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Təhsil Nazirliyinin “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə 

və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı  

Təhsil Nazirliyinin 

Tədbirlər  planı   
 

Sıra №-

si 

                

               Tədbirin adı 

Təhsil Nazirliyinin  icraçı            

şöbə və qurumları 

     Icra   

müddəti 

(illər üzrə) 

Dövlət Proqramı üzrə 

icraçılar                     

1.  

 

Narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin və onların 

prekursorlarının qanunsuz 

dövriyyəsinə və narkomanlığa 

qarşı mübarizə sahəsini 

tənzimləyən normativ hüquqi 

bazanın təkmilləşdirilməsinə dair 

təkliflərin verilməsi 

Hüquqi ekspertiza və 

lisenziyalaşdırma şöbəsi 

2013-2016 Nazirlər Kabineti, Daxili İşlər 

Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 

Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət 

Gömrük Komitəsi, Ailə, Qadın 

və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, Dövlət Sərhəd 

Xidməti, Ədliyyə Nazirliyi, 



Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, digər aidiyyəti orqanlar 

2.  Narkomanlığın yayılmasının 

qarşısının alınması istiqamətində 

uğurlu strategiyası olan dövlətlərin 

təcrübəsi ilə tanış olmaq məqsədi 

ilə belə dövlətlərlə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi 

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 

kadrların idarə olunması şöbəsi, 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 

müəssisələrlə iş şöbəsi 

2013-2018 Xarici İşlər Nazirliyi, Daxili 

İşlər Nazirliyi, Səhiyyə 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 

Gənclər və İdman Nazirliyi, 

Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu 

3.  Narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin və onların 

prekursorlarının qanunsuz 

dövriyyəsinin və narkomanlığın 

qarşısının alınmasına dair 

beynəlxalq konfranslarda, 

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, 

Strateji təhsil, planlaşdırma və 

kadrların idarə olunması şöbəsi, 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 

müəssisələrlə iş şöbəsi 

Mütəmadi Daxili İşlər Nazirliyi, Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyi, Səhiyyə 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 

Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət 

Gömrük Komitəsi, Ailə, Qadın 

və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 



seminarlarda və digər tədbirlərdə 

aidiyyəti dövlət qurumlarının 

mütəxəssislərinin iştirakının təmin 

edilməsi 

Komitəsi, Dövlət Sərxəd 

Xidməti, Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası, 

Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, digər aidiyyəti orqanlar 

4.  Narkotik vasitələrdən və psixotrop 

maddələrdən sui-istifadə edən 

şəxslərin müəyyən edilməsinə 

kömək məqsədi ilə təhsil, gənclər 

və idman təşkilatlarının 

əməkdaşları və valideynlər üçün 

metodik tövsiyələrin hazırlanması 

Elm şöbəsi, Dərslik və nəşriyyat 

şöbəsi, İqtisadiyyat şöbəsi, Təhsil 

Problemləri İnstitutu 

 

Mütəmadi Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil 

Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 

Gənclər və İdman Nazirliyi, 

aidiyyəti qeyri-hökümət 

təşkilatlarını cəlb etməklə 

5.  Narkotik vasitələrdən və psixotrop 

maddələrdən sui-istifadə edən 

şəxslər arasında aparılan 

Strateji təhsil, planlaşdırma və 

kadrların idarə olunması, Tərbiyə 

və məktəbdənkənar müəssisələrlə 

Mütəmadi Daxili İşlər Nazirliyi, Səhiyyə 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 

Narkomanlığa və Narkotik 



profilaktik tədbirlərin keyfiyyətinin 

və həmin tədbirləri icra edənlərin 

peşəkarlığının artırılması 

iş şöbəsi Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, 

6.  Narkomanlığın zərəri barədə 

metodik-tədris vəsaitlərinin 

hazırlanması və elmi tədqiqat 

işlərinin genişləndirilməsi 

Elm şöbəsi, Dərslik və nəşriyyat 

şöbəsi, Təhsil Problemləri 

İnstitutu 

 

Mütəmadi Səhiyyə Nazirliyi, Daxili İşlər 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 

Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası 

7.  Narkomanlıqla bağlı 

hüquqpozmalara meyilli olan 

yetkinlik yaşına çatmayanların və 

gənclərin yaşayış yerləri, işlədiyi 

və təhsil aldığı inzibati ərazilər 

üzrə yerli icra hakimiyyəti, 

bələdiyyə, polis orqanları, təhsil 

işçiləri, əmək kollektivləri və 

müvafiq komissiyalar arasında 

əlaqələrin genişləndirilməsi 

Deinstitutlaşma və uşaqlar 

müdafiəsi idarəsi, İctimaiyyətlə 

əlaqə şöbəsi , Təhsil Problemləri 

İnstitutu,  

Mütəmadi Yetkinlik yaşına çatmayanların 

işləri və hüquqlarının müdafiəsi 

üzrə komissiyalar, Daxili İşlər 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, 

Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və 

İdman Nazirliyi, Ailə, Qadın və 

Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, bələdiyyələri cəlb 

etməklə 

8.  Təhsil müəssisələrində təhsil 

işçiləri, məktəblilər və tələbələr 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 

müəssisələrlə iş şöbəsi, 

Mütəmadi Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 



arasında narkotiklərin insan 

orqanizminə məhvedici təsiri, 

törətdiyi sosial bəlalar, erkən 

müalicənin labüdlüyü, həmçinin 

narkomanlığın cəmiyyətə və 

insanların sağlamlığına ziyanı 

barədə təbliğat aparılması, o 

cümlədən bu barədə videofilmlərin 

nümayiş etdirilməsi 

İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi , Təhsil 

Problemləri İnstitutu 

 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə 

Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 

aidiyyəti qeyri-hökümət 

təşkilatlarını cəlb etməklə 

9.  İxtisasartırma və 

yenidənhazırlanma institutlarında 

məktəb psixoloqlarının hazırlığı 

proqramına narkomanlıq 

probleminə aid müvzuların daxil 

edilməsi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 

kadrların idarə olunması şöbəsi, 

Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi 

 

Mütəmadi Təhsil Nazirliyi 

10.  Narkomanlıqla mübarizə sahəsində 

maarifləndirmə tədbirlərinin 

aparılması məqsədi ilə təlimçilərin 

hazırlanması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 

kadrların idarəolunması şöbəsi, 

Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi, 

İqtisadiyyat şöbəsi 

 

2013-2015 Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə 



Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsi 

11.  Şagird və tələbələrin antinarkotik 

dünyagörüşünün formalaşdırılması 

məqsədi ilə narkotik vasitələrin, 

psixotrop maddələrin və onların 

prekursorlarının qanunsuz 

dövriyyəsinə və narkomanlığa 

qarşı kütləvi idman yarışlarının 

keçirilməsi 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 

müəssisələrlə iş şöbəsi, 

İqtisadiyyat şöbəsi, “Təhsil” 

Respublika İdman Mərkəzi, 

Respublika Bədən Tərbiyəsi və 

İdman Mərkəzi 

 

Mütəmadi Təhsil Nazirliyi, Gənclər və 

İdman Nazirliyi, digər aidiyyatı 

orqanlar 

12.  Narkotik vasitələrin, psixotrop 

maddələrin və onların 

prekursorlarının qanunsuz 

dövriyyəsinə və narkomanlığa 

qarşı mübarizə sahəsində aparılan 

işlər və bu bəlaya düçar olmamağın 

yolları barədə internet səhifələrində 

(xüsisilə sosial şəbəkələrdə) 

təbliğat aparılması 

İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi Mütəmadi Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə 

Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, 

Gənclər və İdman Nazirliyi, 

aidiyyəti qeyri-hökümət 

təşkilatlarını cəlb etməklə 



13.  Müasir informasiya 

texnologiyalarının imkanları və 

elmi nailiyyətlər nəzərə alınmaqla, 

sağlam həyat tərzinin təbliği və 

narkomanlığın ziyanı ilə bağlı 

məlumatları özündə əks etdirən 

tədris vəsaitlərinin hazırlanması 

Təhsil Sisteminin 

İnformasiyalaşdırması idarəsi, 

Dərslik və nəşriyyat şöbəsi, 

İqtisadiyyat şöbəsi 

2013-2018 Təhsil Nazirliyi, Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

14.  Pedaqoqlar, tibb işçiləri, 

valideynlər və yetkinlik yaşına 

çatmayanlar üçün narkotik 

maddələrin qeyri-tibbi istehlakının 

profilaktikası üzrə yaddaş 

kitabçalarının, xəbərdarlıq 

vərəqələrinin və metodik 

materialların hazırlanması və 

paylanması 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 

müəssisələrlə iş şöbəsi, 

İqtisadiyyat şöbəsi, Dərslik və 

nəşriyyat şöbəsi 

Mütəmadi Narkomanlığa və Narkotik 

Vasitələrin Qanunsuz 

Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 

üzrə Dövlət Komissiyasının işçi 

qrupu, Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət 

Komitəsi, Təhsil Nazirliyi, 

Səhiyyə Nazirliyi, aidiyyəti 

qeyri-hökümət təşkilatlarını cəlb 

etməklə 

    


