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                                                                                                                                                             Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 

                                                                                                                                                             28  dekabr 2012-ci il tarixli, 2834 
                                                                                                                                                              nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 

 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il  05 sentyabr tarixli, 2421 nömrəli  Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin 2013-cü il üzrə 
İ ş   P l a n ı 

 
Sıra 
№-si 

Tədbirin Adı Görüləcək işlər və gözlənilən nəticələr İcrasına məsul 
orqan 

İcra müddəti 

1.  İnformasiya əldə edilməsinin 
asanlaşdırılması 
 
   
 

- Nazirlikdə  informasiya azadlığı üzrə məsul 
şəxslərin müəyyən edilməsi, informasiya 
azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydalarının 
hazırlanması, sənədin ictimaiyyətin 
müzakirəsinə verilməsi və təsdiqə təqdim 
edilməsi; 
 

-  İnformasiya azadlığının təmin edilməsi 
məqsədi ilə məsul dövlət qulluqçuları üçün 
ətraflı treninqlərin keçirilməsi; 

Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsili 
idarəetmə 
orqanları 
 
 
Təhsil Nazirliyi    

 
2013-cü il 
  
  
 
 
2013-cü ildən 
başalayaraq 
mütəmadi 
 

2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə 
ictimaiyyətə müntəzəm məlumat 
verməsi 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

- Nazirliyin öz fəaliyyəti barədə məlumatları 
mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla internet 
səhifələrində yerləşdirməsi;  
 

- Nazirliyin öz fəaliyyəti barədə illik məruzələr 
tərtib etməsi və internet səhifələrində 
açıqlaması 

 
- Nazirliyin öz fəaliyyəti barədə mətbuat 

konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa ünsiyyət 
formasında tədbirlər keçirməsi 

- Nazirliyin fəaliyyətini tənzimləyən 

 Təhsil Nazirliyi 
  
 
 
    Təhsil Nazirliyi  
 
 
 
  Təhsil Nazirliyi 
 
 
T əhsil Nazirliyi 

2013-cü ildən 
başalayaraq 
mütəmadi 
 
2013-cü ildən 
başalayaraq 
mütəmadi 
 
2013-cü ildən 
başalayaraq 
mütəmadi 
2013-cü ildən 
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qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə 
yazılmış versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib 
edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar 
arasında təşviq edilməsi 
 

-  Dövlət proqramlarının əhatə etdiyi sahələr 
üzrə internet portallarının yaradılması; 

 
 
 
 
 
Təhsil Nazirliyi 

başalayaraq 
mütəmadi 
 
 
 
2013-cü il 
 

3. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində 
ictimaiyyətin iştirakının 
genişləndirilməsi 
 

- Nazirlik tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb 
edən qanun layihələrinin hazırlanması 
prosesinə vətəndaş cəmiyyəti 
nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai 
dinləmələrin keçirilməsi; 
 

- Nazirlik tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti 
institutları ilə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi 
üçün müvafiq şuraların və ya əməkdaşlıq 
şəbəkələrinin yaradılması; 
 

- Nazirlik tərəfindən ictimai maraq kəsb edən 
qərarların qəbul edilməsi prosesində 
ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək vasitəsi 
kimi internet səhifələrindən istifadə edilməsi 
(vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul 
edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi, 
interaktiv sual-cavab bölmələrinin yaradılması 
və s.) 

 
- Nazirlik tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş 

forumlarının keçirilməsi  

  Təhsil Nazirliyi 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları   
 
 
Təhsil Nazirliyi, 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları  
  
 
Təhsil Nazirliyi , 
yerli təhsil 
idarəetmə 
orqanları, təhsil 
müəssisələri 
  
 
 
 
Təhsil Nazirliyi 
 

2013-cü ildən 
başlayaraq 
mütəmadi   
 
 
 
 
 
 İl ərzində 
 
 
2013-cü ildən 
başlayaraq 
mütəmadi 
 
 
 
 
 
 
2013-cü ildən 
başlayaraq 
mütəmadi 

4. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi 
 
 

      - Təhsil Nazirliyi  öz səlahiyyətinə uyğun olaraq 
     həyata keçirdiyi elektron xidmətlər barədə ictimai 
     təqdimatlar keçirməsi 
 

Təhsil Nazirliyi  
 
 

 May 2013-cü il  

 
 


