
 

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

yanında İctimai Şuraya üzvlüyə namizədlərə dair tələblər və onların qeydiyyatı 

qaydası 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin 

fəaliyyət istiqamətləri üzrə şəffaflığı, ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi, dövlət 

siyasətinin formalaşdırılması, icrası və qərarların qəbulu zamanı ictimai rəyin nəzərə 

alınmasını təmin etmək məqsədilə “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq İctimai Şuranın yaradılması prosesinə 

başlanılıb. 

Namizədlərə dair tələblər 

- İctimai Şurada üzvlüyə yüksək mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərə, nəqliyyat, rabitə və 

informasiya texnologiyaları sahəsi üzrə təcrübəyə və ya biliyə malik Azərbaycan 

Respublikasının 16 yaşına çatmış hər bir fəaliyyət qabiliyyətli vətəndaşının namizədliyi 

irəli sürülə bilər; 

- hər bir vətəndaş cəmiyyəti institutu İctimai Şurada üzvlüyə yalnız bir namizəd irəli sürə 

bilər; 

- İctimai Şurada üzvlüyə Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil 

olmayan tabeliyindəki qurumların əməkdaşlarının  namizədlikləri irəli sürülə bilməz. 

 Namizədlərə dair sənədlərin qəbulu, baxılması və qeydiyyatı 

Namizədin qeydiyyatı məsələsinə baxılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim 

olunmalıdır: 

1. İctimai Şurada üzvlüyə namizədin irəli sürülməsi barədə müraciət (telefon və elektron 

poçt ünvanı göstərilməklə); 

2. namizədin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 

3. namizədin tərcümeyi-halı; 

4. namizəd vətəndaş cəmiyyəti institutunun üzvü olduqda, həmin üzvlüyü təsdiq edən 

sənədin surəti; 



5. şəxsin müvafiq sahə üzrə təcrübəyə və ya biliyə malik olmasını sübut edən sənəd 

(olduğu halda əmək kitabçasının surəti, əmək kitabçası olmadıqda isə məlumatı 

təsdiqləyəcək digər sənədlər). 

6. Bütün bunlardan əlavə, namizəd barədə ətraflı məlumat verən digər sənədlər də 

təqdim oluna bilər. 

Namizədlərin və seçicilərin qeydiyyatı məsələsinə Azərbaycan Respublikasının 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar nazirinin əmri ilə yaradılmış Seçki 

komissiyası tərəfindən baxılır. 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında İctimai şuraya səsvermə 

ilə bağlı birgə yığıncaqda iştirak etmək istəyən vətəndaş cəmiyyəti institutları 26 aprel 

2021-ci il tarixədək Nazirlik yanında İctimai şuranın Seçki Komissiyasına müraciət 

etməli və sənədləri ictimaishura@mincom.gov.az  elektron poçt ünvanına və ya Bakı 

şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi 77 ünvanında yerləşən Nəqliyyat,Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və vətəndaş qəbulu şöbəsinə təqdim 

etməlidirlər. 

Əlavə məlumat üçün Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr və vətəndaş qəbulu şöbəsi ilə 

əlaqə saxlanıla bilər.  Əlaqələndirici şəxs: Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və vətəndaş qəbulu şöbəsinin baş məsləhətçisi Rəna 

Hacıyeva, Tel: 012 4939399. 

Qeydiyyat üçün sənədlərin qəbulunun son müddəti: 26 aprel 2021-ci il. 

Səsvermə ilə bağlı birgə yığıncaqda vətəndaş cəmiyyəti institutundan bir nümayəndə 

iştirak edə bilər. 

İctimai Şuraya namizədliyi irəli sürmüş şəxsin qeydiyyatına Seçki Komissiyası 

tərəfindən üç iş günü müddətində baxılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək. İctimai 

Şuraya seçkilər namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyat prosesi başa çatdıqdan sonra 

bir ay müddətində keçiriləcək.  
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