş şәhәri Şamaxı olan hansı vilayәtә bölünmüşdü.

•

Borçalı
Aran
Şirvan
Kaspi
Yelizavetopol

356 Neçәnci ildә çar Ön Qafqazda inzabati islahatlar barәsindә qanun verәrәk komendant idarә üsulunu lәğv
etmiş, quberniyalar bә onların nәzdindә mahallar әvәzinә qәzalar yaradılmışdır

•

1860.0
1850
1830.0
1870.0
1840

357 Şәriәt mәhkәmәlәrinin sәlahiyyәtlәrinә aiddir:

•

Cinayәt işlәrinә baxırdı
Vergi yığmaq hüququna malik idi
Hamısı
Torpaqları satmaq hüququna malik idi
Yalnız kәbin işlәrinә baxırdı

358 Sovet hakimiyyәti dövründә kәndlәri idarә edirdi:

•

Hökmdar
Naiblәr
Heç biri
Şәriәt mәhkәmәsi
Kәndxudalar
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359 XIX әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın işğalı altında olan Azәrbaycanın şәriәt mәhkәmәlәrinә kim başçılıq
edirdi

•

sәdrәzam
hakim
şeyx
qazi
axund

360 XIX әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın işğalı altına düşdükdәn sonra Azәrbaycanın idarәetmә sistemindә
yaradılmış “Komendant” üsulidarәsinә tabe olan inzibati әrazi bölgüsündә әyalәt adlanmayanları tapın

•

Şәki vә Şirvan
Bakı vә Qarabağ
Şәki vә Talış
Yelizavetpol vә Şәmsәddin
Quba vә Şirvan

361 XIX әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın işğalı altına düşdükdәn sonra Azәrbaycanın idarәetmә sistemindә
yaradılmış “Komendant” üsulidarәsinә tabe olan inzibati әrazi bölgüsündә әyalәt adlarını tapın

•

Qazax vә Şәmsәddin
Yelizavetpol vә CarBalakәn
Yelizavetpol vә Şәmsaddin
heç biri
Şәki vә Qarabağ

362 XIX әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın işğalı altına düşdükdәn sonra Azәrbaycanın idarәetmә sistemindә
yaradılmış “Komendant” üsulidarәsinә tabe olan inzibati әrazi bölgüsündә distansiya adlarını tapın

•

Yelizavetpol vә CarBalakәn
Şәki vә Şirvan
Qazax vә Şәmsәddin
Qarabağ vә Talış
heç biri

363 XIX әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın işğalı altına düşdükdәn sonra Azәrbaycanın idarәetmә sistemindә
yaradılmış “Komendant” üsulidarәsinә tabe olan inzibati әrazi bölgüsündә dairә adlarını tapın

•

heç biri
Şәki vә Şirvan
Yelizavetpol vә CarBalakәn
Qarabağ vә Talış
Bakı vә Quba

364 Prokurorluq, әdliyyә, milli tәhlükәsizlik, müdafiә, fövqәladә hallar, sәrhәd xidmәti, daxili işlәr, gömrük,
vergi, xarici işlәr vә feldyeger rabitәsi orqanlarında, milli bankda çalışan şәxslәrin dövlәt qulluğu dövlәt
qulluğunun hansı növünә aid edilir

•

heç biri
kollektiv
ümumi
fәrdi
xüsusi

365 XIX әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın işğalı altına düşmәmişdәn әvvәl Azәrbaycanda xanlıqlar dövrü dövlәt
idarәçiliyi vә dövlәt qulluğunda hansı üsulidarә tәtbiq olunurdu
islan
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•

komendant
kommunist
heç biri
xan

366 Şimali Azәrbaycanda rus qoşunlarına müqavimәt göstәrdiklәri üçün idarәetmә sistemindә mövcud olan
xan üsulidarәsi lәğv olunan xanlığı tapın

•

heç biri
Qarabağ
Şәki
Bakı
Şirvan

367 Şimali Azәrbaycanda rus qoşunlarına müqavimәt göstәrmәdiklәri üçün idarәetmә sistemindә mövcud
olan xan üsulidarәsi saxlanılan xanlığı tapın

•

Naxçıvan
Gәncә
Bakı
Qarabağ
Quba

368 Müsәlman әyalәtlәri rәisi harada yaradılmışdır?

•

Bakı
Gәncә
Quba
Şәki
Şuşa

369 Sovet hakimiyyәti qurulduqdan sonra Azәrbaycanın hansı xanlığında idarәetmә sistemi olduğu kimi
saxlanılmışdır?

•

Gәncә
Quba
Şәki
Bakı
Qarabağ

370 XIX әsrin әvvәllәrindәn Rusiyanın işğalı altına düşdükdәn sonra Azәrbaycanda dövlәt idarәçiliyi vә
dövlәt qulluğunda hansı üsulidarә tәtbiq olundu

•

komendant
islam
qәza
xan
heç biri

371 Azәrbaycan tarixinin minillik dövrünü әhatә etdikdә X әsrdәn başlayaraq XIX әsrәdәk (Azәrbaycanın
Rusiya tәrәfindәn işğalınadәk) olan dövrlәrdә bu әrazidә mövcud olan dövlәtlәrin idarә olunması hansı
dövlәtçilik formaları vә prinsiplәri üzәrindә qurulmuşdur

•

zәrdüşt
xiristian
yәhudi
islam
heç biri
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372 Azәrbaycan XIX әsrdә Rusiya tәrәfindәn işğal edildikdәn sonra Azәrbaycan Demokratik
Respublikasının yaranması dövrünә qәdәr bu dövlәtlәtin idarә olunması hansı dövlәtçilik formaları vә
prinsiplәri üzәrindә qurulmuşdur

•

heç biri
zәrdüşt
yәhudi
kommunist
bolşevik

373 XIX әsrdә Azәrbaycanın Rusiya tәrәfindәn işğalınadәk olan dövrlәrdә bu әrazidә mövcud olan
dövlәtlәrin idarә olunması hansı dövlәtçilik formaları vә prinsiplәri üzәrindә qurulmuşdur

•

türk
xiristian
yәhudi
islam
heç biri

374 İslam dövlәtçilik formaları vә prinsiplәri üzrә Azәrbaycan әrazilәrindә mövcud olan dövlәtlәrin idarә
olunmasına son qoyan sәbәbi tapın

•

Azәrbaycanda xanlıqların yaranması
Azәrbaycanda Әrab xilafәtinin hökümranlığını zәiflәmәsi
Sәfәvilәr dövlәtini süquta uğraması
Azәrbaycanın Rusiya tәrәfindәn işğal olunması
XIXII әsrlәrdә Azәrbaycanın Sәlcuq dövlәtinin tәrkibinә daxil olması

375 Dövlәt qulluğunun әsaslandığı prinsiplәrә aid olmayanı tapın

•

dövlәt qulluğuna qәbulun şәffaflığı
irqinәdn, milliyәtindәn, dinindәn, dilindәn, cinsindәn, sosial mәnşәyindәn, ailә, әmlak vә qulluq vәziyyәtindәn,
yaşayış yerindәn, әqidәsindәn, ictimai birliklәrә mәnsubiyyәtindәn, qulluqçuların işgüzarlıq keyfiyyәtlәrinә dәxli
olmayan başqa sәbәblәrdәn asılı olmayaraq dövlәt qulluqçularının hüquq bәrabәrliyi
vәtәndaşların dövlәt qulluğuna müsabiqә vә müsahibә әsasında qәbul edilmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası vә digәr qanunvericilik aktları әsasında vәtәndaşların hüquq vә
azadlıqlarının tәmin edilmәsi
qanunçuluq

376 Dövlәt qulluğunun prinsiplәri “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun hansı
fәslinin maddәsinә aiddir

•

V fәslin
IV fәslin
II fәslin
III fәslin
I fәslin

377 Dövlәt qulluğunun yaradılmasında mühüm әhәmiyyәt daşıyan tәşkilati prinsip dövlәt qulluğunda nә
üçün istifadә olunur

•

inzibati vә yardımçı vәzifәlәrin tәsnifat toplusunun müәyyәnlәşdirilmәsindә
dövlәt qulluğunun formalaşmasında
dövlәt qulluğunun qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş ixtisas dәrәcәlәrinin verilmәsi prosedurasında
dövlәt qulluğunun funksiya göstәrmә mexanizmindә
dövlәt qulluqçularının әsas vәzifә vә hüquqlarının müәyyәn olunmasında

378 Dövlәt qulluğunun yaradılmasında mühüm әhәmiyyәt daşıyan hüquq prinsipi hansı qanunvericilik
aktları ilә müәyyәn olunur
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•

tәlimatlarla
әsasnamәlәr ilә
vәzifә funksiyaları ilә
tövsiyyәlәrlә
Konstitusiya vә digәr qanunvericilik aktları ilә

379 Dövlәt qulluğu hanası prinsiplәrә әsaslanır? 1. Qanunçuluq 2. Dövlәt orqanlarına seçkilәrin ümumi
әsaslarının müәyyәn edilmәsi 3. AR qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarının sәlahiyyәt
hüdudlarının müәyyәn edilmәsi 4. Әcnәbilәrin vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrin dövlәt qulluğuna
qәbulunun tәşkil edilmәsi 5. İrqindәn, milliyyәtindәn, dinindәn, dilindәn, cinsindәn, sosial mәnşәyindәn,
ailә, әmlak vә qulluq vәziyyәtindәn, yaşayış yerindәn, әqidәsindәn, ictimai birliklәrә mәnsubiyyәtindәn,
habelә qulluqçuların işgüzarlıq keyfiyyәtlәrinә dәxli olmayan başqa sәbәblәrdәn asılı olmayaraq dövlәt
qulluqçularının hüquq bәrabәrliyi

•

2,3,5
3,4,5
1,3,4
1,3,5
1,2,3

380 Dövlәt qulluğunun әsas vәzifәlәrinә aid olmayanı tapın

•

heç bir
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası vә digәr qanunvericilik aktları әsasında vәtәndaşların hüquq vә
azadlıqlarının tәmin edilmәsi
dövlәt orqanlarının sәlahiyyәti hüdudlarında qәrarların hazırlanması, qәbul edilmәsi, icrası vә icraya nәzarәt
edilmәsi
bütün vәtәndaşların vә vәzifәli şәxslәrin dövlәt qulluqçularının qanuni tәlәblәrini icra etmәyә vә qanuni
hәrәkәtlәrin müdafiә etmәyә borclu olması
dövlәt orqanlarının sәmәrәli fәaliyәtinin vә digәr qulluqçuları tәrәfindәn vәzifә sәlahiyyәtlәrinin tәmin edilmәsi

381 Dövlәt qulluğunun әsas vәzifәlәrini seçin: 1. AR Konstitusiyası vә digәr qanunvericilik aktları әsasında
vәtәndaşların hüquq vә azadlıqlarının tәmin edilmәsi 2. Bәlәdiyyә orqanlarının işinin tәşkilinә yardımçı
olması 3. Dövlәt orqanlarının sәlahiyyәti hüdudlarında qәrarların hazırlanması, qәbul edilmәsi, icrası vә
icraya nәzarәt edilmәsi 4. Dövlәt qulluğu sahәsi üçün normativ aktların hazırlanması prinsiplәrinin müәyyәn
edilmәsi 5. Dövlәt orqanlarının sәmәrәli fәaliyyәtinin vә dövlәt qulluqçuları tәrәfindәn vәzifә
sәlahiyyәtlәrinin yerinә yetirilmәsinin tәmin edilmәsi

•

1,2,5
2,3,5
1,3,5
1,3,4
2,4,5

382 Aşağıdakılardan biri dövlәt qulluğunun elmi әdәbiyyatlarda aparılan әlamәtlәrә görә tәsnifatına aid deyil

•

heç biri
professional ixtisaslaşma vә idarәetmә obyektinin xüsusiyyәtlәrinә
müvafiq qrumların mәqsәd vә funksiyalarına uyğunlaşmasına görә
dövlәt hakimiyyәt sistemindә hüquqi statusuna vә digәr xüsusiyyәtlәrinә
dövlәt qulluğunun fәaliyyәt dairәsi vә sәlahiyyәtinә

383 "Dövlәt qulluğu haqqında" Azәrbaycan Respublikasının Qanununun aşağıda göstәrilәnlәrdәn birinә
şamil olunan variantını tapın
heç biri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin deputatlarına, Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinә vә onun
müavinlәrinә, Naxçıvan Muxtar Respublikası mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının rәhbәrlәrinә
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•

Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә, Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin deputatlarına, Azәrbaycan
Respublikası Baş nazirinә vә onun müavinlәrinә, Azәrbaycan Respublikası mәhkәmәlәrinin hakimlәrinә,
Azәrbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrә Müvәkkilinә (Ombudsman), habelә hәrbi qulluqçulara
Azәrbaycan Respublikası mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının rәhbәrlәrinә vә onların müavinlәrinә, Azәrbaycan
Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının sәdrinә, sәdr müavininә, katibinә vә üzvlәrinә, Azәrbaycan
Respublikası Hesablama Palatasının sәdrinә, sәdr müavininә vә auditorlarına, yerli icra hakimiyyәti orqanlarının
rәhbәrlәrinә (icra başçıları)
Nazirliklәrin aparatında inzibati vәzifәdә çalışan vә hәrbi vә ya xüsusi rütbәsi olmayan dövlәt qulluqçularına

384 "Dövlәt qulluğu haqqında" Azәrbaycan Respublikasının Qanunu prokurorluq, әdliyyә, milli
tәhlükәsizlik, müdafiә, fövqәladә hallar, sәrhәd xidmәti, daxili işlәr, gömrük, vergi, xarici işlәr vә feldyeger
rabitәsi orqanlarının aparatında çalışan hansı şәxslәrә (dövlәt qulluqçusu olmayan işçilәr xadimә, dalandar,
bağban, gözәtçi, ocaqçı, ixtisas dәrәcәsi olmayan fәhlә vә s. istisna olmaqla) şamil edilir

•

bu orqanların aparatında çalışmayan vә hәrbi vә ya xüsusi rütbәsi olmayan şәxslәrә
bu orqanların aparatında çalışan vә hәrbi vә ya xüsusi rütbәsi olan şәxslәrә
heç biri
bu orqanların aparatında çalışmayan vә hәrbi rütbәsi olan şәxslәrә
bu orqanların aparatında çalışan vә hәrbi vә ya xüsusi rütbәsi olmayan şәxslәrә

385 “Dövlәt quluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn aşağıdakı müddәalardan hansı
doğru deyil?

•

heç biri
başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa, bu Qanun Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә, Azәrbaycan Respublikası
Milli Mәclisinin deputatlarına şamil olunmur
prokurorluq, әdliyyә, milli tәhlükәsizlik, müdafiә, fövqәladә hallar, sәrhәd xidmәti, miqrasiya xidmәti, daxili işlәr,
gömrük, vergi, xarici işlәr vә feldyeger rabitәsi orqanlarında qulluq dövlәt qulluğunun xüsusi növüdür
bu Qanun müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının tabeliyindә olan müәssisәlәrin işçilәrinә şamil edilmir. Bu
işçilәrin әmәk münasibәtlәri Azәrbaycan Respublikasının Mülki Mәcәllәsi ilә tәnzimlәnir
Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası dövlәt orqanı deyil vә onun üzvlәri öz sәlahiyyәtlәrini ictimai әsaslarla hәyata
keçirir

386 Hansı orqanlarda qulluq dövlәt qulluğunun xüsusi növüdür? 1) Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyi 2) Sәnaye
vә Energetika Nazirliyi 3) Rabitә vә İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 4) Әdliyyә Nazirliyi 5) Fövqәladә
Hallar Nazirliyi

•

1,3,5
3,4,5
1,2,3
1,4,5
2,4,5

387 "Dövlәt qulluğu haqqında" Azәrbaycan Respublikasının Qanunu aşağıdakı variantlarda göstәrilәnlәrdәn
birinә şamil edilmir

•

qanunvericilik hakimiyyәti orqanlarının aparatlarinda dövlәt qulluğu keçәn qulluqçulara
icra hakimiyyәti orqanlarının aparatlarinda dövlәt qulluğu keçәn qulluqçulara
heç biri
mәhkәmә hakimiyyәti orqanlarının aparatlarinda dövlәt qulluğu keçәn qulluqçulara
Ordu sıralarında xidmәt edәn hәrbi qulluqçulara

388 Dövlәt qulluğunun tәrifinin düzgün variantını tapın

•

Dövlәt qulluğu Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq dövlәtin mәqsәdlәrinin hәyata
keçirilmәsi sahәsindә dövlәt qulluqçularının öz vәzifәlәrini yerinә yetirmәsidir
Dövlәt qulluğu Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq dövlәtin funksiyalarının
hәyata keçirilmәsi sahәsindә dövlәt qulluqçularının öz vәzifәlәrini yerinә yetirmәsidir
heç biri
Dövlәt qulluğu Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına vә digәr qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq
dövlәtin hüquqlarının hәyata keçirilmәsi sahәsindә dövlәt qulluqçularının öz tapşırıqlarını yerinә yetirmәsidir
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•

Dövlәt qulluğu Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına vә digәr qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq
dövlәtin mәqsәdlәrinin vә funksiyalarının hәyata keçirilmәsi sahәsindә dövlәt qulluqçularının öz vәzifә
sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәsidir

389 “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu kimә şamil edilir?

•

İcra, qanunvericilik vә mәhkәmә hakimiyyәtlәri orqanlarının aparatlarında dövlәt qulluğu keçәn qulluqçulara
İcra, qanunvericilik vә mәhkәmә hakimiyyәtlәri orqanlarının aparatlarında rәhbәr tutan şәxslәrә
Heç biri
İcra, qanunvericilik vә mәhkәmә hakimiyyәtlәri orqanlarının aparatlarında dövlәt qulluğu keçәn texniki işçilәrә
İcra, qanunvericilik vә mәhkәmә hakimiyyәtlәri orqanlarının aparatlarında dövlәt qulluğu keçәn şәxslәrә

390 İdarәetmә prosesindә funksional әlamәtlәrә görә Azәrbaycanda dövlәt qulluğu neçә yerә bölünür

•

6.0
3
4.0
2
5.0

391 Aşağıdakılardan biri Azәrbaycanda yuxarı icra hakimiyyәti orqanı funksiyasını yerinә yetirir

•

Müvafiq icra hakimiyyәtlәri
Konstitusiya Mәhkәmәsi
Prezident
Milli Mәclis
Nazirlәr Kabineti

392 Azәrbaycanda ali icra hakimiyyәti orqanı funksiyasını aşağıdakılardan kim yerinә yetirir

•

Yerli icra hakimiyyәtlәri
Nazirlәr Kabineti
Milli Mәclis
Prezident
Konstitusiya Mәhkәmәsi

393 Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu hansı mәsәlәlәri tәnzimlәyir?

•

Heç biri
ARda dövlәt qulluğu sahәsindә dövlәtlә siyasi vәzifәlilәr arasında yaranan münasibәtlәri vә siyasi vәzifәlilәrin
hüquqi vәziyyәti ilә bağlı mәsәlәlәri tәnzimlәyir
ARda dövlәt qulluğu sahәsindә dövlәtlә istәnilәn әmәk fәaliyyәti ilә mәşğul olanlar arasında yaranan
münasibәtlәri vә onların vәziyyәti ilә bağlı mәsәlәlәri tәnzimlәyir
ARda dövlәt qulluğu sahәsindә dövlәtlә dövlәt qulluqçuları arasında yaranan münasibәtlәri vә dövlәt
qulluqçularının hüquqi vәziyyәti ilә bağlı mәsәlәlәri tәnzimlәyir
AR Prezidentinin fәarman vә sәrәncamları ilә müәyyәn edilmiş hüdudlarda işçilәrlә işәgötürәnlәr arasında hüquqi
münasibәtlәri

394 Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanun kimlәrә şamil edilir:

•

Hamısı
Dövlәt qulluqçusu statusu alan şәxslәrә
Әmlakı paylara bölünmüş yoldaşlıq müәssisәlәrinin әmanәtçilәrinә
Hәrbi qulluqçulara vә onların ailә üzvlәrinә
Dövlәt müәssisәlәrindә çalışan işçilәrә

395 Ölkәmizdә dövlәt qulluqçularının davranış qaydaları nә ilә tәnzimlәnir:
Heç biri
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәccәlәsi ilә
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•

Vәtәndaşların әmәk hüquqları ilә
Milli Mәclis tәrәfindәn qәbul edilәn İnzibati Xәtalar mәcәllәsi ilә
Azәrbaycan Respublikasının etik davranış qaydaları haqqında qanunvericiliyi ilә

396 Etik davranış qaydaları haqqında qanunun hansı prinsipinә aiddir: “Dövlәt qulluqçuları hәr bir halda
şәrәf vә lәyaqәtini qorumalı,andına sadiq olmalı,nüfuzuna xәlәl gәtirәcәk hәrәkәtlәrә yol vermәmәli,hәr
hansı etik normaların pozuntusu hәrәkәtlәrindәn çәkinmәlidir”

•

Qanunçuluq prinsipi
Qәrәzsizlik prinsipi
İctimai etimad prinsipi
Mәdәni davranış prinsipi
Loyallıq prinsipi

397 Vicdanlı davranış prinsipinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

Dövlәt qulluqçusu dövlәt qulluğunun nüfuzunu möhkәmlәndirmәyә, şәrәf vә lәyaqәtini uca tutmağa borcludu
Dövlәt qulluqçusu xidmәti vәzifәsinin icrası zamanı qanuvericilik aktları vә digәr normativ aktların tәlәblәrinә
ciddi әmәl etmәlidir
Dövlәt qulluqçusu,onun xidmәti,vәzifәsinә aid olmadığı hallarda komisiyanın vә digәr dövlәt orqanlarının
onların rәhbәrlәrinin fәaliyyәti ilә әlaqәdar tәnqidi ictimai mülahizәlәrdәn,onların fәaliyyәtinә qiymәt
verilmәsindәn çәkinmәlidir
Dövlәt qulluqçusu insanın,cәmiyyәtin vә dövlәtin maraqları naminә öz xidmәti fәaliyyәtini sәmәrәli yerinә
yetirmәyә borcludur
Hamısı

398 Ölkәmizdә dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları tәnzimlәnir:

•

Heç biri
Dövlәt qulluqçularının hüquqları haqqında qanunla
Etik davranış qaydaları haqqında qanunla
Azәrbaycan Respublikasının әmәk mәcәllәsi ilә
Etik davranış qaydaları haqqında әsasnamә ilә

399 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn etik davranış qaydalarını pozan dövlәt qulluqçularının intizam mәsuliyyәtinә cәlb edilmәsi üçün
tәdbirlәr görülmәsi kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Heç biri
Hüquqmühafizә orqanları
Yuxarı tәşkilatın rәhbәri;
Belә tәdbir nәzәrdә tutulmayıb;
Dövlәt orqanının rәhbәri

400 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn dövlәt qulluqçusu xidmәti fәaliyyәti zamanı әldә etdiyi mәlumatları hansı mәqsәdlәr üçün istifadә edә
bilmәz?

•

Vәzifә maraqları;
Dövlәt orqanının maraqları;
Dövlәtin maraqları
Heç biri
Şәxsi maraqları;

401 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn dövlәt qulluqçusuna dövlәt әmlakından, maliyyә vәsaitlәrindәn, rabitә, kompyuter vә digәr
kommunikasiya sistemlәrindәn, nәqliyyat vasitәlәrindәn vә digәr madditexniki tәchizat avadavlıqlarından
hansı mәqsәdlәr üçün istifadә etmәsi qadağan deyildir?
Şәxsi maraqları naminә
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•

Xidmәti vәzifәlәrinin icrası ilә әlaqәdar olmayan digәr mәqsәdlәr üçün;
Xidmәti vәzifәlәrinin icrası ilә әlaqәdar
İctimai birliklәrin fәaliyyәtinә kömәk mәqsәdilә
Heç biri

402 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn hansı hallarda intizam icraatına başlanıla bilmәz?

•

Heç biri
Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dövlәt qulluqçusu tәrәfindәn “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunun müddәalarının pozulması barәdә mәlumatın dәrc edilmәsi;
Dövlәt qulluqçusu tәrәfindәn “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanununun müddәalarının pozulması barәdә anonim müraciәtin daxil olması;
Kütlәvi informasiya vasitәlәrindә maraqların toqquşmasına yol verilmәsi barәdә mәlumatın dәrc edilmәsi
“Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununun
müddәalarının dövlәt qulluqçusu tәrәfindәn pozulması barәdә hüquqi vә ya fiziki şәxslәr tәrәfindәn şikayәt vә ya
digәr mәlumatın verilmәsi;

403 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn nәzarәt orqanının sәlahiyyәtlәrinә aid deyil?

•

Heç biri
Daxil olan şikayәtlәr vә mәlumatlardan irәli gәlәn mәsәlәlәrin hәlli üzrә tәkliflәr, tövsiyәlәr vә tәqdimatlar verilir;
Bu qanunla müәyyәn edilmiş etik davranış qaydalarına әmәl edilmәsi vәziyyәtini öyrәnir vә bu barәdә
mәlumatları ümümilәşdirir;
Dövlәt qulluqçularından vә digәr şәxslәrdәn bu qanunun müddәalarının pozulması ilә bağlı şikayәtlәr vә
mәlumatlar qәbul edilir;
Dövlәt qulluqçularının etik davranış mәsәlәlәri üzrә araşdırmaların nәticәlәrinә uyğun olaraq onlar barәsindә
inzibati tәdbirlәr görür

404 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn aşağıdakılardan hansı doğru deyil?

•

Dövlәt qulluqçusu özünün vә ya maraqlı şәxslәrin mәnafelәrinin onun xidmәti vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsinә
tәsirinә yol vermәmәli vә bu cür tәsir üçün şәrait yaratmamalıdır;
Dövlәt qulluqçusu xidmәti vәzifәsini yerinә yetirәrkәn vә ya qәrar qәbul edәrkәn qrәzsiz olmalı vә bu zaman
irqinә, milliyәtinә, dininә, dilinә, cinsinә, sosial mәnşәyinә, әmlak vә qulluq vәziyyәtinә, әqidәsinә, ictimai vә ya
hәr hansı digәr birliyә mәnsubiyyәtinә görә hәr hansı şәxsin vә ya şәxslәr qrupunun üstünlüyünә vә ya belә
üstünlüyün әldә edilmәsi üçün şәraitin yaradılmasına yol vermәmәlidir;
Heç biri
Qanuni göstәrişlәrin yerinә yetirilmәmәsi intizam mәsuliyyәtә sәbәb olur
Dövlәt qulluqçusu xidmәti vәzifәsinin yerinә yetirilmәsi zamanı siyasi bitәrәfliyә әmәl etmәyә borclu deyildir;

405 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn dövlәt qulluqçusu birbaşa vә ya yuxarı rәhbәr tәrәfindәn ona verilәn әmrin, sәrәncamın vә ya
tapşırığın qanuna vә ya digәr normativ hüquqi akta zidd olmasına әmindirsә, bu barәdә birbaşa rәhbәrindәn
yazılı şәkildә tәsdiq edilmiş әmr, sәrәncam vә ya tapşırıq almasına baxmayaraq, dövlәt qulluqçusu onların
qanuna yaxud digәr normativ hüquqi akta zidd olmasına inanmaqda davam edәrsә, o, hәmin әmr, sәrәncam
yaxud tapşırığın yerinә yetirilmәsindәn imtina edә bilәrmi?

•

Heç biri
Edә bilmәz;
Tәkrar etirazdan sonra edә bilәr;
Edә bilәr;
Qanunda bu hal nәzәrdә tutulmayıb

406 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn dövlәt orqanlarında etik davranış qaydalarına әmәl olunmasına nәzarәti kim hәyata keçirir?
Heç biri
Hәmin orqanların ümumi şöbәsi;
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•

Hәmin orqanların kadrlar şöbәsi;
Hәmin orqanların müvafiq qurumları;
Hәmin orqanların müvafiq orqanları;

407 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn dövlәt qulluqçusunun davranışının etik davranış qaydalarına uyğunluğu kim tәrәfindәn müntәzәm
tәhlil edilmir?

•

Birbaşa rәhbәri tәrәfindәn tәhlil edilir;
Özü tәrәfindәn müntәzәm tәhlil edilir;
Heç biri
Yuxarı rәhbәri tәrәfindәn tәhlil edilir;
Dövlәt orqanının rәhbәri tәrәfindәn tәhlil edilir;

408 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn intizam icraatı zamanı dövlәt qulluqçusu tәrәfindәn yol verilәn hüquq pozuntusunda cinayәt
tәrkibinin әlamәtlәri aşkar edildikdә, hәmin әlamәtlәri aşkar etmiş dövlәt orqanının rәhbәri bu barәdә hansı
tәşkilata mәlumat vermәlidir?

•

Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası;
Azәrbaycan Respublikasının Daxili İşlәr Nazirliyinә;
Heç biri
Azәrbaycan Respublikasının Prezident Adminstrasiyasına;
Cinayәt tәqibi orqanına

409 Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn
dövlәt qulluqçuları hansı hәrәkәtlәri ilә dövlәt orqanlarının, hüquqi vә fiziki şәxslәrin inamını artırmalı vә
möhkәmlәndirmәlidir?

•

etik davranışı vә peşәkarlıq fәaliyyәti ilә
әmәk nizam intizamı ilә
heç biri
şәxsi münasibәtlәri ilә
yaradıcılıq vә tәşәbbüskarlıq cәhdlәri ilә

410 Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn
dövlәt qulluqçuları bütün hallarda kimlәr üçün vicdanlılıq nümunәsi olmalıdır?

•

dövlәt qulluğunda intizam mәsuliyyәtinә cәlb olunmuş şәxslәr üçün
digәr dövlәt qulluqçuları üçün
ancaq qohumları vә dostları üçün
hәr bir şәxs üçün
heç kәs üçün

411 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
әsasәn bu Qanunun mәqsәdlәrinә nә aid deyil?

•

heç biri
dövlәt orqanlarında korrupsiyanın vә dövlәt qulluqçularınınfәaliyyәtindә maraqların toqquşmasının qarşısının
alınması
dövlәt orqanlarının vә dövlәt qullugunun nüfuzunun artırılması, vәtәndaşların dövlәt orqanlarıa vә dövlәt
qulluqçularına etimadının yüksәldilmәsi
dövlәt orqanları vә dövlәt qulluqçularının fәaliyyәtindә sәmәrәliliyin vә şәffaflığın artırılması
dövlәt orqanlarının vә dövlәt qulluqçularının fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә vәtәndaşların tәsirli
imkanlarının mәhdudlaşdırılması

412 Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn
bu Qanunun kimlәrә şamil edilmәsi nәzәrdә tutulmamışdır?
heç biri
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•

inzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçuarına
yardımçı dövlәt qulluqçularına
dövlәt tәşkilatlarında işlәyәn bütün şәxslәrә
daimi dövlәt qulluğunda işlәyәn şәxslәrә

413 “Dövlәt qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu nәyi
müәyyәn edir?

•

heç biri
dövlәt orqanlarında korrupsiyanın vә dövlәt qulluqçularınınfәaliyyәtindә maraqların toqquşmasının qarçısının
alınmasının hüququi mexanizmlәrini
dövlәt orqanlarının vә dövlәt qulluqçularının fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә vәtәndaşların tәsiri imkanlarının
genişlәndirilmәsinin hüququi mexanizmlәrini
dövlәt qulluqçuları üçün etik davranış qaydaları vә prinsiplәrini vә onlara әmәl edilmәsi ilә bağlı hüququi
mexanizmlәrini
vәtәndaşların etik davranış qaydaları vә prinsiplәrini vә onlara әmәl edilmәsi ilә bağlı hüququi mexanizmlәrini

414 İnzibati vәzifәlәrә aid olanı tapın

•

heç biri
dövlәt orqanı aparatının rәhbәri
baş direktor
nazir
komitә sәdri

415 “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn “İnzibati vә yardımçı
vәzifәlәrin tәsnifat toplusu”na nәlәr daxildir?

•

Heç biri
Vәzifәlәrin tәsnifatları vә adları, ixtisas dәrәcәlәri vә vәzifәlәrin tutulması şәrtlәri haqqında mәlumatlar
Yalnız vәzifәnin tәsnifatı vә adları
Dövlәt orqanlarının kateqoriyaları tәsnifatları
Yalnız vәzifәlәrin tutulması şәrtlәri

416 İnzibati vәzifәlәrin ixtisas tәlәblәrinә aiddir?

•

Heç biri
Ali tәhsili olmalıdır
Tәhsili olmamalıdır
Tam orta tәhsili olmalıdır
Peşә ixtisas tәhsili olmalıdır

417 Siyasi xarakterli dövlәt vәzifәlәrinin siyahısına daxildir? 1.Azәrbaycan Respublikasının prezidenti
2.Müәllimlәr 3.Baş nazir 4.Mühәndislәr 5. Nazirlәr

•

1,5,6
1,3,5
1,3,6
2,5,6
3,4,5

418 Dövlәt aparatının әsas struktur elementi sayılır?

•

Heç biri
Dövlәt orqanı
Dövlәt
Özәl müәssisәlәr
Dövlәt müәssisәsi

419 Yardımçı vәzifәlәr hansı işçilәrә aid edilir:
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•

Hamısı
Dövlәt orqanlarında texniki vәzifә tutan işçilәrә
Dövlәt orqanlarında rәhbәr işçilәrә
Dövlәt orqanlarının rәhbәrlәrinin müavinlәrinә
Dövlәt müşavirlәri vәzifәsi tutan işçilәrә

420 Dövlәt orqanlarının bölmәlәri onlara hәvalә edilmiş funksiyalara görә hansı bölmәlәrә ayrılır?

•

İnzibati
Aparıcı vә kömәkçi
İnzibati vә yardımçı
Yardımçı
İnzibati vә siyasi

421 Dövlәt orqanlarında vәzifәlәrin tәsnifatı:

•

İnzibati vә fәrdi
İnzibati vә yardımçı
Yardımçı vә siyasi
Siyasi vә inzibati
Aparıcı vә kömәkçi

422 Dövlәt qulluqçusunun tәrifinin düzgün variantını tapın

•

heç biri
Dövlәt qulluqçusu bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı (maaş yalnız dövlәt büdcәsi vәsaitindәn verilә
bilәr) dövlәt qulluğu vәzifәsini tutan vә inzibati vәzifә üzrә dövlәt qulluğna qәbul edilәrkәn Azәrbaycan
respublikasına sadiq olacağına and içәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşıdır
Dövlәt qulluqçusu bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı (maaş yalnız müәssisәlәrin sәrbәst mәnfәәtidәn
verilә bilәr) vәzifә tutan vә inzibati vәzifә üzrә dövlәt qulluğna qәbul edilәrkәn Azәrbaycan respublikasına sadiq
olacağına and içәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşıdır
Dövlәt qulluqçusu bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada dövlәt qulluğu vәzifәsini tutan vә inzibati vәzifә üzrә
dövlәt qulluğna qәbul edilәrkәn Azәrbaycan respublikasına sadiq olacağına and içәn Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşıdır
Dövlәt qulluqçusu bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı (maaş yalnız dövlәt büdcәsi vәsaitindәn verilә
bilәr) inzibati vәzifә tutan vә dövlәt qulluğna qәbul edilәrkәn Azәrbaycan respublikasına sadiq olacağına and içәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşıdır

423 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifә iddiasında olan şәxsә qarşı tәlәb olunan tәhsil sәviyyәsidir

•

texnikum tәhsil
ali tәhsil
ibtidai tәhsil
orta tәhsil
lisey tәhsil

424 Aşağıdakı1alardan biri fәrdi vәzifәlәrә aiddir

•

rәis
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rәhbәri
Sәdr
Nazir
mütәxәssis

425 İnzibati vәzifәlәrә aid olmayanı tapın

•

sektor müdiri
vitse prezident
aparıcı mәslәhәtçi
aparat rәhbәrinin müavini
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şöbә müdiri

426 Nümunәvi vәzifәlәrә aid olanı tapın

•

Nazir
dövlәt orqanı aparatının rәhbәri
aparıcı mәslәhәtçi
bölmә müdiri
şöbә müdiri

427 Nümunәvi vәzifәlәrә aid olmayanı tapın

•

yerli icra hakimiyyәti başçısı
dövlәt orqanı aparatının rәhbәri
nazir müavini
nazir
komitә sәdri

428 Әksәr dövlәt orqanları üçün eyni ada, eyni sәlahiyyәtlәrә malik olan vәzifәlәr necә adlanır

•

funksional vәzifәlәr
nümunәvi vәzifәlәr
ictimai vәzifәlәr
fәrdi vәzifәlәr
hüquqi vәzifәlәr

429 İzibati vә yardımçı vәzifәlәrin tәsnifat toplusunda müvafiq dövlәt hakimiyyәt orqanlarının funksiya vә
sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirәmәyә yadım edәn, habel aparıcı bölmәlәrin işinin tәşkilinә kömәk edәn dövlәt
orqanıın struktur vahidi necә adlanır

•

xidmәti bölmә
kömәkçi bölmә
әsas bölmә
sektorial bölmә
aparıcı bölmә

430 İzibati vә yardımçı vәzifәlәrin tәsnifat toplusunda müvafiq dövlәt hakimiyyәt orqanlarının tapşırığı ilә
onların funksiya vә sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirәn, habel hәmin bölmәlәrin sәlahiyyәtlәrinә aid edilmiş
mәsәlәlәri özlәri hәll edәn dövlәt orqanıın struktur vahidi necә adlanır

•

xüsusi bölmә
tәminedici bölmә
әsas bölmә
kömәkçi bölmә
funksional bölmә

431 Dövlәt orqanlarının bölmәlәri onlara hәvalә edilmiş funksiyalara görә neçә bölmәyә ayrılır

•

6.0
2
4.0
3
5.0

432 Yardımçı vәzifәlәrin neçә tәsnifatı vardır

•

3.0
4
5.0
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7
8.0

433 İnzibati vәzifәlәrin Ali tәsnifat da daxil olmaqla neçә tәsnifatı vardır

•

10.0
8
3.0
6
5.0

434 İnzibati vә yardımçı vәzifәlәrә aid ixtisas tәlәblәri nәyi ifadә edir?

•

Heç biri
Vәzifә iddiasında olan şәxsin hәmin vәzifәnin öhdәsindәn gәlmәsi üçün kifayәt qәdәr sәriştәsinin olmasını
Vәzifә iddiasında olan şәxsin hәmin vәzifәnin öhdәsindәn gәlmәsi üçün dövlәt qulluğuna yararlılığını
Vәzifә iddiasında olan şәxsin hәmin vәzifәnin öhdәsindәn gәlmәsi üçün tibbi göstәricilәrini
Vәzifә iddiasında olan şәxsin hәmin vәzifәnin öhdәsindәn gәlmәsi üçün fiziki göstәricilәrini

435 İnzibati vә yardımçı vәzifәlәrin tәsnifat toplusuna nә daxildir?

•

Heç biri
Vәzifәlәrin tәsnifatları vә adları, ixtisas dәrәcәlәri vә vәzifәlәrin tutulması şәrtlәri haqqında mәlumatlar
Vәzifәlәrin tәsnifatları vә adları, ixtisas dәrәcәlәri haqqında mәlumatlar
Vәzifәlәrin tәsnifatları, ixtisas dәrәcәlәri vә vәzifәlәrin tutulması şәrtlәri haqqında mәlumatlar
Vәzifәlәrin tәsnifatları vә adları vә vәzifәlәrin tutulması şәrtlәri haqqında mәlumatlar

436 İnzibati vә yardımçı vәzifә tutan şәxsin hüquqi statusu nә ilә müәyyәn edilir?

•

Heç biri
İşlәdiyi dövlәt orqanının sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edәn qanunvericilik aktları vә vәzifә tәlimatları
İşlәdiyi dövlәt orqanının sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edәn qanunvericilik aktları
İşlәdiyi dövlәt orqanın sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edәn AR Nazirlәr Kabinetinin aktları vә vәzifә tәlimatları
AR müәssisәlәr haqqında Nizamnamә

437 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn biri yardımçı vәzifәlәrin Ali5ci kateqoriya dövlәt orqanlarında texniki işlәri
hәyata keçirәn dövlәt qulluqçularının vәzifәlәrinә aid deyil

•

arxiv qeydiyyatçısı
bölmә rәhbәrlәri müavinlәri
makinaçı
karguzar
sürücü

438 Aşağıdakı vәzifәlәrdәn biri Ali5ci kateqoriya dövlәt orqanlarında inzibati vәzifәdә çalışan dövlәt
qulluqçularının vәzifәsinә aid deyil

•

dövlәt qulluğunda çalışan mütәxәssislәrin vәzifәlәri
dövlәt orqanlarında fәaliyyәt göstәrәn ictimai tәşkilatların rәhbәr orqanlarının vәzifәsi
dövlәt orqanları bölmәlәri rәhbәrlәrinin vәzifәsi
dövlәt orqanları aparatlarının rәhbәrlәinin vәzifәsi
dövlәt orqanları bölmә rәhbәrlәri müavinlәrinin vәzifәsi

439 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunda başqa hal nәzәrdә tutulmayıbsa bu qanunun qüvvәsi şamil
edilmәyәn vәzifә aşağıdakılardan hansıdır

•

yardımçı vәzifәlәr
siyasi vәzifәlәr
inzibati vә yardımçı vәzifәlәr
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heç biri
inzibati vәzifәlәr

440 İnzibati vәzifә nәdir?

•

Heç biri
Ali5ci kateqoriya dövlәt orqanları aparatları vә bölmәlәri rәhbәrlәrinin, onların müavinlәrinin, habelә dövlәt
qulluğunda çalışan mütәxәssislәrin vәzifәlәri
1ci2ci kateqoriya dövlәt orqanları aparatları rәhbәrlәrinin, onların müavinlәrinin, habelә dövlәt qulluğunda
çalışan mütәxәssislәrin vәzifәlәri
1ci7ci kateqoriya dövlәt orqanları rәhbәrlәrinin vә dövlәt qulluğunda çalışanların vәzifәlәri
1ci5ci kateqoriya dövlәt orqanları bölmәlәri rәhbәrlәrinin, onların müavinlәrinin, habelә dövlәt qulluğunda
çalışan mütәxәssislәrin vәzifәlәri

441 Dövlәt orqanlarında vәzifәlәr hәmin vәzifәlәrin funksiyalarının mәzmunundan, sәlahiyyәtlәrinin
mәnbәyindәn vә tutulması üsullarından asılı olaraq hansı növlәrә bölünür?

•

Heç biri
İnzibati vә yardımçı
İnzibati vә admnistrativ
Kömәkçi vә yardımçı
İnzibati vә kömәkçi

442 Dövlәt orqanlarında vәzifәlәr hәmin vәzifәlәrin funksiyalarınan mәzmunundan, sәlahiyyәtlәrinin
mәnbәyindәn vә tutulması üsullarından asılı olaraq neçә yerә bölünür

•

6.0
2
4.0
3
5.0

443 Dövlәt qulluğu vәzifәsi anlayışının düzgün variantını tapın

•

heç biri
dövlәt qulluğu vәzifәsi dövlәt orqanının normativ aktlarla müәyyәn edilәn struktur quruluşu vә ştat cәdvәlinә
uyğun olan ştat vahididir. Hәmin vәzifәni tutan şәxsin sәlahiyyәt vә funksiyalarının hüdudları hәmin orqanın
sәlahiyyәtindәn asılı olaraq müәyyәn edilir
dövlәt qulluğu vәzifәsi ictimai tәşkilatların normativ aktlarla müәyyәn edilәn struktur quruluşu vә ştat cәdvәlinә
uyğun olan ştat vahididir
Dövlәt qulluğu vәzifәsi bu Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı (maaş yalnız dövlәt büdcәsi vәsaitindәn
verilә bilәr) dövlәt qulluğu vәzifәsini tutan vә inzibati vәzifә üzrә dövlәt qulluğuna qәbul edilәrkәn Azәrbaycan
Respublikasına sadiq olacağına and içәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşlarının qulluğudur
dövlәt qulluğu vәzifәsi hәmin vәzifәni tutan şәxsin sәlahiyyәt vә funksiyalarının hüdudlarına müvafiq struktur
quruluşu vә ştat cәdvәlinә uyğun olan ştat vahididir

444 Dövlәt qulluğu vәzifәsi nәdir?

•

Heç biri
Dövlәt orqanının normativ aktları ilә müәyyәn edilәn struktur quruluşu vә ştat cәdvәlinә uyğun olan ştat vahididir
Qanun ilә müәyyәn edilәn struktur quruluşu vә ştat cәdvәlinә uyğun olan ştat vahididir
AR Konstitusiyası ilә müәyyәn edilәn struktur quruluşu vә ştat cәdvәlinә uyğun olan ştat vahididir
AR Prezidenti yanında Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә Komissiyasının normativ aktları ilә müәyyәn edilәn
struktur quruluşu vә ştat cәdvәlinә uyğun olan ştat vahididir

445 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunun VI fәslinin düzgün adlanan başlığını tapin

•

Dövlәt qulluqçularının әmәyinin ödәnilmәsi
Yekun müddәalar
Dövlәt qulluğunda maddi mәsuliyyәt
Dövlәt qulluğunda sosial mәsuliyyәt
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Dövlәt qulluğunda pensiya hüququ

446 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunun V fәslinin düzgün adlanan başlığını tapin

•

Dövlәt qulluğunda etiaka kodeksi
Dövlәt qulluğu keçmә
Dövlәt qulluğu vә onun әsas vәzifәlәri
Dövlәt qulluğu keçmәdә tәlәb olunan şәrtlәr
Dövlәt qulluqçularının hüquq mәsuliyyәti

447 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunun IV fәslinin düzgün adlanan başlığını tapın

•

Dövlәt qulluqçusunun tәminatlar sistemi
Dövlәt qulluqçusu
Dövlәt qulluqçusu vә mәlumatlardan istifadә
Dövlәt qulluqçusunun müsabiqә şәrtlәri
Dövlәt qulluqçusuna hәdiyyә alma ilә әlaqәdar qoyulan mәhdudiyyәtlәr

448 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunun III fәslinin düzgün adlanan başlığını tapin

•

heç biri
Dövlәt qulluğu vәzifәsi
Dövlәt qulluğunun hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi
Dövlәt qulluğunda tәminatlar sistemi
Dövlәt qulluğunda vәzifә funksiyalarınz әmәl olunmasına nәzarәt

449 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunun II fәslinin düzgün adlanan başlığını tapin

•

etik davranış qaydaları
Dövlәt orqanları
Yekun müddәalar
Ümumi müddәalar
Fәaliyyәtin tәşkili

450 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunun I fәslinin düzgün adlanan başlığını tapin

•

Dövlәt qulluğu keçmә
Ümumi müddәalar
Dövlәt qulluğu vәzifәsi
Dövlәt orqanları
Dövlәt qulluqçusu

451 Aşağıdakılardan biri öz sәlahiyyәtinә görә 5ci kateqoriya dövlәt orqanlarının tәsnifatına aiddir

•

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisi
müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının inzibati әrazi dairәlәri üzrә nümayәndәliklәri
Azәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsi

452 Aşağıdakılardan biri öz sәlahiyyәtinә görә 4cü kateqoriya dövlәt orqanlarının tәsnifatına aiddir

•

heç biri
rayon (şәhәr) mәhkәmәlәri
Ağır Cinayәtlәrә dair İşlәr üzrә Azәrbaycan Respublikasının Hәrbi Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının Aparatı
Azәrbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrә müvәkkili (Ombudsmanın)

453 Aşağıdakılardan biri öz sәlahiyyәtinә görә 3cü kateqoriya dövlәt orqanlarının tәsnifatına aid deyil
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•

Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının Aparatı
MәhkәmәHüquq Şurasının Aparatı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mәrkәzi Seçki Komissiyasının AparatıNaxçıvan Muxtar Respublikasının
Mәrkәzi Seçki Komissiyasının Aparatı
Azәrbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrә müvәkkilinin (ombudsmanın) regional mәrkәzlәri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanları

454 Aşağıdakılardan biri öz sәlahiyyәtinә görә 2ci kateqoriya dövlәt orqanlarının tәsnifatına aiddir

•

heç biri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Hәrbi Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının Aparatı

455 Aşağıdakılardan biri öz sәlahiyyәtinә görә 1ci kateqoriya dövlәt orqanlarının tәsnifatına aiddir

•

heç biri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Hәrbi Mәhkәmәsi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәhkәmәsi
Ağır Cinayәtlәrә dair İşlәr üzrә Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mәhkәmәsi

456 Aşağıdakılardan biri öz sәlahiyyәtinә görә Ali kateqoriya dövlәt orqanlarının tәsnifatına aid deyil

•

heç biri
Azәrbaycan Respublikasının Ali mәhkәmәsi
Azәrbaycan dövlәtinin başçısının fәaliyyәtini bilavasitә tәmin edәn vә icra sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirәn
orqanlar
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi

457 Aşağıdakılardan biri öz sәlahiyyәtinә görә Ali kateqoriya dövlәt orqanlarının tәsnifatına aiddir

•

heç biri
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi
Azәrbaycan Respublikasının Hәrbi Mәhkәmәsi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәhkәmәsi
Ağır Cinayәtlәrә dair İşlәr üzrә Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mәhkәmәsi

458 Әsas sәlahiyyәtlәri Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113cü vә 124cü maddәlәri ilә müәyyәn
edilәn dövlәt orqanları – müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının yanında yaradılan dövlәt agentliklәrinin vә
dövlәt xidmәtlәrinin, müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının yanında, tabeliyindә olan orqanların yerli
bölmәlәri, müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının inzibati әrazi dairәlәri üzrә nümayәndәliklәri neçәnci
kateqoriya dövlәt orqanlarıdır

•

3cü kateqoriya dövlәt orqanları
5ci kateqoriya dövlәt orqanları
4cü kateqoriya dövlәt orqanları
1ci kateqoriya dövlәt orqanları
2ci kateqoriya dövlәt orqanları

459 Әsas sәlahiyyәtlәri Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113cü, 120ci vә 124cü maddәlәri ilә
vә qanunla müәyyәn edilәn dövlәt orqanları – müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, müvafiq icra hakimiyyәti
orqanlarının yerli bölmәlәri, müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının yanında, tabeliyindә olan orqanlar, rayon
(şәhәr) mәhkәmәlәri, rayon (şәhәr) prokurorluqları vә hәrbi prokurorluqları neçәnci kateqoriya dövlәt
orqanlarıdır
3cü kateqoriya dövlәt orqanları

•
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•

4cü kateqoriya dövlәt orqanları
1ci kateqoriya dövlәt orqanları
2ci kateqoriya dövlәt orqanları
6cı kateqoriya dövlәt orqanları

460 Әsas sәlahiyyәtlәri Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113cü vә 124cü maddәlәri ilә vә
qanunla müәyyәn edilәn dövlәt orqanları – müvafiq icra hakimiyyәti orqanlarının yanında yaradılan dövlәt
agentliklәri vә dövlәt xidmәtlәri, Azәrbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrә müvәkkilinin
(ombudsmanın) regional mәrkәzlәri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mәrkәzi Seçki Komissiyasının
Aparatı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanları, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Televiziya vә Radio Şurasının Aparatı, ağır cinayәtlәr mәhkәmәlәri, inzibatiiqtisadi
mәhkәmәlәr, hәrbi mәhkәmәlәr, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hәrbi Prokurorluğu, Bakı şәhәr
prokurorluğu neçәnci kateqoriya dövlәt orqanlarıdır

•

3cü kateqoriya dövlәt orqanları
3cü kateqoriya dövlәt orqanları
1ci kateqoriya dövlәt orqanları
7ci kateqoriya dövlәt orqanları
6cı kateqoriya dövlәt orqanları

461 Әsas sәlahiyyәtlәri Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azәrbaycan Respublikasının
Konstitusiya qanunları, Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә vә Azәrbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 113cü maddәsi ilә müәyyәn edilәn dövlәt orqanları – Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Mәhkәmәsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müvafiq icra hakimiyyәti orqanı, Azәrbaycan
Respublikasının Hәrbi Prokurorluğu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokurorluğu, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının İnsan hüquqları üzrә müvәkkilinin (ombudsmanın) Aparatı, Azәrbaycan Respublikasının
apelyasiya mәhkәmәlәri, Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının Aparatı, Azәrbaycan
Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizә üzrә Komissiyasının Katibliyi, müvafiq icra hakimiyyәti
orqanları, Milli Televiziya vә Radio Şurasının Aparatı neçәnci kateqoriya dövlәt orqanlarıdır

•

1ci kateqoriya dövlәt orqanları
2cü kateqoriya dövlәt orqanları
Ali kateqoriya dövlәt orqanları
5ci kateqoriya dövlәt orqanları
3ci kateqoriya dövlәt orqanları

462 Әsas sәlahiyyәtlәri Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azәrbaycan Respublikasının
Konstitusiya qanunları vә Azәrbaycan Respublikasının qanunları ilә müәyyәn edilәn dövlәt orqanları –
Azәrbaycan Respublikasının Ali Mәhkәmәsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisi, Azәrbaycan
Respublikasının Baş Prokurorluğu, Azәrbaycan Respublikasının Hesablama Palatası, MәhkәmәHüquq
Şurasının Aparatı, Azәrbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrә müvәkkilinin (ombudsmanın) Aparatı
neçәnci kateqoriya dövlәt orqanlarıdır

•

1ci kateqoriya dövlәt orqanları
2ci kateqoriya dövlәt orqanları
5ci kateqoriya dövlәt orqanları
6cı kateqoriya dövlәt orqanları
3cü kateqoriya dövlәt orqanları

463 Әsas sәlahiyyәtlәri Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7ci maddәsinin III hissәsinә әsasәn
müәyyәn edilәn Azәrbaycan Respublikasının qanunvericilik, icra vә mәhkәmә hakimiyyәtinin әn yüksәk
dövlәt orqanları, habelә yuxarı icra orqanı – Azәrbaycan dövlәtinin başçısının fәaliyyәtini bilavasitә tәmin
edәn vә icra sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirәn orqanlar, Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi, Ali
konstitusiya әdalәt mühakimәsi sәlahiyyәtlәrini hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya
Mәhkәmәsi neçәnci kateqoriya dövlәt orqanlarıdır

•

4ci kateqoriya dövlәt orqanları
3ci kateqoriya dövlәt orqanları
2ci kateqoriya dövlәt orqanları
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•

Ali kateqoriya dövlәt orqanları
5ci kateqoriya dövlәt orqanları

464 Dövlәt orqanları kateqoriyalar üzrә neçә tәsnifata bölünür

•

8.0
4
12.0
14.0
6

465 İnzibati vә yardımçı vәzifәlәri tutan hәr bir dövlәt qulluqçusu neçә dәfә attestasiyadan keçirilmәlidir?

•

Üç ildә iki dәfәdәn çox olmayaraq
Heç biri
Üç ildә bir dәfәdәn çox olmayaraq
Beş ildә iki dәfәdәn çox olmayaraq
Beş ildә bir dәfәdәn çox olmayaraq

466 Dövlәt qulluqçusunun fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi kim tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Heç biri
Dövlәt qulluqçusunun yuxarı rәhbәri
Dövlәt qulluqçusunun hәmkarları tәrәfindәn
Dövlәt qulluqçusunun bilavasitә rәhbәri
Әmәk kollektivinin üzvlәri tәrәfindәn

467 Dövlәt qulluqçusunun xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin mәqsәdi nәdәn ibarәtdir? 1. Dövlәt
qulluqçusunun il әrzindә vәzifәsinin öhdәsindәn gәlmәsinin yoxlanılması 2. Dövlәt tәltiflәrinә tәqdim
olunması üçün 3. Tutduğu vәzifәyә dair tәlәblәrin yerinә yetirilmәsini qiymәtlәndirmәkdәn 4. Ezamiyyәt
mәsәlәlәrinin hәll edilmәsi üçün 5. İşçinin gәlәcәk inkişafını müәyyәn etmәk

•

Heç biri
3,4,5
1,4,5
2,4,5
1,3,5

468 İnzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçusunun xidmәti fәaliyyәti nә zaman qiymәtlәndirilir?

•

Heç biri
Hәr tәqvim ilinin yarısında
Hәr tәqvim ilinin 3cü rübünün sonu
Hәr tәqvim ilinin sonunda
Yarım ilin yekunlarında

469 Yardımçı vәzifәli dövlәt qulluqçusunun ixtisas dәrәcәlәrinә aiddir?

•

Kiçik dövlәt qulluqçusu
Birinci dәrәcә dövlәt müşaviri
Heç bir
Hәqiqi dövlәt müşaviri
Dövlәt qulluğunun kiçik referenti

470 İnzibati vәzifәli dövlәt qulluqçusunun ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil:
İkinci dәrәcә dövlәt müşaviri
Birinci dәrәcә dövlәt müşaviri
Hәqiqi dövlәt müşaviri
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•

Kiçik dövlәt qulluqçusu
Dövlәt qulluğunun ikinci dәrәcә referenti

471 Dövlәt qulluqçusunun digәr qulluqçulardan әsas fәrqi:

•

Heç bir fәrq yoxdur
Dövlәt qulluqçuları isә qәbul olarkәn and içmirlәr
Heç biri
Tәkbaşına qәrar vermәk hüququna
Dövlәt hakimiyyәti sәlahiyyәtlәrinin olması

472 Dövlәt qulluqçularına “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş әsas mәhdudiyyәtlәrә aid
olmayanı tapın

•

dövlәt orqanlarında әlavә ödәnişli (әmәk qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş qaydada müvәqqәti әvәz edilmәsi
halları istisna olmaqla), heç bir seçkili vә ya tәyinatlı vәzifә tutmağa
qulluq keçdiyi dövlәt orqanı rәhbәrinә bildirmәdәn xarici ölkәnin vәsaiti hesabına oraya getmәyә
dövlәt orqanının vә ya yerli özünüidarә orqanının işlәri üzrә üçüncü şәxslәrin vәkili olmağa
dövlәt qulluqçularının vәzifә maaşlarına ARin qanununa müvafiq yerli әmsalların müәyyәn edilmәsi
dövlәt qulluğuna xitam verildikdәn sonra Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş
müddәt әrzindә öz qulluq fәaliyyәtinә aid olan vә dövlәt sirri vә ya qanunla mühafizә edilәn digәr sirr olan
mәsәlәlәr barәdә informasiyadan üçüncü şәxslәrin xeyrinә istifadә etmәyә

473 Dövlәt qulluqçusunun mәhdudiyyәtlәrinә aid deyil: 1. Dövlәt qulluğuna xitam verildikdәn sonra ARnın
qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş müddәt әrzindә öz qulluq fәaliyyәtinә aid olan vә dövlәt sirri vә ya
qanunla mühafizә edilәn digәr sirr olan mәsәlәlәr barәdә informasiyadan üçüncü şәxslәrin xeyrinә istifadә
etmәk 2. İlk tәlәbdәn öz şәxsi işinin bütün materialları ilә, şәxsi işә tikilmәli olan rәylәr vә digәr sәnәdlәrlә
tanış olmaq, habelә öz izahatlarının şәxsi işә tikilmәsini tәlәb etmәk 3. Qulluq keçdiyi dövlәt orqanı
rәhbәrinә bildirmәdәn xarici ölkәnin vәsaiti hesabına oraya getmәyә 4. Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş
qaydada dövlәt vәsaiti hesabına tәhsil almaq vә müvafiq tәlim keçmәk, habelә tәhsil mәqsәdilә mәzuniyyәt
almaq 5. Qulluq vәzifәlәrini icra etdiyi dövrdә siyasi partiyaların fәaliyyәtindә iştirak etmәk

•

2.3
3,4
4.5
2,4
1, 2

474 Dövlәt qulluqçularına “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş mәhdudiyyәtlәrә aid olanı
tapın

•

haqqı ödәnilәn mәzuniyyәtә çıxmaq;
lazımi qulluq şәraiti almaq;
tәcrübә, yenidәnhazırlanma vә ixtisasartırma keçmә;
dövlәt qulluqçularının vә onların ailә üzvlәrinin icbari tibbi sığortası;
qulluq keçdiyi dövlәt orqanı rәhbәrinә bildirmәdәn xarici ölkәnin vәsaiti hesabına oraya getmәk;

475 Dövlәt qulluqçusunun mәhdudiyyәtlәrinә aiddir: 1. Dövlәt orqanlarında әlavә ödәnişli, heç bir seçkili vә
ya tәyinatlı vәzifә tutmaq 2. Müvafiq orqanlarda vә mәhkәmәdә öz qanuni hüquqlarını vә mәnafeyini
müdafiә etmәk 3. Elmi vә yaradıcılıq fәaliyyәti istisna olmaqla, qulluq keçdiyi dövlәt orqanı rәhbәrinin
icazәsi olmadan pedaqoji vә başqa ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmaq 4. Qulluq keçdiyi dövlәt orqanının
rәhbәrindәn aldığı icrası mәcburi olan göstәriş vә ya әmrin qanuniliyi vә ya dürüstlüyü dövlәt qulluqçusunda
şübhә doğurursa, hәmin göstәrişin vә ya әmrin yazılı şәkildә ona verilmәsini tәlәb etmәk 5. Dövlәt orqanının
vә ya yerli özünüidarә orqanının işlәri üzrә üçüncü şәxslәrin vәkili olmaq

•

2, 3,4
1,3,5
1,2,3
3,4,5
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476 Dövlәt qulluqçularının “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş әsas vәzifәlәrinә aid olanı
tapın

•

vәtәndaşların, müәssisә, idarә vә tәşkilatların müraciәtlәrinә vaxtında baxmalı vә öz sәlahiyyәtlәri hüdudunda
onları qәrәzsiz hәll etmәli
ilk tәlәbdәn öz şәxsi işinin bütün materialları ilә, şәxsi işә tikilmәli olan rәylәr vә digәr sәnәdlәrlә tanış olmaq,
habelә öz izahatlarının şәxsi işә tikilmәsini tәlәb etmәk
şәrәf vә lәyaqәtinә xәlәl gәtirәn mәlumatları tәkzib etmәk üçün xidmәti araşdırma aparılmasını tәlәb etmәk
ixtisasının artması vә qulluq vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsinә münasibәti nәzәrә alınmaqla qulluqda irәli
çәkilmәk vә ya dövlәt maaşının mәblәğinin artırılması iddiasında olmaq
әmanәtlәrdәn (depozitlәrdәn), qiymәtli kağızlardan, rentadan vә icarәdәn gәlir götürmәk

477 Dövlәt qulluqçusunun vәzifәlәrinә aiddir: 1. Qanunvericiliyi vә dövlәt orqanlarının qәbul etdiklәri başqa
normativ hüquqi aktları hәyata keçirmәk 2. Dövlәt mәvacibi almaq 3. Rәhbәrlәrin öz sәlahiyyәti hüdudunda
verdiklәri әmrlәri, sәrәncamları vә göstәrişlәri yerinә yetirmәk 4. Dövlәt orqanında müәyyәn edilmiş qulluq
reqlamentinә riayәt etmәk 5. Әmanәtlәrdәn (depozitlәrdәn), qiymәtli kağızlardan, rentadan vә icarәdәn gәlir
götürmәk

•

1,2,4
1,3,4
3,4,5
1,2,3
1,2,5

478 Dövlәt qulluqçusunun hüquqlarına aid deyil: 1. Әlavә tәhsili vә qulluq vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsinә
münasibәti nәzәrә alınmaqla qulluqda irәli çәkilmәk vә ya dövlәt maaşının mәblәğinin artırılması iddiasında
olmaq 2. Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada müvәqqәti olaraq başqa yaşayış yerinә
keçmәk, başqa yerdә qulluq keçmәk 3. Elmi vә yaradıcılıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq, qulluq keçdiyi dövlәt
orqanı rәhbәrinin icazәsi ilә pedaqoji vә başqa ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmaq 4. Qanunvericilikdә
müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada öz fiziki vә әqli qabiliyyәtinin vә ya tapşırılan funksiyaların icrasına
yararlı olmasının müәyyәn edilmәsi üçün tibbi komissiyalarda müayinә keçmәli 5. Qulluq keçdiyi orqanın
rәhbәrinә hәr il öz gәlirlәri vә әmlak vәziyyәti haqqında maliyyә hesabatı vermәk, orada әlavә gәlirlәrin
mәnbәyini, növünü vә mәblәğini göstәrmәk

•

Heç biri
2,4,5
3,4,5
1,2,3
1,3,5

479 Dövlәt qulluqçusunun hüquqlarına aiddir: 1. Vәzifә borcunu yerinә yetirmәk üçün dövlәt orqanlarından,
ictimai birliklәrdәn, müәssisә, idarә vә tәşkilatlardan müәyyәn edilmiş qaydada lazımi informasiya vә
materiallar tәlәb etmәk vә almaq 2. Dövlәt sirrini vә qanunla mühafizә edilәn digәr sirri hәmişә, o cümlәdәn
dövlәt qulluğuna xitam verildikdәn sonra da saxlamaq 3. Dövlәt qulluqçusunu vәzifәyә tәyin vә vәzifәdәn
azad etmәk hüququna malik olan vәzifәli şәxsdәn öz qulluq vәzifәlәrinin yazılı surәtdә tәsbit edilmәsini vә
onların icrası üçün şәrait yaradılmasını tәlәb etmәk 4. Dövlәt mәvacibi almaq 5. Etik davranış qaydalarına
әmәl etmәk

•

Heç biri
1,3,4
3,4,5
1,2,3
2,3,4

480 Dövlәt qulluqçularının “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş әsas hüquqlarına aid olanı
tapın
73/107

22.12.2016

•

qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada öz fiziki vә әqli qabiliyyәtinin vә ya tapşırılan
funksiyaların icrasına yararlı olmasının müәyyәn edilmәsi üçün tibbi komissiyalarda müayinә keçmәli
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada dövlәt vәsaiti hesabına tәhsil almaq vә müvafiq tәlim keçmәk, habelә
tәhsil mәqsәdilә mәzuniyyәt almaq
qulluq keçdiyi orqanın rәhbәrinә hәr il öz gәlirlәri vә әmlak vәziyyәti haqqında maliyyә hesabatı vermәli, orada
әlavә gәlirlәrin mәnbәyini, növünü vә mәblәğini göstәrmәli
vәzifә borcunun yerinә yetirilmәsi vaxtı daxil olan vә vәtәndaşların şәxsi hәyatı, şәrәfi vә lәyaqәti ilә bağlı
mәlumatları gizli saxlamalı vә qanunla nәzәrdә tutulmuş hallar istisna edilmәklә, belә mәlumatların verilmәsini
tәlәb etmәmәli
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallarda vә qaydada müvәqqәti olaraq başqa yaşayış yerinә keçmәli, başqa
yerdә qulluq keçmәli vә ya başqa vәzifәlәri icra etmәli

481 Dövlәt qulluqçularının “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş әsas hüquqlqrına aid
olmayanı tapın

•

hәmkarlar ittifaqlarında birlәşmәk
dövlәt orqanında müәyyәn edilmiş qulluq reqlamentinә riayәt etmәk
dövlәt mәvacibi almaq
dövlәt qulluqçusunu vәzifәyә tәyin vә vәzifәdәn azad etmәk hüququna malik olan vәzifәli şәxsdәn öz qulluq
vәzifәlәrinin yazılı surәtdә tәsbit edilmәsini vә onların icrası üçün şәrait yaradılmasını tәlәb etmәk
elmi vә yaradıcılıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq, qulluq keçdiyi dövlәt orqanı rәhbәrinin icazәsi ilә pedaqoji vә
başqa ödәnişli fәaliyyәtlә mәşğul olmaq

482 Dövlәt qulluqçularının“Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş әsas vәzifәlәrinә aid
olmayanı tapın

•

dövlәt sirrini vә qanunla mühafizә edilәn digәr sirri hәmişә, o cümlәdәn dövlәt qulluğuna xitam verildikdәn sonra
da saxlamalı
dövlәt qulluqçusunu vәzifәyә tәyin vә vәzifәdәn azad etmәk hüququna malik olan vәzifәli şәxsdәn öz qulluq
vәzifәlәrinin yazılı surәtdә tәsbit edilmәsini vә onların icrası üçün şәrait yaradılmasını tәlәb etmәk
Başqa dövlәt qulluqçularının işini çәtinlәşdirәn, yaxud qulluq keçdiyi dövlәt orqanının nüfuzunu aşağı sala
bilәcәk hәrәkәtlәrә yol vermәmәli
Rәhbәrlәrin öz sәlahiyyәti hüdudunda verdiklәri әmrlәri, sәrәncamları vә göstәrişlәri yerinә yetirmәli
vәtәndaşların, müәssisә, idarә vә tәşkilatların müraciәtlәrinә vaxtında baxmalı vә öz sәlahiyyәtlәri hüdudunda
onları qәrәzsiz hәll etmәli

483 Dövlәt qulluqçusunun vәzifәlәrinә aid deyil: 1. Başqa dövlәt qulluqçularının işini çәtinlәşdirәn, yaxud
qulluq keçdiyi dövlәt orqanının nüfuzunu aşağı sala bilәcәk hәrәkәtlәrә yol vermәmәk 2. Hәmkarlar
ittifaqlarında birlәşmәk 3. Vәtәndaşların, müәssisә, idarә vә tәşkilatların müraciәtlәrinә vaxtında baxmalı vә
öz sәlahiyyәtlәri hüdudunda onları qәrәzsiz hәll etmәk 4. Dövlәt mәvacibi almaq

•

2.3
2,4
1.2
1,3
3.4

484 Dövlәt qulluqçusunun yardımçı vәzifәlәrin üçüncüdördüncü tәsnifat vәzifәlәri üçün növbәti ixtisas
dәrәcәsi alması üçün müvafiq ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti ardıcıl olaraq neçә il tәşkil etmәlidir.

•

4 il
1 il
6 il
3 il
2 il

485 Üçüncüdördüncü tәsnifat yardımçı vәzifәlәri üçün müәyyәn edilmiş ixtisas dәrәcәlәri çәrçivәsindә
növbәti ixtisas dәrәcәsi almaq üçün dövlәt qulluqçusunun malik olduğu ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti
neçә il tәşkil etmәlidir?
Heç biri

•
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•

1
3.0
2
4.0

486 Birinciikinci tәsnifat yardımçı vәzifәlәri üçün müәyyәn edilmiş ixtisas dәrәcәlәri çәrçivәsindә növbәti
ixtisas dәrәcәsi almaq üçün dövlәt qulluqçusunun malik olduğu ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti neçә il
tәşkil etmәlidir?

•

Heç biri
2
3.0
1
5.0

487 Dövlәt qulluqçusunun yardımçı vәzifәlәrin birinciikinci tәsnifat vәzifәlәri üçün növbәti ixtisas dәrәcәsi
alması üçün müvafiq ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti ardıcıl olaraq neçә il tәşkil etmәlidir.

•

8 il
2 il
6 il
3 il
5 il

488 Göstәrilәnlәrdәn hansı inzibati vәzifәlәrin ali tәsnifatı üzrә әn yüksәk ixtisas dәrәcәsi hesab edilir?

•

Heç bir
Hәqiqi dövlәt müşaviri
3cü dәrәcә dövlәt müşaviri
1ci dәrәcә dövlәt müşaviri
Dövlәt qulluğunun baş müşaviri

489 Dövlәt qulluğunun әn kiçik ixtisas dәrәcәsi hansıdır?

•

Heç biri
Dövlәt qulluğunun kiçik referenti
2ci dәrәcә dövlәt qulluqçusu
Kiçik dövlәt qulluqçusu
Hәqiqi dövlәt müşaviri

490 Dövlәt qulluqçusunun inzibati vәzifәlәrin altıncıyeddinci tәsnifat vәzifәlәri üçün növbәti ixtisas
dәrәcәsi alması üçün müvafiq ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti neçә il tәşkil etmәlidir.

•

10 il
2 il
6 il
1 il
7 il

491 Dövlәt qulluqçusunun inzibati vәzifәlәrin üçüncübeşinci tәsnifat vәzifәlәri üçün növbәti ixtisas dәrәcәsi
alması üçün müvafiq ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti neçә il tәşkil etmәlidir.

•

9 il
3 il
6 il
5 il
1 il
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492 Üçüncübeşinci tәsnifat vәzifәlәri üçün müәyyәn edilmiş ixtisas dәrәcәlәri çәrçivәsindә növbәti ixtisas
dәrәcәsi almaq üçün dövlәt qulluqçusunun malik olduğu ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti neçә il tәşkil
etmәlidir?

•

Heç biri
3
2.0
5
4.0

493 Dövlәt vәzifәli şәxs kimdir?

•

Heç biri
İnzibati vәzifә tutan vә hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri alan dövlәt qulluqçusu
AR Prezidenti tәrәfindәn vәzifәyә tәyin edilmiş vә hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri almayan dövlәt qulluqçusu
İnzibati vә ya yardımçı vәzifә tutan vә hakimiyyәt sәlahiyyәtlәri almayan dövlәt qulluqçusu
Yardımçı vәzifә tutan dövlәt qulluqçusu

494 Dövlәt qulluqçusu kimdir?

•

Heç biri
Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı dövlәt qulluğu vәzifәsini tutan, inzibati vә yardımçı vәzifә üzrә dövlәt
qulluğuna qәbul edilәrkәn ARya sadiq olacağına and içәn AR vәtәndaşıdır
Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada işә qәbul edilmiş vә müvafiq vәzifә üzrә dövlәt qulluğuna qәbul edilәrkәn
ARya sadiq olacağına and içәn AR vәtәndaşıdır
Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı dövlәt qulluğu vәzifәsini tutan vә inzibati vәzifә üzrә dövlәt qulluğuna
qәbul edilәrkәn ARya sadiq olacağına and içәn AR vәtәndaşıdır
Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı dövlәt qulluğu vәzifәsini tutan vә inzibati vәzifә üzrә dövlәt qulluğuna
qәbul edilәrkәn ARya sadiq olacağına and içәn vәtәndaşlar

495 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş qaydada maaşlı (maaş yalnız dövlәt büdcәsi
vәsaitindәn verilә bilәr) dövlәt qulluğu vәzifәsini tutan vә inzibati vәzifә üzrә dövlәt qulluğna qәbul
edilәrkәn Azәrbaycan respublikasına sadiq olacağına and içәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı nә
adlanır

•

siyasi xadim
Dövlәt qulluqçusu
dövlәt xadimi
İctimai xadim
ictimaisiyasi xadim

496 İxtisas dәrәcәsi verilәrkәn dövlәt qulluqçusunun  tәcrübәsi nәzәrә alınır cümlәsini
tamamlayın.

•

heç biri
peşәkarlığı vә idarәçilik
qabiliyyәtlilik
intelekktuallıq
kreativlik

497 Dövlәt qulluğunun baş müşaviri vә ondan aşağı olan ixtisas dәrәcәlәri kim әrәfindәn verilir?

•

Heç biri
Dövlәt orqanının rәhbәri
AR Prezidenti
AR Milli Mәclisi
AR Nazirlәr Kabineti

498 Üçüncü dәrәcә dövlәt müşaviri vә ondan yuxarı olan ixtisas dәrәcәlәri kim tәrәfindәn verilir?
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•

Heç biri
AR Prezidenti
Dövlәt orqanının rәhbәri
AR Milli Mәclisi
AR Nazirlәr Kabineti

499 İxtisas dәrәcәlәri verilәn zaman nәzәrә alınır? 1. Dövlәt qulluqçusunun tutduğu vәzifә 2. Dövlәt
qulluqçusunun ezamiyyәt müddәtlәri 3. Qulluq stajı 4. İcra etdiyi sәnәdlәrin әhәmiyyәti 5. İxtisas
dәrәcәsindә qulluq müddәti 6. Әvvәllәr verilmiş ixtisas dәrәcәsi

•

2,3,4,5
1,3,5,6
1,2,3,4
3,4,5,6
1,3,4,5

500 İxtisas dәrәcәlәri dövlәt qulluqçularına hansı tәminatlar verir? 1. İnzibati vәzifә tutmaq 2. Yuxarı dövlәt
orqanına qәbulda üstünlük 3. Vәzifә maaşına әlavә haqq almaq 4. Sosial tәminatlardan istifadә etmәk 5.
Yardımçı vәzifәyә seçim zamanı üstünlük

•

Heç biri
1,3,4
1,2,3
3,4,5
2,3,5

501 İnzibati vәzifәlәrin üçüncüaltıncı tәsnifat vәzifәlәri tutan dövlәt qulluqçusunun hәmin tәsnifat üzrә daha
yüksәk (növbәti) ixtisas dәrәcәsi alması üçün müvafiq vәzifә dә daxil olmaqla, hәmin tәsnifata daxil olan
vәzifәlәrdә azı neçә il qulluq stajı olmalıdır.

•

3 il
2 il
5 il
4 il
6 il

502 İnzibati vәzifәlәrin Ali tәsnifatı istisna olmaqla, birinci  ikinci tәsnifat inzibati vәzifәlәri tutan dövlәt
qulluqçusunun hәmin tәsnifat üzrә ixtisas dәrәcәsi alması üçün dövlәt qulluğunda azı 10 il qulluq stajı olmasi
ilә yanaşı eyni zamanda hәmin tәsnifatlara daxil olan vәzifәlәrdә azı neçә il qulluq stajı olmalıdır

•

2 il
3 il
5 il
7 il
4 il

503 İnzibati vәzifәlәrin Ali tәsnifatı istisna olmaqla, birinci  ikinci tәsnifat inzibati vәzifәlәri tutan dövlәt
qulluqçusunun hәmin tәsnifat üzrә ixtisas dәrәcәsi alması üçün dövlәt qulluğunda azı neçә il qulluq stajı
olmalıdır

•

9 il
10 il
2 il
4 il
1 il

504 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanuna әsasәn dövlәt qulluqçusunun qulluq stajına 1991ci il oktyabrın 18
dәk iş müddәti daxil edilәn orqanlara aid olmayanı aşağıdakı variantlardan tapın
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•

partiya orqanları
hәmkarlar ittifaqlarının seçkili orqanları
sovet orqanları
dövlәt orqanları
heç biri

505 Aşağıdakılardan dövlәt qulluqçularına ixtisas dәrәcәlәrinin ardıcıl verilmәsi ilә әlaqәdar “Dövlәt qulluğu
haqqında” Qanunda nәzәrdә tutulanlara aid olmayanı tapın

•

әvvәllәr verilmiş ixtisas dәrәcәsinin nәzәrә alınması
özәl sektordakı iş stajı
qulluq stajı
dövlәt qulluqçusunun tutduğu vәzifә
ixtisas dәrәcәsindә qulluq müddәti

506 Aşağıdakılardan yardımçı vәzifәlәrin dördüncü tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid olanı tapın

•

heç biri
dövlәt qulluğunun 2ci dәrәcә referenti
dövlәt qulluğunun baş referenti
dövlәt qulluğunun kiçik referenti
dövlәt qulluğunun 1ci dәrәcә referenti

507 Aşağıdakılardan yardımçı vәzifәlәrin üçüncü tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid olanı tapın

•

heç biri
dövlәt qulluğunun 1ci dәrәcә referenti
dövlәt qulluğunun baş referenti
dövlәt qulluğunun kiçik referenti
dövlәt qulluğunun böyük referenti

508 Aşağıdakılardan yardımçı vәzifәlәrin ikinci tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid olanı tapın

•

heç biri
dövlәt qulluğunun böyük referenti
dövlәt qulluğunun 3cü dәrәcә referenti
dövlәt qulluğunun baş referenti
dövlәt qulluğunun kiçik referenti

509 Aşağıdakılardan yardımçı vәzifәlәrin birinci tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid olanı tapın

•

heç biri
dövlәt qulluğunun baş referenti
dövlәt qulluğunun 3cü dәrәcә referenti
dövlәt qulluğunun kiçik referenti
dövlәt qulluğunun 2cü dәrәcә referenti

510 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin yeddinci tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aiddir

•

heç biri
2ci dәrәcә dövlәt qulluçusu
hәqiqi dövlәt müşaviri
1ci dәrәcә dövlәt müşaviri
dövlәt qulluğunun baş müşaviri

511 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin yeddinci tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

heç biri
1ci dәrәcә dövlәt müşaviri
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3cü dәrәcә dövlәt qulluçusu
2ci dәrәcә dövlәt qulluçusu
kiçik dövlәt qulluçusu

512 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin altıncı tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

heç biri
dövlәt qulluğunun kiçik müşaviri
2ci dәrәcә dövlәt qulluçusu
1ci dәrәcә dövlәt qulluçusu
3cü dәrәcә dövlәt qulluçusu

513 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin beşinci tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

heç biri
3cü dәrәcә dövlәt qulluçusu
1ci dәrәcә dövlәt qulluçusu
dövlәt qulluğunun kiçik müşaviri
2ci dәrәcә dövlәt qulluçusu

514 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin dördüncü tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

dövlәt qulluğunun müşaviri
1ci dәrәcә dövlәt qulluçusu
dövlәt qulluğunun baş müşaviri
dövlәt qulluğunun kiçik müşaviri
heç biri

515 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin üçüncü tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

heç biri
1ci dәrәcә dövlәt müşaviri
dövlәt qulluğunun müşaviri
dövlәt qulluğunun baş müşaviri
dövlәt qulluğunun kiçik müşaviri

516 Birinciikinci tәsnifat inzibati vәzifәlәri tutan dövlәt qulluqçusunun hәmin tәsnifat üzrә ixtisas dәrәcәsi
alması üçün dövlәt qulluğunda azı neçә il qulluq stajı olmalıdır?

•

8.0
10
3.0
5
4.0

517 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin ikinci tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

heç biri
dövlәt qulluğunun kiçik referenti
dövlәt qulluğunun baş müşaviri
3cü dәrәcә dövlәt müşaviri
2ci dәrәcә dövlәt müşaviri

518 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin birinci tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

heç biri
hәqiqi dövlәt müşaviri
2ci dәrәcә dövlәt müşaviri
1ci dәrәcә dövlәt müşaviri
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3cü dәrәcә dövlәt müşaviri

519 Aşağıdakılardan biri inzibati vәzifәlәrin Ali tәsnifatı üzrә ixtisas dәrәcәlәrinә aid deyil

•

heç biri
3cü dәrәcә dövlәt müşaviri
1ci dәrәcә dövlәt müşaviri
hәqiqi dövlәt müşaviri
2ci dәrәcә dövlәt müşaviri

520 Aşağıdakılardan biri ilk dәfә daimi dövlәt qulluğuna qәbul edilәrkәn vәzifәsinin icrasına başlamazdan
әvvәl and içmir

•

baş mәslәhtçi
sürücü
aparıcı mәslәhtçi
mәslәhtçi
heç biri

521 İlk dәfә daimi dövlәt qulluğuna qәbul olan şәxslәr neçә dәfә and içirlәr:

•

5.0
1
3.0
2
4.0

522 Aşağıdakılardan biri ilk dәfә daimi dövlәt qulluğuna qәbul edilәrkәn vәzifәsinin icrasına başlamaxdan
әvvәl and içir

•

arxiv qeydiyyatçısı
mәslәhәtçi
kargüzar
liftçi
makinaçı

523 Dövlәt qulluqçusu neçә dәfә and içir?

•

Heç biri
Bir dәfә
Müvafiq dövlәt orqanın müәyyәn etdiyi sayda
Hәr dәfә dövlәt oraqnlarına işә qәbul olunduqda
Ehtiyat kadrlar siyahısına daxil edikdә

524 Dövlәt qulluqçusunun and içmә hansı şәkildә hәyata keçiril?

•

Heç biri
Tәntәli şәraitdә ARnın Dövlәt bayrağı altında AR Konstitusiyasına әl basmaqla
AR Prezidenti yanında Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә Komissiyasında, tәntәli şәraitdә ARnın Dövlәt bayrağı
altında AR Konstitusiyasına әl basmaqla
AR Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasında, tәntәli şәraitdә ARnın Dövlәt bayrağı altında AR Konstitusiyasına әl
basmaqla
AR Prezidenti Konstitusiya Mәhkәmәsindә tәntәli şәraitdә AR Konstitusiyasına әl basmaqla

525 Dövlәt qulluğuna qәbul edilmiş vәtәndaş nә zaman and içir?

•

Heç biri
Daimi dövlәt qulluquna qәbul olunduqda
Sınaq müddәtinin әvvәlindә
Staj müddәti bitdikdә
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Attestasiyadan keçdikdәn sonra

526 Dövlәt qulluqçusunun andı nәyi tәsdiq edir?

•

Heç biri
AR ilә dövlәt qulluqçusu arasında açıq hüquqi borc vә sәdaqәt münasibәtlәrini
Dövlәt oraqnı ilә dövlәt qulluqçusu arasında açıq hüquqi borc vә sәdaqәt münasibәtlәrini
AR xalqı ilә dövlәt qulluqçusu arasında açıq hüquqi borc vә sәdaqәt münasibәtlәrini
ARnın Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası ilә dövlәt qulluqçusu arasında açıq hüquqi borc vә sәdaqәt
münasibәtlәrini

527 Dövlәt qulluqçusunun әlavә tәhsili hansı qaydada hәyata keçirilir?

•

Heç biri
Qulluqkeçmәdәn ayrılmaqla, qismәn ayrılmaqla vә ya ayrılmamaqla
Qulluqkeçmәdәn ayrılmaqla vә ya qismәn ayrılmaqla
Qulluqkeçmәdәn qismәn ayrılmaqla vә ya ayrılmamaqla
Qulluqkeçmәdәn ayrılmaqla vә ayrılmamaqla

528 Dövlәt qulluqçusunun әlavә tәhsil alması üçün әsasdır: 1. Dövlәt qulluğunda daha yüksәk vәzifәyә tәyin
edilmәsi 2. Hәmkarlar İttifaqına üzv olma 3. Siyasi partiyalara üzv olmaq 4. Dövlәt qulluqçusunun
attestasiyası vә ya onun xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinin nәticәsi 5. Mәhkәmә orqanlarında
özünün qanuni hüquqlarını qorumaq 6. Dövlәt qulluqçusunun şәxsi tәşәbbüsü

•

1,3,4
1,4,6
4,5,6
1,2,3
2,4,6

529 Dövlәt qulluqçusunun әlavә tәhsil aldığı müddәt onun qulluq stajına daxildirmi?

•

Qanunvericilikdә belә hal nәzәrdә tutulmayıb
Bu ixtisasların növündәn asılıdır
Xeyir
Heç biri
Bәli

530 “Dövlәt qulluğunda fәrqlәnmәyә görә” medalının Әsasnamәsinin vә tәsvirinin tәsdiq edilmәsi barәdә
Azәrbaycan Respublikasının Qanununda aşağıdakılardan hansına görә dövlәt qulluqçularına “Dövlәt
qulluğunda fәrqlәnmәyә görә” medalı verilir

•

heç biri
milli dövlәt quruculuğu sahәsinә aid mühüm layihәlәrin hazırlanmasında vә onların hәyata keçirilmәsindә fәal
iştiraka görә; dövlәt orqanlarında vicdanlı fәaliyyәtә vә xüsusi xidmәtlәrә görә
dövlәt qulluğunda sәmәrәli fәaliyyәtә, yüksәk peşәkarlığa vә xüsusi nailiyyәtlәrә görә
Azәrbaycan Respublikasına sadiqliyә görә, vәzifә borcunu lәyaqәtlә vә vicdanla yerinә yetirmәyә görә
milli dövlәt quruculuğu işlәrindә xüsusi xidmәtlәrә görә

531 “Vәtәnә xidmәtә görә” ordeninin statusunun vә tәsvirinin tәsdiq edilmәsi barәdә Azәrbaycan
Respublikasının Qanunda aşağıdakılardan hansına görә dövlәt qulluqçularına “Vәtәnә xidmәtә görә” ordeni
verilmir

•

milli dövlәt quruculuğu işlәrindә fәdakarlığa görә
dövlәt orqanlarında vicdanlı fәaliyyәtә vә xüsusi xidmәtlәrә görә
dövlәt qulluğunda sәmәrәli fәaliyyәtә, yüksәk peşәkarlığa vә xüsusi nailiyyәtlәrә görә
Azәrbaycan Respublikasına sadiqliyә görә, vәzifә borcunu lәyaqәtlә vә vicdanla yerinә yetirmәyә görә
milli dövlәt quruculuğu işlәrindә xüsusi xidmәtlәrә görә

532 “Vәtәnә xidmәtә görә” ordeni döşün hansı tәrәfinә taxılır
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•

heç birinә
sol tәrәfә
dövlәt qulluqçusunun öz mülahizәsi әsasında döşün hәr iki tәrәfinә
sağ tәrәfә
döşün hәr hansı tәrәfinә taxılması haqqında qayda möcdud deyil

533 Aşağıdakı orden vә medallardan hansı dövlәt qulluqçularına verilir

•

“Vәtәnә xidmәtә görә”, “Fәdakarlığa” görә
“Vәtәnә xidmәtә görә”, Dövlәt qulluğunda fәrqlәnmәyә görә”
Dövlәt qullugunda fәrqlәnmәyә görә”, “Şöhrәt”
“Vәtәnә xidmәtә görә”, “Tәrәqqi”
“İstiqlal”, "Dövlәt qulluğunda fәrqlәnmәyә görә"

534 Dövlәt qulluqçuları aşağıdakılardan hansı medallarla tәltif edilir

•

heç biri
“Dövlәt qullugunda fәrqlәnmәyә görә”
“Tәrәqqi”
“Vәtәnә xidmәtә görә”
“İgidliyә” görә

535 Dövlәt qulluqçuları aşağıdakılardan hansı ordenlәrlә tәltif edilir

•

heç biri
“Vәtәnә xidmәtә görә”
“Tәrәqqi”
“Fәdakarlığa” görә
“Şöhrәt”

536 “Dövlәt qullugunda fәrqlәnmәyә görә” medalı döşün hansı tәrәfinә taxılır

•

heç birinә
sol tәrәfә
dövlәt qulluqçusunun öz mülahizәsi әsasında döşün hәr iki tәrәfinә
sağ tәrәfә
döşün hәr hansı tәrәfinә taxılması haqqında qayda mövcud deyil

537 Aşağıdakılardan hansı dövlәt qulluqçuları üçün tәsis edilmiş orden vә medallara aiddir? 1. “Vәtәnә
xidmәtә görә” ordenin üç dәrәcәsi 2. “Azәrbaycan bayrağı” ordeni 3. “Şöhrәt” ordeni 4. “Dövlәt qulluğunda
fәrqlәnmәyә görә” medalı

•

1.3
1,4
1.2
3,4
2.3

538 Mәnәvi mükafatlandırmaya daxil deyil? 1)Xüsusi adların verilmәsi 2)Maaşın artırılması 3)Ordenlәrlә
tәltif edilmә 4)Rütbәlәrin artırılması

•

Heç biri
1,3
2.3
1,4
2.4

539 Mükafatlandırma tәdbirlәri hansı formada hәyata keçirilir?
82/107

22.12.2016

•

Hamısı
Maddi vә mәnәvi mükafatlandırma formasında
Fәrdi mükafatlandırma formasında
Kollektiv mükafatlandırma formasında
Ümumi mükafatlandırma formasında

540 Dövlәt qulluqçusunun pensiyasının verilmәsi üçün lazım olan xidmәt illәrinin minimum hәddi neçә
ildir?

•

3.0
5
6.0
4
2.0

541 Dövlәt qulluğu pensiyasının verilmәsi üçün lazım olan xidmәt illәrinin minimum hәddi neçә ildir?

•

6.0
5
3.0
2
4.0

542 Dövlәt qulluqçusunun pensiya mәblәği nәdәn asılıdır?

•

Xidmәt işlәrindәn vә dövlәt mәvacibindәn
Vәzifәsindәn
Heç biri
Şәxsi nüfuzundan
Yaşından

543 Dövlәt qulluqçusu, yaxud pensiyaçı öldükdәn sonra onun ailә başçısını itirmәyә görә әmәk pensiyası
almaq hüququ olan ailә üzvlәrinә pensiyanın qanunvericiliklә müәyyәn edilәn ödәnilir cümlәsini
tamamlayın

•

misli
faizi
qalığı
fәrqi
hissәsi

544 “Dövlәt qulluğu haqqında” qanuna uyğun olaraq pensiya yaşına çatmasına, әlilliyinә vә ya sağlamlıq
imkanlarının mәhdudluğuna görә könüllü işdәn çıxmış, dövlәt qulluğunda xidmәt illәrinin minimum hәddinә
vә әmәk pensiyası almaq hüququna malik olmayan dövlәt qulluqçusuna qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş
miqdarda ömürlük nә tәyin edilir

•

kompensasiya
müavinәt
sosial mәişәt xәrclәri
hamiliyә götürülmә
maddi yardım

545 Dövlәt qulluqçusuna dövlәt pensiyası verilmәsi üçün lazım olan xidmәt illәrinin minimum hәddi neçә
ildir.

•

heç biri
beş
on beş
on
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iyirmi

546 Dövlәt pensiyası verilmәsi üçün lazım olan xidmәt illәrinin minimum hәddi neçә ildir?

•

2.0
5
15.0
10
8.0

547 Dövlәt qulluqçusunun pensiyasının mәblәği nәdәn asılıdır? 1. Xidmәt illәrindәn 2. Hәmkarlar İttifaqına
üzvlük müddәtindәn 3. Dövlәt mәvacibinin mәblәğindәn 4. Sosial müavinәtlәrin hәcmindәn

•

Heç biri
1,3
3.4
1,2
2.4

548 Qulluq stajı müddәtindәn asılı olaraq dövlәt qulluqçusuna ödәnilәn әlavә haqq qulluq stajı 15 ildәn
yuxarı olduqda aylıq vәzifә maaşının neçә faizi hәcmindә artırılır

•

3.0
30
2.0
5
10.0

549 “Dövlәt orqanlarında dövlәt qulluqçusuna dövlәt qulluğunda qulluq stajına görә әlavә haqqın
mәblәğlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi Qaydaları”na әsasәn dövlәt qulluğunda qulluqçusunun qulluq stajının
hesablanması hansı orqan tәrәfindәn hәyata keçirilir?

•

Heç biri
onun qulluq etdiyi dövlәt orqanı
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurası
müvafiq icra hakimiyyәti
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Qulluğu Mәsәlәlәri üzrә Komissiya

550 “Dövlәt orqanlarında dövlәt qulluqçusuna dövlәt qulluğunda qulluq stajına görә әlavә haqqın
mәblәğlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi Qaydaları”na әsasәn dövlәt qulluğunda qulluq stajı haqqında sәnәd
dövlәt qulluqçusunun hansı sәnәdi hesab edilir?

•

heç biri
әmәk kitabçası
xidmәti vәsiqәsi
şәxsiyyәt vәsiqәsi
ixtisas dәrәcәsi şәhadәtnamәsi

551 “Dövlәt orqanlarında dövlәt qulluqçusuna dövlәt qulluğunda qulluq stajına görә әlavә haqqın
mәblәğlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi Qaydaları”na әsasәn dövlәt qulluğunda qulluq stajına görә әlavә haqların
müәyyәnlәşdirilmәsi hansı maliyyә mәnbәyi hesabına hәyata keçirilir?

•

heç biri
әmәkhaqqı fondu hesabına
әlavә vәsaitlәr hesabına
büdcәdәnkәnar fond hesabına
sosial fondun hesabına
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552 “Dövlәt orqanlarında dövlәt qulluqçusuna dövlәt qulluğunda qulluq stajına görә әlavә haqqın
mәblәğlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi qaydaları” hansı normativ hüquqi akta әsasәn hazırlanır?

•

Heç biri
Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiyası Qanununa
“Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
“Büdcә sistemi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa

553 Dövlәt qulluqçularının әmәk münasibәtlәri tәnzimlәnir:

•

Dövlәt Qulluğu Mәsәslәlәri üzrә Komissiyanın qәrarları ilә
Dövlәt Qulluğu haqqında Qanunla
Mәhkәmә orqanları tәrәfindәn
Dövlәt Qulluğunu İdarәetmә Şurasının әsasnamәlәri ilә
Qeyri hökumәt tәşkilatlarının fәrman vә sәrәncamları ilә

554 Dövlәt qulluqçusuna әlavә haqq nә zaman verilir?

•

Heç biri
Qulluq stajına görә xidmәtin 2ci ilindәn başlayaraq
Ezamiyyәyә getdikdә
İşdәn çıxarıldıqda
Bayram günlәrindә

555 Qulluq stajı müddәtindәn asılı olaraq dövlәt qulluqçusuna ödәnilәn әlavә haqq qulluq stajı 10 ildәn 15
ilәdәk olduqda aylıq vәzifә maaşının neçә faizi hәcmindә artırılır

•

3.0
10.0
5.0
20
2

556 Qulluq stajı müddәtindәn asılı olaraq dövlәt qulluqçusuna ödәnilәn әlavә haqq qulluq stajı 5 ildәn 10
ilәdәk olduqda aylıq vәzifә maaşının neçә faizi hәcmindә artırılır

•

2.0
10
3.0
5
8.0

557 Qulluq stajı müddәtindәn asılı olaraq dövlәt qulluqçusuna ödәnilәn әlavә haqq qulluq stajı 1 ildәn 5
ilәdәk olduqda aylıq vәzifә maaşının neçә faizi hәcmindә artırılır

•

2.0
5
3.0
4
6.0

558 Dövlәt qulluqçusuna qulluq stajına görә xidmәtin ikinci ilindәn başlayaraq hәr ay verilәn әlavә haqq
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada hәr neçә ildәn bir artırılır

•

altı
iki
dörd
üç
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beş

559 Dövlәt qulluqçusuna qulluq stajına görә ödәnilәn haqqın hәcminin düzgün variantını seçin: 1. 1 ildәn  5
ilәdәk – 5 faiz 2. 2 ildәn  5 ilәdәk – 5 faiz 3. 5 ildәn  10 ilәdәk – 10 faiz 4. 5 ildәn – 8 ilәdәk – 10 faiz 5. 10
ildәn  15 ilәdәk – 20 faiz 6. 15 ildәn yuxarı – 30 faiz

•

Heç biri
1,3,5,6
3,4,5,6
1,2,3,4
2,3,5,6

560 Dövlәt qulluqçusuna vәzifәdә qulluq stajına görә әlavә hansı qaydada müәyyәn edilir?

•

Heç biri
Aylıq dövlәt qulluğundakı maaşına nisbәtәn faizlә
Aylıq dövlәt qulluğundakı maaşından tutulan vergilәrin hәcmi ilә
Müәyyәn edilmiş konkret mәblәğlә
Xidmәtdә fәrqlәnmәsinә görә

561 Dövlәt qulluqçusuna dövlәt qulluğunda qulluq stajına görә xidmәtin neçәnci ilindәn başlayaraq әlavә
haqq verilir?

•

Heç biri
3
5.0
2
3.0

562 Dövlәt qulluqçusuna qulluq stajına görә xidmәtin neçәnci ilindәn başlayaraq hәr ay әlavә haqq verilir vә
hәmin haqq qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada artırılır

•

heç biri
2ci
5ci
1ci
3cü

563 Dәniz sәviyyәsindәn 2000 metrәdәn artıq yüksәklikdәki yaşayış mәntәqәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn
dövlәt orqanlarında çalışan dövlәt qulluqçularının aylıq vәzifә maaşlarına Azәrbaycan Respublikasının tәbii
iqlim şәraiti nazәrә alınmaqla hansı hәcmdә yerli әmsal müәyyәn olunur

•

1,1 hәcmdә
1,3 hәcmdә
1,4 hәcmdә
1,2 hәcmdә
1,5 hәcmdә

564 Dәniz sәviyyәsindәn 1500 metrdәn 2000 metrәdәk yüksәklikdәki yaşayış mәntәqәlәrindә fәaliyyәt
göstәrәn dövlәt orqanlarında çalışan dövlәt qulluqçularının aylıq vәzifә maaşlarına Azәrbaycan
Respublikasının tәbii iqlim şәraiti nazәrә alınmaqla hansı hәcmdә yerli әmsal müәyyәn olunur

•

1,5 hәcmdә
1,2 hәcmdә
1,4 hәcmdә
1,1 hәcmdә
1,3 hәcmdә

565 Dövlәt qulluqçusuna ödәnilәn dövlәt mәvacibinin tәrkibinә aşağıdakıların biri daxil deyil
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•

vәzifә maaşına әlavәlәr
vәzifә stajına uyğun bonuslar
mükafatlar
dövlәt qulluqçusunun ixtisas dәrәcәsinә, qulluq stajına vә s. görә verilәn әlavәlәr
vәzifә maaşı

566 Dövlәt qulluqçusuna ödәnilәn dövlәt mәvacibinin mәblәği aşağıdakıların birindәn asılı deyil

•

heç biri
ictimai nüfuzundan
qulluq stajı vә mәsuliyyәt dәrәcәsindәn
tәlәb olunan peşәkarlıq sәviyyәsindәn
sәlahiyyәt hәcmindәn

567 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunda dövlәt qulluqçusuna pul ilә ödәnilәn haqq necә adlanır

•

dövlәt әmәk haqqı
dövlәt mәvacibi
әlavә pul
dövlәti mükafat
dövlәti işә görә muzd

568 Dövlәt mәvacibi ibarәtdir: 1. Vәzifә maaşından 2. Hәmkarlar İttifaqı tәrәfindәn verilәn yardımlardan 3.
Mükafatlardan 4. Vәzifә maaşına әlavәlәrdәn 5. Ezamiyyә xәrclәrinin hәcmindәn

•

3,4,5
1,2,5
1,3,4
1,2,3
Heç biri

569 Dövlәt mәvacibinin mәblәği nәdәn asılıdır? 1. Sәlahiyyәt hәcmindәn 2. Mәsuliyyәt dәrәcәsindәn 3.
Tәlәb olunan peşәkarlıq sәviyyәsindәn 4. Qulluq stajından 5. Ezamiyyәt müddәtindәn 6. Mәzuniyyәt
müddәtindәn

•

Heç biri
1,2,3,4
3,4,5,6
1,2,3,5
2,3,4,5

570 Dövlәt mәvacibi nәdir?

•

Heç biri
Dövlәt qulluqçusuna pul ilә ödәnilәn haqq
İxtisas dәrәcәsinә malik olan şәxs üçün haqq
Tәqaüdә çıxmış dövlәt qulluçusuna ödәnilәn haqq
Dövlәt qulluqçusuna ezamiyyәdә olduğu müddәt üçün ödәnilәn haqq

571 Dövlәt qulluqçusunun әmәyinin ödәnilmәsi sahәsindә aparılan islahatlar neçә dövrә bölünür?

•

6.0
3
5.0
2
4.0

572 Dövlәt qulluqçuları üçün tәminatlara aid deyil:
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•

Tәcrübә, yenidәn hazırlanma vәixtisasartırma keçmә
Haqqı ödәnilmәyәn mәzuniyyәt
Dövlәt qulluqçularının vә onların ailә üzvlәrinin tibbi sığortası
Lazımi qulluq şәraiti
Pensiya tәminatı vә dövlәt sosial sığortası

573 Dövlәt qulluqçuları üçün tәminatlara aid deyil: 1. Dövlәt qulluqçularının vә onların ailә üzvlәrinin icbari
tibbi sığortası 2. Seçki komissiyasının hәlledici sәs hüquqlu üzvü olmaqla bәrabәr dövlәt qulluğunda olmaq
3. Müvafiq istiqamәt üzrә әlavә tәhsil almaq 4. Qulluq vәzifәlәrini icra etdiyi dövrdә siyasi partiyaların
fәaliyyәtindә iştirak etmәk 5. Dövlәt orqanları lәğv edilәrsә vә ya ştatlar ixtisara düşәrsә, vәzifә maaşına vә
ixtisasa uyğun işә düzәlmә vә ya dövlәt orqanlarında tutduğu vәzifәyә uyğun vәzifә tutmaqda üstünlük

•

2.3
2,4
1.2
3,4
2.5

574 Dövlәt qulluqçularına “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş tәminatlara aid olmayanı
tapın

•

heç bir
tәtillәrdә vә dövlәt orqanlarının işini pozan digәr hәrәkәtlәrdә iştirak etmәyә
icra edilәn vәzifә öhdәliklәrinin xarakteri nәzәrә alınmaqla xidmәti nәqliyyat vә ya müvafiq kompensasiya almaq
dövlәt qulluqçusunun vәzifә öhdәliklәrinin icrası ilә әlaqәdar olaraq ona vә onun ailә üzvlәrinә qarşı törәdilәn
zorakılıqdan, hәdәlәrdәn vә tәhqirlәrdәn dövlәt qulluqçusunun vә onun ailә üzvlәrinin müdafiә olunması
qulluq vәzifәlәrinin icrası ilә әlaqәdar olaraq qanunla müәyyәn edilmiş qaydada sığorta edilmәk

575 Dövlәt qulluqçularına “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunla müәyyәn edilmiş tәminatlara aid olanı tapın

•

qulluq keçdiyi dövlәt orqanı rәhbәrinә bildirmәdәn xarici ölkәnin vәsaiti hesabına oraya getmәyә
haqqı ödәnilәn mәzuniyyәt
qulluq vәzifәlәrini icra etdiyi dövrdә siyasi partiyaların fәaliyyәtindә iştirak etmәyә
dini tәbliğ etmәk üçün dövlәt qulluqçusunun statusundan istifadә etmәyә vә dövlәt orqanlarının tabeliyindәki
obyektlәrdә dini mәrasimlәrin keçirilmәsinә rәsmi xarakter vermәyә
tәtillәrdә vә dövlәt orqanlarının işini pozan digәr hәrәkәtlәrdә iştirak etmәyә

576 Müvәqqәti olaraq başqa yerә qulluğa keçirilmәklә bağlı olan digәr mәsәlәlәr hansı qanunvericilik ilә
tәnzim olunur?

•

Heç biri
Әmәk Mәcәllәsi
Müvafiq dövlәt orqanının Әsasnamәsi
İcbari sığorta haqqında AR Qanunu
AR Konstitusiyası ilә

577 Qulluq stajına görә әlavә haqqın verilmәsi kimlәrә şamil olunmur? 1. AR Baş naziri vә onun müavinlәri
2. Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarında çalışan mütәxәssislәr 3. Naxçıvan MR Baş naziri vә onun
müavinlәri 4. Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarında yardımçı vәzifә tutanlar 5. AR mәrkәzi icra hakimiyyәti
orqanının rәhbәri vә onun müavinlәri 6. Naxçıvan MR mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanının rәhbәri vә onun
müavinlәri 7. Mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarında bölmә müdirlәrinә 8. Yerli icra hakimiyyәti orqanının
rәhbәri

•

Heç biri
1,3,5,6,8
2,3,4,5,6
1,3,5,6,7
4,5,6,7,8
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578 Xidmәti ezamiyyәtә göndәrilәn dövlәt qulluqçusu nә ilә tәmin olunur? 1. Mehmanxanada vә ya xidmәti
yaşayış sahәsindә yer, altı aydan çox müddәtә ezamiyyәtә göndәrilәndә isә ayrıca xidmәti mәnzil sahәsi 2.
Sığorta paketi ilә 3. İş yeri, rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәk imkanı 4. Әlavә mәzuniyyәt günlәri 5. Zәruri
texniki xidmәtlәr vә sosialmәişәt xidmәtlәri, o cümlәdәn onu göndәrәn orqanın vәsaiti hesabına xidmәtlәr

•

Heç biri
1,3,5
3,4,5
2,3,4
2,4,5

579 Uzun illәr işlәmәyә görә haqqı ödәnilәn әlavә mәzuniyyәt hansı qaydada verilir? 1. 5 ildәn 10 ilәdәk
әmәk stajına görә  2 tәqvim günü 2. 10 ildәn 15 ilәdәk әmәk stajına görә  4 tәqvim günü 3. 10 ildәn 15
ilәdәk әmәk stajına görә  6 tәqvim günü 4. 15 ildәn çox әmәk stajına görә  6 tәqvim günü 5. 15 ildәn çox
әmәk stajına görә  8 tәqvim günü

•

Heç biri
1,2,4
1,2,3
3,4,5
1,3,5

580 Dövlәt qulluqçuları üçün tәminatlara aiddir: 1. Dövlәt qulluqçusunun layiqli hәyat sәviyyәsini tәmin
edәn dövlәt mәvacibi vә digәr ödәnişlәr almaq 2. Tәtillәrdә vә dövlәt orqanlarının işini pozan digәr
hәrәkәtlәrdә iştirak etmәk 3. Lazımi qulluq şәraiti 4. Dini tәbliğ etmәk üçün dövlәt qulluqçusunun
statusundan istifadә etmәk vә dövlәt orqanlarının tabeliyindәki obyektlәrdә dini mәrasimlәrin keçirilmәsinә
rәsmi xarakter vermәk 5. Haqqı ödәnilәn mәzuniyyәt

•

2,3,4
1,3,5
1,2,3
3,4,5
2,3,5

581 Dövlәt qulluqçusunun xidmәti fәaliyyәti qiymәtlәndirilir

•

Heç biri
Әla, yaxşı, kafi, qeyrikafi
Çox yaxşı, әla, kafi, qeyrikafi
Yaxşı, kafi, qeyrikafi, çox yaxşı
Әla, yaxşı, kafi, pis

582 İnzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçusuna ildә bir dәfә 30 tәqvim günü verilәn әsas mәzuniyyәtlә yanaşı,
uzun illәr işlәmәyә görә haqqı ödәnilmәklә verilәn әlavә mәzuniyyәtә aşağıdakılardan aid olmayanı tapın.

•

heç biri
5 ilәdәk әmәk stajına görә —1 tәqvim günü
10 ildәn 15 ilәdәk әmәk stajına görә—4 tәqvim günü
5 ildәn 10 ilәdәk әmәk stajına görә —2 tәqvim günü
15 ildәn çox әmәk stajına görә —6 tәqvim günü

583 Dövlәt qulluqçusunun xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә aşağıdakılardan aid olmayanı tapın

•

qeyrikafi
qәnaәtbәxş
yaxşı
әla
kafi
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584 Rәhbәr işçilәrin xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarına aşağıdakılardan aid olmayanını
tapın

•

komanda qurmaq bacarığı
ictimai fәaliyyәtә münasibәti vә bacarığı
idarәetmә
tәhlil vә proqnozlaşdırma
kollektiv daxilindә nüfuz vә ruhlandırmaq bacarığı

585 Dövlәt qulluqçusunun xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarına aşağıdakılardan aid
olmayanını tapın

•

heç biri
tabeçilikdә olanlara göstәriş, tapşırıq vә tәlimat vermә bacarığı
iş tәcrübәsi vә onu bölüşmә
әmәk intizamı
kollektivdә işlәmәk bacarığı, ünsiyyәt, işçilәrarası münasibәtlәr

586 Dövlәt qulluqçusunun xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarına aşağıdakılardan aid
olmayanını tapın

•

yaradıcılıq vә tәşәbbüskarlıq
liderlik vә komanda qurmaq bacarığı
xidmәti vәzifәlәrә münasibәt
peşә biliklәri
tәhlil aparmaq, problem hәll etmәk vә qәrar vermәk bacarığı

587 İnzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçusunun xidmәti fәaliyyәti nә vaxt qiymәtlәndirilir.

•

hәr tәqvim ilinin birinci rübünün yekunlarında
hәr tәqvim ilinin sonunda
hәr tәqvim ilinin altı ayının yekunlarında
hәr tәqvim ilinin әvvәlindә
hәr tәqvim doqquz ayının yekunlarında

588 Dövlәt qulluğunun şәrtlәrindә xidmәti ezamiyyәtә göndәrilәn dövlәt qulluqçusu aşağıdakılardan
hansılarla tәmin olunmur:

•

heç biri
mehmanxanada vә ya xidmәti yaşayış sahәsindә yer, beş aydan çox müddәtә ezamiyyәtә göndәrilәndә ayrıca
xidmәti mәnzil sahәsi
iş yeri, rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәk imkanı
mehmanxanada vә ya xidmәti yaşayış sahәsindә yer, altı aydan çox müddәtә ezamiyyәtә göndәrilәndә isә ayrıca
xidmәti mәnzil sahәsi
digәr zәruri texniki xidmәtlәr vә sosialmәişәt xidmәtlәri, o cümlәdәn onu göndәrәn orqanın vәsaiti hesabına
xidmәtlәr

589 Dövlәt qulluğunun şәrtlәrindә inzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçusuna 15 ilәdәn çox әmәk stajına görә
haqqı ödәnilәn neçә tәqvim günü әlavә mәzuniyyәt verilir.

•

8 tәqvim günü
6 tәqvim günü
2 tәqvim günü
9 tәqvim günü
4 tәqvim günü

590 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibә
zamanı müvafiq vәzifәni tutmaq üçün nәzәrә alınmalı olan göstәricilәrә aid olmayanı tapın.

•

heç biri
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•

peşәkarlığı
attestasiyanın nәticәlәri
ixtisas dәrәcәsi
müvafiq vәzifәnin tәlәblәrinә uyğun olaraq әlavә tәhsilalması

591 Dövlәt qulluğunun şәrtlәrindә inzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçusuna 10 ildәn 15 ilәdәk әmәk stajına
görә haqqı ödәnilәn neçә tәqvim günü әlavә mәzuniyyәt verilir.

•

8 tәqvim günü
4 tәqvim günü
2 tәqvim günü
3 tәqvim günü
6 tәqvim günü

592 Dövlәt qulluğunun şәrtlәrindә inzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçusuna 5 ildәn 10 ilәdәk әmәk stajına
görә haqqı ödәnilәn neçә tәqvim günü әlavә mәzuniyyәt verilir.

•

6 tәqvim günü
2 tәqvim günü
4 tәqvim günü
3 tәqvim günü
7 tәqvim günü

593 İnzibati vәzifә tutan dövlәt qulluqçusuna ildә bir dәfә neçә tәqvim günü müddәtindә haqqı ödәnilәn әsas
mәzuniyyәt verilir.

•

32.0
30
34.0
36
37.0

594 Dövlәt qulluğunun şәrtlәrindә iş vaxtı neçә saatdan çox artırılanda işlәdiyi hәr saata görә dövlәt
qulluqçusuna әlavә haqq ödәnilmәlidir

•

8.0
5
4.0
6
7.0

595 Dövlәt qulluğunun şәrtlәrindә qulluq üçün zәruri olduqda dövlәt orqanının rәhbәri müstәsna hallarda iş
vaxtını ayda әvәzi ödәnilmәdәn neçә saata qәdәr artıra bilәr.

•

7.0
5
4.0
10
8.0

596 Dövlәt qulluğunda iş vaxtı hәftәdә  saatdır. Cümlәsini tamamlayın.

•

38.0
40
35.0
48
36.0

597 Dövlәt qulluğunda iş vaxtı hәftәdә neçә saatdır.
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•

48.0
40
30.0
36
46.0

598 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibә
zamanı nәzәrә alınmalı göstәricilәrә aşağıdakılardan hansı aid olmayanı tapın

•

heç biri
intellekti
attestasiyanın nәticәlәri
ixtisas dәrәcәsi
müvafiq vәzifәnin tәlәblәrinә uyğun olaraq әlavә tәhsilalması

599 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibә
zamanı müsahibәdә iştirak edәn şәxsin müvafiq vәzifәyә yararlılığının müәyyәn edilmәsi üçün yoxlanılan
keyfiyyıtlırinә aşağıdakılardan aid olmayanı tapın.

•

heç biri
bilik sәviyyәsi
peşә hazırlığı
davranışı
ümumi dünyagörüşü

600 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibәnin
keçirilmәsi üçün müvafiq dövlәt orqanı rәhbәrinin yaratdığı komissiya müvafiq icra hakimiyyәti orqanının
nümayәndәsi dә daxil olmaqla, üzvlәrinin sayı  az olmayan tәrkibdә yaradılır.Cümlәsini
tamamlayın.

•

heç biri
uç nәfәrdәn
iki nәfәrdәn
beş nәfәrdәn
dörd nәfәrdәn

601 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibәnin
keçirilmәsi üçün müvafiq dövlәt orqanı rәhbәrinin yaratdığı komissiya müvafiq icra hakimiyyәti orqanının
nümayәndәsi dә daxil olmaqla, üzvlәrinin sayı neçә nәfәrdәn az olmayan tәrkibdә yaradılır.

•

yeddi
uç
beş
iki
dörd

602 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibәdә
barәsindә müsahibә elan edilәn vәzifәnin tәsnifatından әn çoxu iki tәsnifat aşağı inzibati vәzifәlәrdә qulluq
keçәn dövlәt qulluqçuları, habelә әn çoxu iki tәsnifat aşağı inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçmiş şәxslәr iştirak
edә bilәrlәr.Barәlәrindә intizam tәnbehi tәtbiq edilmiş dövlәt qulluqçuları bir il әrzindә 
buraxılmırlar. Cümlәsini tamamlayın.

•

test imtahanına
müsahibәyә vә müsabiqәyә
müsahibәyә
müsahibәyә vә test imtahanına
müsabiqәyә
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603 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibәdә
barәsindә müsahibә elan edilәn vәzifәnin tәsnifatından әn çoxu iki tәsnifat aşağı inzibati vәzifәlәrdә qulluq
keçәn dövlәt qulluqçuları, habelә әn çoxu iki tәsnifat aşağı inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçmiş şәxslәr iştirak
edә bilәrlәr.Barәlәrindә intizam tәnbehi tәtbiq edilmiş dövlәt qulluqçuları neçә il әrzindә müsahibәyә vә
müsabiqәyә buraxılmırlar.

•

iki
bir
üç
beş
dörd

604 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibәdә
barәsindә müsahibә elan edilәn vәzifәnin tәsnifatından әn çoxu neçә tәsnifat aşağı inzibati vәzifәlәrdә qulluq
keçmiş şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.

•

bir
iki
dörd
beş
üç

605 "Dövlәt qulluğu haqqında" Qanunun İnzibati vәzifәlәrin tutulması maddәsinә uyğun olaraq müsahibәdә
barәsindә müsahibә elan edilәn vәzifәnin tәsnifatından әn çoxu neçә tәsnifat aşağı inzibati vәzifәlәrdә qulluq
keçәn dövlәt qulluqçuları iştirak edә bilәr.

•

beş
iki
dörd
üç
bir

606 İnzibati vәzifәlәrin beşinciyeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin tutulması mәqsәdi ilә dövlәt
orqanı rәhbәrinin qәrarı әsasında, ilk növbәdә, hansı dövlәt qulluqçularının iştirakını nәzәrdә tutan müsahibә
(daxili müsahibә) keçirilә bilәr.

•

heç biri
hәmin dövlәt orqanında inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi
olan
hәmin dövlәt orqanında inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vә yardımçı vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun
ixtisas dәrәcәsi olan
hәmin dövlәt orqanında yardımçı vә inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun
ixtisas dәrәcәsi olan
hәmin dövlәt orqanında inzibati vә yardımçı vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә ya inzibati vә yardımçı vәzifәlәrin
tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan

607 İnzibati vәzifәlәrin  tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin tutulması mәqsәdi ilә dövlәt
orqanı rәhbәrinin qәrarı әsasında, ilk növbәdә, hәmin dövlәt orqanında inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә
inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçularının iştirakını nәzәrdә tutan
müsahibә (daxili müsahibә) keçirilә bilәr. Cümlәsini tamamlayın.

•

heç biri
beşinciyeddinci
alibeşinci
alidördüncü
beşincialtıncı

608 İnzibati vәzifәlәrin beşinciyeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin tutulması mәqsәdi ilә dövlәt
orqanı rәhbәrinin qәrarı әsasında, ilk növbәdә, hәmin dövlәt orqanında inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә
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inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçularının iştirakını nәzәrdә tutan
müsahibәnin adı nәdir?

•

heç biri
daxili müsahibә
xarici müsahibә
ümumi müsahibә
xüsusi müsahibә

609 İnzibati vәzifәlәrin beşinciyeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin tutulması mәqsәdi ilә dövlәt
orqanı rәhbәrinin qәrarı әsasında, ilk növbәdә, hәmin dövlәt orqanında inzibati vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә
inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçularının iştirakını nәzәrdә tutan
müsahibәnin adı nәdir?

•

heç biri
daxili müsahibә
xarici müsahibә
ümumi müsahibә
xüsusi müsahibә

610 Dövlәt orqanlarında (müvafiq icra hakimiyyәti orqanı istisna olmaqla) inzibati vәzifәlәrin beşinci
yeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin hәmin dövlәt orqanında vә ya digәr dövlәt orqanında inzibati
vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçuları ilә
yanaşı qanunvericilikdә hansı şәxslәr tәrәfindәn tutulması müsahibә yolu ilә hәyata keçirilir.

•

heç biri
azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında inzibatı vәzifәlәrdә çalışmış şәxslәr
azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında çalışmış şәxslәr
azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında yardımçı vәzifәlәrdә çalışmış şәxslәr
azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında inzibatı vә ya yardımçı vәzifәlәrdә çalışmış şәxslәr

611 Dövlәt orqanlarında (müvafiq icra hakimiyyәti orqanı istisna olmaqla) inzibati vәzifәlәrin 
 tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin hәmin dövlәt orqanında vә ya digәr dövlәt orqanında inzibati
vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçuları,
habelә azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında inzibatı vәzifәlәrdә çalışmış şәxslәr tәrәfindәn tutulması
müsahibә yolu ilә hәyata keçirilir. Cümlәsini tamamlayın.

•

alidördüncü
alibeçinci
beşincisәkkizinci
birincidördüncü
beşinciyeddinci

612 Dövlәt orqanlarında (müvafiq icra hakimiyyәti orqanı istisna olmaqla) inzibati vәzifәlәrin neçәnci
tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin hәmin dövlәt orqanında vә ya digәr dövlәt orqanında inzibati
vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçuları,
habelә azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında inzibatı vәzifәlәrdә çalışmış şәxslәr tәrәfindәn tutulması
müsahibә yolu ilә hәyata keçirilir.

•

heç biri
beşinciyeddinci
alibeçinci
alidördüncü
beşincisәkkizinci

613 Dövlәt orqanlarında (müvafiq icra hakimiyyәti orqanı istisna olmaqla) inzibati vәzifәlәrin beşinci
yeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin hәmin dövlәt orqanında vә ya digәr dövlәt orqanında inzibati
vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçuları,
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habelә azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında inzibatı vәzifәlәrdә çalışmış şәxslәr tәrәfindәn tutulması
yoluna aid olanı tapın.

•

heç biri
müsahibә
vәzifәdә irәli çәkilmә
müsabiqә
test imtahanı

614 Dövlәt orqanlarında (müvafiq icra hakimiyyәti orqanı istisna olmaqla) inzibati vәzifәlәrin beşinci
yeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin hәmin dövlәt orqanında vә ya digәr dövlәt orqanında inzibati
vәzifәlәrdә qulluq keçәn vә inzibati vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi olan dövlәt qulluqçuları,
habelә azı 5 il qulluq stajı olan vә dövlәt orqanında inzibatı vәzifәlәrdә çalışmış şәxslәr tәrәfindәn tutulması
 yolu ilә hәyata keçirilir. Cümlәsini tamamlayın.

•

heç biri
müsahibә
vәzifәdә irәli çәkilmә
müsabiqә
test imtahanı

615 İnzibati vәzifәlәrin alidördüncü tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin tutulmasının qanunvericilikdә
hәyata keçirilmәsinә aid olanı tapın.

•

heç biri
müsahibә keçirilmәklә vә ya qulluqda yüksәliş yolu ilә
müsabiqә keçirmәklә
әlavә tәhsilә cәlb edilmәk yolu ilә
müsahibәdәn kәnar ixtisasdan test imtahanı vermәk yolu ilә

616 İnzibati vәzifәlәrin  tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin tutulması müsahibә keçirilmәklә
vә ya qulluqda yüksәliş yolu ilә hәyata keçirilir. Cümlәsini tamamlayın.

•

heç biri
alidördüncü
aliikinci
alibeşinci
aliyeddinci

617 İnzibati vәzifәlәrin neçәnci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin tutulması müsahibә keçirilmәklә vә ya
qulluqda yüksәliş yolu ilә hәyata keçirilir.

•

aliüçüncü
alidördüncü
alibeçinci
alibirinci
aliyeddinci

618 Müsahibә zamanı müsahibәdә iştirak edәn şәxsin hansı göstәricilәri nәzәrә alınır? 1. İxtisas dәrәcәsi 2.
Müvafiq tibbi komissiyanın rәyi 3. Attestasiyanın nәticәlәri 4. Hәrbi xidmәt keçmәsi 5. Müvafiq vәzifәnin
tәlәblәrinә uyğun olaraq әlavә tәhsilalma

•

Heç biri
1,2,3
3,4,5
1,3,5
2,4,5
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619 Barәlәrindә intizam tәnbehi tәtbiq edilmiş dövlәt qulluqçuları neçә il әrzindә müsahibәyә vә müsabiqәyә
buraxılmırlar?

•

Heç biri
2
3.0
1
4.0

620 Müsahibәdә barәsindә müsahibә elan edilәn vәzifәnin tәsnifatından әn çoxu neçә tәsnifat aşağı inzibati
vәzifәlәrdә qulluq keçәn (vә ya keçmiş) şәxslәr iştirak edә bilәrlәr?

•

Heç biri
3
1.0
2
4.0

621 Dövlәt orqanlarında inzibati vәzifәlәrin beşinciyeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vakant vәzifәlәrin
tutlması mәqsәdilә daxili müsahibә kimlәr üçün keçirilir?

•

Heç biri
Vakant vәzifәnin mövcud olduğu dövlәt orqanında inzibati vә yardımçı vәzifәlәrdә çalışan dövlәt qulluqçuları
Vakant vәzifәnin mövcud olduğu dövlәt orqanında yardımçı vәzifәlәrdә çalışan dövlәt qulluqçuları
Vakant vәzifәnin mövcud olduğu dövlәt orqanında inzibati vәzifәlәrdә çalışan dövlәt qulluqçuları
İlk dәfә dövlәt qulluğuna qәbul olmaq istәyәnlәr üçün

622 Dövlәt orqanlarında inzibati vәzifәlәrin beşinciyeddinci tәsnifatlarına uyğun olan vәzifәlәrin müsahibә
yolu ilә tutlması şәrtlәrini seçin: 1. İddi edilәn vakant vәzifәlәrin tәsnifatına uyğun ixtisas dәrәcәsi 2. Siyasi
partiyaya üzvlük 3. Dövlәt qulluğu sahәsindә azı 5 il staj 4. Staj vә sınaq müddәtinin bitmәsi

•

1.2
3,4
Heç biri
1.4
1,3

623 Staj müddәti ilә dövlәt qulluğuna qәbul olunmuş şәxsin işinә kim nәzarәt edir?

•

Heç kim
Dövlәt orqanın rәhbәri
Kurator
Yardmçı vәzifә tutan mәmur
Dövlәt orqanının aparat rәhbәri

624 Staj müddәti bitdikdәn sonra kuratorun stajçı haqqında tәqdim etdiyi müsbәt tövsiyyәyә әsasәn stajçı
әmәk müqavilәsi bağlamaq yolu ilә altı ay  ilә dövlәt qulluğuna qәbul edilir. Cümlәsini
tamamlayın.

•

heç biri
mövsüm müddәti
staj müddәti
daimi müddәt
sınaq müddәti

625 Staj müddәti bitdikdәn sonra kimin stajçı haqqında tәqdim etdiyi müsbәt tövsiyyәyә әsasәn stajçı әmәk
müqavilәsi bağlamaq yolu ilә altı ay sınaq müddәti ilә dövlәt qulluğuna qәbul edilir.
müşәttişin
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•

dipetçerin
әlaqәlәndiricinin
heç biri
kuratorun

626 Staj müddәti bitdikdәn sonra kuratorun stajçı haqqında tәqdim etdiyi tövsiyyә müsbәt olarsa, stajçı әmәk
müqavilәsi bağlamaq yolu ilә neçә ay sınaq müddәti ilә dövlәt qulluğuna qәbul edilir.

•

üç ay
bir il
beş ay
altı ay
iki il

627  dövründә dövlәt orqanı rәhbәrinin tәyin etdiyi kurator stajçının işini istiqamәtlәndirir,
fәaliyyәtinә nәzarәt edir vә staj müddәti qurtardıqdan sonra stajçının sınaq müddәti ilә dövlәt qulluğuna
qәbul edilmәsinin mәqsәdәuyğun olubolmadığı barәdә tövsiyә tәqdim edir. Cümlәsini tamamlayın.

•

ixtisas artırma kursu
staj
karyera
sınaq
әlavә tәhsil

628 Aşağıdakılardan biri staj dövründә vә staj müddәti qurtardıqdan sonra dövlәt orqanı rәhbәrinin tәyin
etdiyi kuratorun stajçı barәdә tәqdim etdiyi tövsiyyәyә aid deyil.

•

fәaliyyәtinә nәzarәt edir
heç biri
staj müddәti qurtardıqdan sonra stajçının sınaq müddәti ilә dövlәt qulluğuna qәbul edilmәsinin
mәqsәdәuyğunluğu barәdә tövsiyә verir
staj müddәti qurtardıqdan sonra stajçını daimi dövlәt qulluğuna qәbul edir
stajçının işini istiqamәtlәndirir

629 Staj dövründә dövlәt orqanı rәhbәrinin tәyin etdiyi  stajçının işini istiqamәtlәndirir,
fәaliyyәtinә nәzarәt edir vә staj müddәti qurtardıqdan sonra stajçının sınaq müddәti ilә dövlәt qulluğuna
qәbul edilmәsinin mәqsәdәuyğun olubolmadığı barәdә tövsiyә tәqdim edir. Cümlәsini tamamlayın.

•

müfәttiş
kurator
әlaqәlәndirici
şöbә müdiri
inspektor

630 Dövlәt orqanının rәhbәri stajçı kimi qulluğa qәbul edilmәk üçün tәqdim olunmuş namizәdlәrin tәqdim
olunduğu gündәn neçә iş günü müddәtindә qәbul etdiyi müvafiq qәrar barәdә müvafiq icra hakimiyyәti
orqanına mәlumat vermәlidir.

•

6 iş günü
10 iş günü
7 iş günü
9 iş günü
8 iş günü

631 Dövlәt orqanının rәhbәri tәqdim olunmuş namizәdlәrdәn birini seçәrәk, neçә il müddәtinә stajçı kimi
qulluğa qәbul etmәli vә vakant vәzifәyә tәyin etmәlidir

•

heç biri
bir il
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üç il
iki il
dörd il

632 Dövlәt orqanının rәhbәri tәqdim olunmuş namizәdlәrdәn neçәsini seçәrәk, bir il müddәtinә stajçı kimi
qulluğa qәbul etmәli vә vakant vәzifәyә tәyin etmәlidir

•

heç biri
birini
üçünü
ikisini
dördünü

633 Dövlәt qulluğu haqqında qanuna әsasәn müsabiqәdәn müvәffәqiyyәtlә keçmiş namizәdlәr vakant
vәzifәyә tәyin edilmәk üçün neçә iş günü müddәtindә dövlәt orqanının rәhbәrinә tәqdim olunurlar

•

20 iş günü
5 iş günü
15 iş günü
10 iş günü
25 iş günü

634 Dövlәt qulluğuna işә qәbul üçün test imtahanından müvәffәqiyyәtlә çıxanlar sәnәdlәrini müsahibәyә
buraxılmaq üçün müvafiq icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edir vә müsahibә sәnәdlәrin qәbulu başa
çatdıqdan sonra neçә gün әrzindә keçirilir

•

25 gün
30 gün
10 gün
20 gün
15 gün

635 Forması müvafiq icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn müәyyәn edilәn müraciәt 
daşıyıcılar vasitәsilә göndәrilә bilәr. Cümlәsini tamalayın.

•

heç biri
elektron vә ya kağız
yalnız informasiya
yalnız әlyazma
elektron vә ya әlyazma

636 Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәnlәr müsabiqә elan edilәn gündәn etibarәn neçә gün әrzindә müvafiq
icra hakimiyyәti orqanına müraciәt edә bilәrlәr.

•

25 gün
30 gün
15 gün
10 gün
20 gün

637 Müvafiq dövlәt orqanı müraciәti әsasında müraciәt daxil olan gündәn neçә iş günü müddәtindә müvafiq
dövlәt orqanı dövlәt qulluğuna vakant olan vәzifәlәr barәdә mәlumatı tәqdim etmәlidir

•

25 iş günü
20 iş günü
30 iş günü
10 iş günü
35 iş günü
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638 Müvafiq dövlәt orqanı vakant olan vәzifәlәr barәdә mütәmadi olaraq әn azı ayda neçә dәfә müvafiq icra
hakimiyyәti orqanına mәlumat vermәlidir

•

iki aydan bir
ayda bir dәfә
ayda üç dәfә
ayda iki dәfә
üç aydan bir

639 İnzibati vәzifәlәrin neçәnci tәsnifatlarına uyğun olan vakant vәzifәlәr üzrә dövlәt qulluğuna qәbul üçün
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı dövlәt qulluğuna müsabiqә elan edir

•

heç biri
beşinciyeddinci
ikinci beşinci
birnci – dördüncü
birinci beşinci

640 Hәr hansı şәxs dövlәt qulluğuna hansı hallarda qәbul edilә bilmәz? 1. Onun fәaliyyәt qabiliyyәtinә malik
olmaması vә ya mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәtinә malik olması mәhkәmәnin qәrarı ilә tәsdiq edilәrsә 2. Yaşı
18 çatmayıbsa 3. Mәhkumluğu ödәnilmәmiş vә ya götürülmәmişsә 4. Hәmkarlar İttifaqının üzvüdürsә 5.
Bilavasitә tabeliyindә vә ya nәzarәti altında işlәyәcәyi dövlәt qulluqçusu ilә yaxın qohumluq vә ya qudalıq
әlaqәsi olduqda 6. Banklarda әmanәtlәrә vә depozitlәrә malik olduqda 7. Barәsindә tibbi xarakterli mәcburi
tәdbirlәrin tәtbiqinә dair mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarı olarsa

•

Heç biri
1,3,5,7
1,2,4,6
1,2,3,6
3,4,5,7

641 Müsahibә zamanı hansı göstәricilәr nәzәrә alınmalıdır? 1)İxtisas dәrәcәsi 2)Şәxsi nüfuzu 3)Yaşı
4)Atestasiyanın nәticәlәri 5)Müvafiq vәzifәlәrin tәlәbinә uyğun olaraq tәkrar hazırlıq keçirilmәsi vә ixtisasın
artırılması 6)Tәhsili

•

1,2,6
3,4,6
1,4,5
2,5,6
1,4,6

642 Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәn şәxslәr üçün nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәrә aid deyil?

•

İxtisas dәrәcәsini tәsdiq edәn sәnәdlәr
Atestatın surәti
Sağlamlıq haqqında arayış
Tәhsiil haqqında sәnәdin surәti
Әmәk kitabçasının surәti

643 İnzibati vәzifәlәrin tutulmasının hansı tәşkilati hüququ üsulu mövcuddur: 1)işәgötürülmә 2)vәzifә
artırılma 3)tәyinedilmә 4)vәzifәdәn çıxarılma 5)seçilmә 6)müsabiqә

•

1,2,3,6
1,3,5,6
1,4,5,6
2,3,4,5
2,3,5,6
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644 Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәnlәr müsabiqә elan edilәn gündәn neçә gün әrzindә müvafiq icra
hakimiyyәtinә müraciәt edә bilәrlәr

•

15 gün
30 gün
22 gün
17 gün
27 gün

645 Dövlәt qulluğuna vәtәndaşlar hansı әsasda qәbul edilir?

•

Heç biri
Müsabiqә vә müsahibә әsasında
Dövlәt qurumlarında peşәkarlığı әsasında
Dövlәt qulluğunda vәzifәlәrin tutulması әsasında
Dövlәt orqanında tәcrübә vә staj müddәti nәzәrә alınmaqla

646 Yardımçı vәzifәlәr tutan dövlәt qulluqçularının әmәk münasibәtlәri “Dövlәt qulluğu haqqında”Qanunun
müddәaları nәzәrә alınmaqla nә ilә tәnzimlәnir?

•

Heç biri
Әmәk Mәcәllәsi ilә
Konstitusiya ilә
Fәrman ilә
Sәrәncam ilә

647 Daimi dövlәt qulluğuna qәbul neçә mәrhәlәdәn keçir?

•

5.0
3
2.0
6
4.0

648 Dövlәt qulluğuna imtahanda neçә test tapşırığı yerinә yetirilimәsi nәzәrdә tutulur?

•

115.0
100
80.0
120
110.0

649 Dövlәt qulluğuna vәtәndaşlar necә qәbul olunur? 1)Müsabiqә 2)Müsahibә 3)İmtahansız

•

Heç biri
1,2
1.3
2,3
1,2,3

650 “Dövlәt orqanlarında dövlәt qulluğuna müsabiqә vasitәsilә qәbul Qaydaları”na әsasәn müsahibәnin
nәticәlәri nә ilә qiymәtlәndirilir?

•

heç biri
balla
әdәdlә
rәqәmlә
bu hal qanunda nәzәrdә tutulmamışdır
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651 “Dövlәt orqanlarında dövlәt qulluğuna müsabiqә vasitәsilә qәbul Qaydaları”na әsasәn müsabiqә
elanında nәlәr göstәrilmir?

•

heç biri
dövlәt qulluğuna xitam verimәsi üçün әsaslar
bu vәzifәni tutmaq istәyәn vәtәndaşlar qarşısında qoyulan tәlәblәr
vakant vәzifәnin adı
dövlәt qulluğunda işlәmәk üçün lazım olan şәrtlәr

652 Aşağıdakılardan biri hәr hansı şәxsin dövlәt qulluğuna qәbul edilә bilmәzliyinә qoyulan qadağaya aid
deyil

•

barәsindә tibbi xarakterli mәcburi tәdbirlәrin tәtbiqinә dair mәhkәmәnin qanuni qüvvәyә minmiş qәrarı olarsa
Azәrbaycan Respublikasının 16 yaşına çatmış vәtәndaşı müvafiq vәzifәnin tәlәblәrinә uyğun peşә hazırlığına
malik olarsa vә Azәrbaycan Respublikasının dövlәt dilini sәrbәst bilәrsә
mәhkumluğu ödәnilmәmiş vә ya götürülmәmişsә
onun fәaliyyәt qabiliyyәtinә malik olmaması vә ya mәhdud fәaliyyәt qabiliyyәtinә malik olması mәhkәmәnin
qәrarı ilә tәsdiq edilәrsә
bilavasitә tabeliyindә vә ya nәzarәti altında işlәyәcәyi dövlәt qulluqçusu ilә yaxın qohumluq vә ya qudalıq (әr
arvadlar, onların valideynlәri, qardaşları, bacıları, övladları) әlaqәsi olduqda

653 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanuna әsasәn Azәrbaycan Respublikasının neçә yaşına çatmış vәtәndaşının
dövlәt qulluğuna qәbul edilmәk hüququ vardır.

•

25.0
16
20.0
15
18.0

654 Dövlәt orqanının aparatının vә tabeliyindә olan qurumun çalışma müddәti uzadılmış işçilәrinin sayı
müvafiq olaraq onun aparatının vә tabeliyindә olan hәmin qurumun işçilәrinin sayının neçә faizindәn artıq
ola bilmәz?

•

5.0
2
1.0
6
3.0

655 Dövlәt orqanına aid edilәn sahәdә dövlәt qulluğunda olma müddәti uzadılmış dövlәt qulluqçularının sayı
hәmin dövlәt orqanının vahid sistemini tәşkil edәn qurumların işçilәrinin ümumi sayının neçә faizindәn artıq
ola bilmәz?

•

Heç biri
20
5.0
15
10.0

656 Dövlәt qulluqçusunun dövlәt qulluğunda olmasının yaş hәddi neçәdir?

•

73.0
60.0
63
71.0
65

657 65 yaşına çatmış dövlәt qulluqçusunun dövlәt qulluğunda olma müddәti müvafiq dövlәt orqanının
rәhbәri tәrәfindәn hәr dәfә neçә ildәn çox olmayaraq uzadıla bilәr?
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•

Heç biri
2
3.0
1
5.0

658 Dövlәt orqanının aparatının vә tabeliyindә olan qurumun çalışma müddәti uzadılmış işçilәrinin sayı
müvafiq olaraq onun aparatının vә tabeliyindә olan hәmin qurumun işçilәrinin sayının neçә faizindәn artıq
ola bilmәz.

•

1,5 faizindәn
1 faizindәn
3 faizindәn
2 faizindәn
5 faizindәn

659 65 yaşı tamam olmuş vә dövlәt orqanına aid edilәn sahәdә dövlәt qulluğunda olma müddәti uzadılmış
dövlәt qulluqçularının sayı hәmin dövlәt orqanının vahid sistemini tәşkil edәn qurumların işçilәrinin ümumi
sayının neçә faizindәn artıq ola bilmәz.

•

25 faizindәn
20 faizindәn
10 faizindәn
15 faizindәn
30 faizindәn

660 İnzibati vәzifәlәrin neçәnci tәsnifatına aid vәzifәlәrdә qulluq keçәn dövlәt qulluqçusunun dövlәt
qulluğunda olma müddәti müvafiq dövlәt orqanının razılığı әsasında 5 ildәn artıq uzadıla bilәr.

•

aliüçüncü
alibeşinci
aliyeddinci
alidördüncü
alibirinci

661 65 yaşı tamam olmuş dövlәt qulluqçusunun dövlәt qulluğunda olma müddәtinin neçә ildәn çox
uzadılmasına qanunvericilikdә yol verilmir.

•

bir
üç
iki
beş
altı

662 Yaşı 65 olan dövlәt qulluqçusunun qulluq müddәtinin uzadılması zamanı nәzәrә alınır: 1. Dövlәt
qulluğunda intizam tәnbeh tәdbirlәrinin tәtbiq edilmәmәsi 2. Müxtәlif tәsәrrüfat subyektlәrinin sәhmlәrinә
malik olması 3. Elmi dәrәcәnin vә ya elmi adın olması 4. Qulluqda olduğu müddәtdә ezamiyyәt
müddәtlәrinin cәmi 5. Dövlәt tәltifi ilә tәltif edilmә 6. Attestasiyadan üç dәfә müvәffәqiyyәtlә keçmә

•

1,2,5,6
1,2,3,4
3,4,5,6
1,3,4,5
1,3,5,6

663 65 yaşına çatmış dövlәt qulluqçusunun dövlәt qulluğunda olma müddәti müvafiq dövlәt orqanının
rәhbәri tәrәfindәn hәr dәfә neçә ildәn çox olmayaraq uzadıla bilәr.
beş
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•

üç
altı
bir
dörd

664 Dövlәt qulluqçusunun dövlәt qulluğunda olmasının yaş hәddi neçә ildir.

•

57.0
63
60.0
65
heç biri

665 Dövlәt qulluqçusu attestasiyanın nәticәlәrindәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanına şikayәt etdikdә,
müvafiq icra hakimiyyәti orqanı şikayәtә daxil olduğu gündәn sonra neçә iş günü әrzindә baxır.

•

on
on beş
iyirmi
otuz
iyirmi beş

666 Dövlәt qulluqçusu attestasiyanın nәticәlәrindәn neçә iş günü müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti
orqanına şikayәt edә bilәr.

•

beş
altı
yeddi
dörd
on

667 Attestasiyadan keçmәli olan hәr bir dövlәt qulluqçusuna attestasiyanın başlanmasına әn azı neçә hәftә
qalmış onun bilavasitә rәhbәri tәrәfindәn hazırlanmış xidmәti xasiyyәtnamә verilir vә hәmin dövlәt
qulluqçusu ona verilәn xasiyyәtnamә ilә tanış olmalıdır.

•

beş
dörd
bir
üç
iki

668 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanunun Dövlәt qulluqçusunun attestasiyası maddәsinә uyğun olaraq
növbәti attestasiyadan keçirilmәyәn dövlәt qulluqçularına aid olmayan bәndi tapın.

•

staj müddәtindә olan dövlәt qulluqçuları
tutduğu vәzifәdә 1 ildәn az qulluq keçәn dövlәt qulluqçuları
heç biri
sınaq müddәtindә olan dövlәt qulluqçuları
daimi dövlәt qulluğunda 2 ildәn çox qulluq keçәn dövlәt qulluqçuları

669 Attestasiyanın keçirilmәsinin müddәtlәri vә cәdvәli müvafiq icra hakimiyyәti orqanı ilә razılaşdırılmaqla
müvafiq dövlәt orqanı tәrәfindәn tәsdiq edilir vә attestasiyanın başlanmasına әn geci neçә ay qalmış
attestasiyadan keçәn dövlәt qulluqçularının nәzәrinә çatdırılır.

•

beş
iki
üç
bir
dörd
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670 Attestasiya vә sәsvermә attestasiya komissiyasının üzvlәrinin әn azı neçә hissәsinin iştirakı ilә keçirilir?

•

Heç biri
50 faizindәn çoxunun
Üçdә bir
Üçdә iki
30 faizdәn çoxunun

671 Attestasiyanın әsas mәqsәdlәri aşağıdakılardan aid olmayanı tapın.

•

dövlәt qulluqçusunun potensial imkanlarından istifadә etmәk mümkünlüyünün aşkara çıxarılması, onun peşә
sәriştәliyini artırmağa stimullaşdırılması
dövlәt qulluqçusunun tutduğu vәzifәyә uyğun gәlibgәlmәdiyinin müәyyәnlәşdirilmәsi
heç biri
dövlәt qulluqçusunun әlavә tәhsilinә zәrurәt dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi
dövlәt qulluqçusunun tabeçilikdә olanlarla rәftarının mövcud tәlimatlara uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi

672 İnzibati vә yardımçı vәzifәlәri tutan hәr bir dövlәt qulluqçusu olmayaraq
attestasiyadan keçirilmәlidir. Cümlәsini tamamlayın.

•

üç ildә bir dәfәdәn çox
dörd ildә bir dәfәdәn çox
heç
beş ildә iki dәfәdәn çox
beş ildә bir dәfәdәn çox

673 İnzibati vә yardımçı vәzifәlәri tutan hәr bir dövlәt qulluqçusu beş ildә neşә dәfәdәn çox olmayaraq
attestasiyadan keçirilmәlidir.

•

bir
üç
beş
iki
dörd

674 İnzibati vә yardımçı vәzifәlәri tutan hәr bir dövlәt qulluqçusu neçә ildә bir dәfәdәn çox olmayaraq
attestasiyadan keçirilmәlidir.

•

yeddi
dörd
üç
beş
altı

675 Dövlәt qulluqçusunun attestasiyasının nәticәlәri әsasında attestasiya komissiyası hansı qiymәtlәri verir?
1. Tutduğu vәzifәyә uyğun gәlir 2. Tutduğu vәzifәyә uyğunluğu ortadır 3. İşini yaxşılaşdırsa vә komissiyanın
tövsiyәlәrini yerinә yetirsә, bir ildәn sonra tәkrar attestasiyadan keçmәk şәrti ilә tutduğu vәzifәyә uyğun gәlir
4. Tutduğu vәzifәyә uyğunluğu kafidir 5. Tutduğu vәzifәyә uyğun gәlmir

•

Heç biri
2,3,4
3,4,5
1,2,3
1,3,5

676 Kimlәr attestasiyadan keçirilmirlәr? 1. Tutduğu vәzifәdә 1 ildәn az qulluq keçәn 2. Staj vә sınaq
müddәti tamam olmuş dövlәt qulluqçuları 3. Staj vә sınaq müddәtindә olan dövlәt qulluqçuları 4. 2ci dәrәcә
dövlәt qulluqçusu ixtisas dәrәcәsinә malik olan dövlәt qulluqçuları 5. Uşağa qulluq etmәk üçün
mәzuniyyәtdәn qayıtmış vә qulluq müddәtinin biri ili tamam olmayan dövlәt qulluqçusu
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•

Heç biri
3,4,5
2,3,4
1,3,5
1,2,3

677 Attestasiyanın әsas mәqsәdlәrini seçin: 1. Dövlәt qulluqçusunun tutduğu vәzifәyә uyğun gәlib
gәlmәdiyinin müәyyәnlәşdirilmәsi 2. Dövlәt qulluqçusunun vәzifәdә irәli çәkilmәsi 3. Dövlәt qulluqçusunun
potensial imkanlarından istifadә etmәk mümkünlüyünün aşkara çıxarılması, onun peşә sәriştәliyini artırmağa
stimullaşdırılması 4. Dövlәt qulluqçusunun әlavә tәhsilinә zәrurәt dәrәcәsinin müәyyәnlәşdirilmәsi

•

Heç biri
2,3,4
1,2,3
1,3,4
1,2,4

678 “Dövlәt qulluğu haqqında” Qanuna әsasәn dövlәt qulluçusuna hansı inzibati cәza növlәri tәtbiq edilә
bilәr.

•

heç biri
xәbәrdarlıq
cәrimә
şiddәtli töhmәt
islah işlәrinә cәlbetmә

679 Aşagıdakılardan biri dövlәt qulluğuna xitam verilmәsinin әsaslarına aid deyil.

•

Heç biri
Dövlәt qulluqçusunun öz arzusu ilә
Qanunvericiliyin tәlәblәri pozularaq işә qәbul edildikdә
Әmәk müqavilәsi işәgötürәn tәrәfindәn pozulduqda
Dövlәt qulluqçusunun öz arzusu ilә

680 Dövlәt qulluqçusunun attestasiyasının nәticәlәri әsasında attestasiya komissiyasının verdiyi qiymәtlәrә
aşağıdakılardan aid olmayanı tapın.

•

işini yaxşılaşdırsa vә komissiyanın tövsiyәlәrini yerinә yetirsә, bir ildәn sonra tәkrar attestasiyadan keçmәk şәrti
ilә tutduğu vәzifәyә uyğun gәlir
tutduğu vәzifәyә uyğun gәlir
heç biri
tutduğu vәzifәyә uyğun gәlmir
işini yaxşılaşdırsa vә komissiyanın tövsiyәlәrini yerinә yetirsә, bir ilә kimi tәkrar attestasiyadan keçmәk şәrti ilә
tutduğu vәzifәyә uyğun gәlir

681 “Dövlәt qulluğu haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa әsasәn dövlәt qulluğuna hansı
әsaslarla xitam verilә bilmәz?

•

dövlәt orqanı lәğv edildikdә
Dövlәt qulluqçusunun öz arzusu ilә
heç biri
dövlәt qulluqçularının sayı vә ya ştatları ixtisar edildikdә
Dövlәt orqanının rәhbәri dәyişdirildikdә

682 Dövlәt qulluqçusunun barәsindә tәtbiq olunmuş intizam tәnbehi tәdbirinin lәğv edilmәsi mәqsәdilә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına şikayәt verilmәsi üçün vaxt müәyyәnlәşdirilib,
cümlәsini tamamlayın
14 iş günü
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•

5 iş günü
7 iş günü
10 iş günü
heç biri

683 Dövlәt qulluqçusunun barәsindә tәtbiq olunmuş intizam tәnbehi tәdbirinin lәğv edilmәsi mәqsәdilә
müvafiq icra hakimiyyәti orqanına şikayәt verilmәsi üçün neçә iş günü vaxt müәyyәnlәşdirilib.

•

6.0
5.0
7
8.0
9

684 Dövlәt qulluqçusu barәsindә tәtbiq olunmuş intizam tәnbehi tәdbirinin lәğv edilmәsi mәqsәdilә müvafiq
icra hakimiyyәti orqanına şikayәt verdikdәn sonra hәmin orqan tәrәfindәn intizam tәnbeh tәdbiri neçә iş
günü müddәtindә lәğv olunmalı vә ya qüvvәd saxlanılmalıdır

•

6.0
8.0
9
5.0
10

685 Dövlәt qulluqçularına intizam tәnbehi onlara hәvalә olunmuş vәzifәlәri yerinә yetirmәmәsi vә ya lazımi
şәkildә yerinә yetirmәmәsi, Qanunla müәyyәn edilmiş mәhdudiyyәtlәrә әmәl etmәmәsi aşkar edildiyi
gündәn  keçәnәdәk verilә bilәr. Cümlәsini tamamlayın.

•

üç ay
iki ay
beş ay
dörd ay
bir ay

686 Dövlәt qulluqçusuna hәvalә olunmuş vәzifәlәrin yerinә yetirilmәmәsi vә ya lazımi şәkildә yerinә
yetirilmәmәsi, Qanunla müәyyәn edilmiş mәhdudiyyәtlәrә әmәl olunmaması nәticәsindә onun barәsindә
tәtbiq edilәn aşağıdakı intizam tәnbeh tәdbirlәrinә aid olmayanı tapın

•

ixtisas dәrәcәsinin bir pillә aşağı salınması
bir il müddәtinәdәk vәzifә maaşının 5 faizindәn 30 faizinәdәk azaldılması
hәmin tәsnifatdan olan, lakin vәzifә maaşı aşağı olan vәzifәyә keçirilmәsi
xәbardarlq edilmәklә işdәn kәnarlaşdırılması
daha aşağı tәsnifatdan olan vәzifәyә keçirilmәsi

687 Aşağıdakılardan dövlәt qulluğuna verilәn xitamlara aid olmayanı tapın.

•

qanunvericiliyin tәlәblәri pozularaq işә qәbul edildikdә
dövlәt qulluqçusunun öz arzusu ilә
dövlәt orqanı lәğv edildikdә
qanunvericiliyә müvafiq işә qәbul edildikdә
dövlәt qulluqçularının sayı vә ya ştatları ixtisar edildikdә

688 Dövlәt qulluğuna hansı әsaslarla xitam verilә bilәr? 1. Dövlәt qulluqçusunun öz arzusu ilә 2. Dövlәt
qulluqçusunun hәmkarlarının tәlәbi ilә 3. Dövlәt orqanı lәğv edildikdә 4. Fövqәladә vәziyyәt rejiminә әmәl
edilmәmәsi 5. Dövlәt qulluqçularının sayı vә ya ştatları ixtisar edildikdә 6. Qanunvericiliyin tәlәblәri
pozularaq işә qәbul edildikdә
3,4,5,6
1,2,3,4
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•

1,2,3,4
2,3,4,5
1,3,5,6

689 İntizam tәnbeh tәdbirinin tәtbiq edilmәsi barәdә әmrdәn müvafiq icra hakimiyyәti orqanına şikayәt
edildikdә, hәmin şikayәtә neçә iş günü müddәtindә baxılır?

•

15.0
7
5.0
14.0
10

690 İntizam tәnbeh tәdbirinin tәtbiq edilmәsi barәdә әmrdәn, onun imzalandığı gündәn neçә iş günü
müddәtindә müvafiq icra hakimiyyәti orqanına şikayәt vermәk olar?

•

7
10.0
20.0
14
15.0

691 Dövlәt qulluqçularına intizam tәnbehi bu qanunda nәzәrdә tutulmuş әsaslar aşkar edildiyi gündәn neçә
ay keçәnәdәk verilә bilәr?

•

Heç biri
2
3.0
1
4.0

692 İntizam tәnbehinin tәtbiqinә әsaslar olduqda dövlәt qulluqçusundan nә alınır?

•

Heç biri
Protokol
Sorğu
İşә tәyin olunma haqqında әmrinin surәti
Yazılı izahat

693 İntizam tәnbehinin tәtbiqinә әsaslar olduqda, müvafiq dövlәt orqanı rәhbәrinin әmri ilә nә hәyata
keçirilir?

•

Heç biri
Tәhqiqat qrupu yaradılır
İstintaq hәrәkәtlәri
Araşdırma vә ya xidmәti yoxlama
İnzibati xәta hәrәkәtlәri tәtbiq edilir

694 Dövlәt qulluqçusunun intizam mәsuliyyәtinә sәbәb olan hallar? 1. Hәvalә olunmuş vәzifәlәrin yerinә
yetirilmәmәsi vә ya lazımi şәkildә yerinә yetirilmәmәsi 2. Dövlәt orqanı rәhbәrinin icazәsi olmadan
Hәmkarlar İttifaqına üzv olmaq 3. Qanunla müәyyәn edilmiş mәhdudiyyәtlәrә әmәl olunmaması 4. Tibbi
sığortadan istifadә etmәk

•

2.3
2.4
1,3
1.2
3,4
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