
Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2019-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 

 
HESABATI 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yanında 13 yanvar 

2020-ci il tarixində 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir.   
 Müşavirədə cənab İlham Əliyev 2019-cu ilin uğurlu il olduğunu, ilin əvvəlində 
qarşıya qoyulan vəzifələrin icra edildiyini, ölkəmizin dayanıqlı inkişafının təmin 
olunduğunu, həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial sahələrdə böyük uğurların əldə 
edildiyini, Azərbaycanın sabitlik şəraitində yaşadığını vurğulamışdır. 

Ötən il beynəlxalq mövqelərin daha da möhkəmləndiyini, ölkədə bir neçə mötəbər 
beynəlxalq tədbirin keçirildiyini qeyd edən cənab Prezident il ərzində ölkəmizə 40-dan çox 
dövlət və hökumət başçısının səfər etdiyini söyləmişdir. Dövlət başçısı keçən il Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının və Qoşulmama Hərəkatının Zirvə Görüşlərinin, həmçinin 
Dünya dini liderlərinin II Zirvə Görüşünün, UNESKO-nun Dünya İrs Komitəsinin 
sessiyasının ölkəmizdə keçirildiyini diqqətə çatdırmışdır. 

Ölkənin hərbi potensialının da möhkəmləndiyini söyləyən dövlət başçısı ötən il bir 
çox silah-sursatların, hərbi texnikanın alındığını, eyni zamanda Azərbaycanda da istehsal 
olunduğunu, hərbi şəhərciklərin tikildiyini, təmir olunduğunu qeyd etmiş və Azərbaycan 
Ordusunun hərbi potensialına, maddi-texniki təchizatına və döyüş qabiliyyətinə görə 
dünyada 52-ci yerdə olduğunu vurğulamışdır. 

İqtisadi sahədə keçən il böyük müsbət nəticələr əldə edildiyini söyləyən cənab 
Prezident ümumi daxili məhsulun 2,2 faiz, qeyri-neft sektorunda bu artımın 3,5 faiz 
olduğunu, sənaye istehsalının 1,5 faiz, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalının 14 faiz, 
qeyri-neft ixracının 14 faiz, kənd təsərrüfatının təxminən 7 faiz artdığını, inflyasiyanın 2,6 
faiz, əhalinin pul gəlirlərinin isə 7,4 faiz olduğunu nəzərə çatdırmışdır. Valyuta 
ehtiyatlarının 6,4 milyard dollar artdığını və rekord həddə - 51 milyard dollara çatdığını, 
xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosunun 6 milyard dollar təşkil etdiyini qeyd edən 
dövlət başçısı adambaşına düşən valyuta ehtiyatlarına görə Azərbaycanın MDB 
məkanında birinci yerdə olduğunu bildirmişdir, eyni zamanda, Dünya Bankının 
Azərbaycanı 20 ən islahatçı ölkə siyahısına saldığını və bunun böyük nailiyyət olduğunu 
diqqətə çatdırmışdır. 

Vergi və gömrük orqanlarında aparılmış islahatlar nəticəsində 4,2 milyon insanı 
əhatə edən sosial paketin təqdim olunduğunu və vətəndaşların maddi vəziyyətinin 
yaxşılaşdığını, minimum əməkhaqqının 2 dəfə, minimum pensiyanın 70 faiz, bəzi 
müavinətlərin 50 faiz, bəzi müavinətlərin isə 2 dəfə artırıldığını bildirmişdir. 

Uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində sosial infrastrukturla bağlı böyük işlər 
görüldüyünü qeyd edən ölkə başçısı 60 tibb müəssisəsinin, 50-si modul tipli olmaqla 84 
məktəbin tikildiyini və təmir edildiyini diqqətə çatdırmışdır. 

İnfrastruktur layihələrinin icra olunduğunu, elektrik enerjisi sahəsində “Şimal-2” 
elektrik stansiyasının istismara verildiyini, qazlaşdırmanın 96 faizə çatdığını söyləyən 
dövlət başçısı qazılmış 345 subartezian quyusunun yüzlərlə kəndin su ilə təminatını 
yaxşılaşdıracağını, bu il 400-dən çox subartezian quyusunun qazılacağını, bu il həm 
magistral, həm də şəhərlərarası, kəndlərarası və qəsəbədaxili yollarla bağlı böyük 
layihələrin icra ediləcəyini, Bakı-Sumqayıt-Rusiya sərhədi yeni yolunun, Gəncə-Gürcüstan 
sərhədi yolunun, Astara-İran sərhədi yolunun tikintisinin nəzərdə tutulduğunu, keçən il 
1300 kilometr yolun çəkildiyini nəzərə çatdırmışdır. 

İnfrastruktur layihələrinin keçən ilin əvvəlində qəbul edilmiş regionların sosial-
iqtisadi inkişafı dördüncü Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirildiyini, beşillik 
proqram olduğunu və bundan əvvəlki üç proqramın müvəffəqiyyətlə icra edildiyini qeyd 
edən cənab İlham Əliyev dördüncü proqramın icrasında da heç bir problemin 
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olmayacağını və proqram başa çatdıqda bütün infrastruktur layihələrinin, o cümlədən 
sosial infrastrukturla bağlı layihələrin öz həllini tapacağını əminliklə vurğulamışdır. 

Azərbaycanda mülkiyyətin sığortalanması prosesi ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin 
aparılmasımın vacibliyini söyləyən ölkə başçısı bildirmişdir ki, bu il və bundan sonrakı 
illərdə əmlakın sığortalanması, o cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı çox ciddi addımlar 
atılmalı, müxtəlif tədbirlər keçirilməli, atılacaq addımlar haqqında vətəndaşlara ətraflı 
məlumat verilməlidir.  

Keçən il Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan TANAP qaz kəmərinin istismara 
verildildiyini və bunun tarixi nailiyyət olduğunu qeyd edən cənab Prezident, Cənub Qaz 
Dəhlizinin qalan dördüncü layihəsinin də uğurla icra edildiyini, TAP layihəsinin icra 
səviyyəsinin 90 faizi keçdiyini və bu il TAP-ın istismara veriləcəyini də əminliklə 
söyləmişdir. 

Möhtərəm Prezident Azərbaycanda mövcud olan sabitlik, beynəlxalq 
mövqelərimizin möhkəmlənməsi, ölkəmizdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlərin turizmin 
inkişafına xidmət göstərdiyini bildirmiş, ötən il turistlərin səfərlərinin rekord həddə çatdığını, 
3 milyon 170 min xarici qonağın ölkəmizə gəldiyini, xarici turistlərin ölkədə bütövlükdə 4,3 
milyard manat pul xərclədiyini və bunun bir növ ixrac növü olduğunu qeyd etmiş və 
turizmin inkişafının bundan sonra da diqqət mərkəzində olacağını söyləmişdir. 

Cənab İlham Əliyev 2020-ci ilin uğurla başladığını söyləyərək, Bakıda iki böyük 
investorla iki layihə və İcra Müqaviləsinin imzalandığını, iki böyük elektrik stansiyasınin biri 
külək, biri Günəş stansiyalarının tikiləcəyini və bunun bərpa olunan enerji növlərinin 
yaradılması istiqamətində çox önəmli addım olduğunu bildirmiş və 2020-ci ilin ölkəmiz 
üçün uğurlu olacağını, Azərbaycanın daha da inkişaf edəcəyini və daha güclü dövlətə 
çevriləcəyini əminliklə vurğulamışdır. 

2019-cu ildə həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial sahələrdə respublikada əldə 
olunan uğurlarda və ölkənin dinamik inkişafında Nizami rayonunun da öz yeri vardır.   

Ötən ilin 21 may tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev Nizami rayonuna səfər etmiş və Bakı sərnişin - Sabunçu dəmir yolu xətti üzərində 
yerləşən Keşlə dayanacağında yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

25 sentyabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakı Nəqliyyat Agentliyinin “Koroğlu” 
Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin açılışında iştirak etmişlər. 

24 dekabr 2019-cu il tarixində isə dövlət başçısı Nizami rayonunda şəhid ailələri və 
Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün inşa olunmuş yaşayış binasında mənzillərin, həmçinin 
Qarabağ müharibəsi əlillərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə avtomobillərin təqdim 
olunması mərasimində iştirak etmişdir. Bir, iki və üçotaqlı 96 mənzilli yeni inşa olunmuş 
yaşayış binasındakı mənzillərin 62-si Qarabağ müharibəsi əlilinə, 34-ü isə şəhid ailələrinə 
təqdim olunmuşdur.  

2019-cu ildə rayonda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən  592,0 milyon 
manatlıq və ya əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17,5  faiz  çox  sənaye məhsulu 
istehsal edilmiş və  xidmətlər  göstərilmiş, istehsal edilmiş sənaye məhsulunun 611,6 
milyon manatı istehlakçılara göndərilmiş, ondan 590,1  milyon manatı öz istehsalı olan 
mallar olmuşdur. Əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə  alınmaqla 01 yanvar 
2020-ci il vəziyyətinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında 8,1 milyon manatlıq hazır 
məhsul ehtiyatı qalmışdır.  

2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarında bütün maliyyə mənbələri hesabına 70,4 milyon 
manat həcmində əsas fondlar istifadəyə verilmiş, rayonda iqtisadi və sosial sahələrin 
inkişafı üçün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 488,7 milyon manat məbləğində vəsait 
yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə faktiki qiymətlərlə 92,2 
faiz təşkil etmişdir.  2019-cu ilin yanvar-sentyabr aylarında 124,5 milyon manatlıq tikinti-
quraşdırma işləri yerinə yetirilmişdir.  
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2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarında tikinti təşkilatlarının öz gücləri ilə yerinə 
yetirdikləri podrat işlərin həcmi 239,8 milyon manat təşkil etmişdir. 

Podratçı təşkilatların gördükləri yeni tikinti, yenidənqurma, genişləndirmə, texniki 
vasitələrin yenidən təchiz edilməsi işləri 2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarında 130,0 milyon 
manat, əsaslı təmir 9,0 milyon manat, cari təmir  20,6 milyon manat, sair tikinti  işləri isə 
80,2 milyon manat təşkil etmişdir.   
       2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarında pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 
2207,8 milyon manatlıq əmtəə satılmış, onlardan 23,9  faizi hüquqi şəxslərin, 29,0 faizi 
rayonda fəaliyyət göstərən əmtəə bazarların, 47,1  faizi isə  hüquqi şəxs yaratmadan 
ticarət fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların  payına düşmüşdür. 

Hesabat dövründə rabitə müəssisələri tərəfindən əvvəlki ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 22,6 faiz artımla 476,4 milyon manat həcmində, nəqliyyat sektorunda fəaliyyət 
göstərən müəssisələr tərəfindən isə 106,3 milyon manat həcmində xidmət göstərilmişdir. 

Ötən il iaşə müəssisələrinin ümumi dövriyyəsi 81,4 milyon manat olmuş, bunun da 
70,2 faizi hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin fəaliyyəti 
sayəsində əldə olunmuş və onlar tərəfindən əhaliyə 57,2 milyon manatlıq iaşə xidmətləri 
göstərilmişdir. Hüquqi  şəxslərin fəaliyyəti sayəsində isə əhaliyə 24,3 milyon manatlıq iaşə 
xidmətləri göstərilmişdir. 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 2019-cu ildə 372,9 milyon manat təşkil 
etmiş,  bu da ki, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 87,1 faiz təşkil etmişdir. Göstərilən 
xidmətlərin 6,1 faizi dövlət müəssisələrinin payına düşmüşdür. Əhaliyə göstərilən ödənişli 
xidmətlərin həcmi hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslərin 
obyektlərində reallaşmış və 188,1 milyon manat təşkil etmişdir. 

2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarında Nizami rayonu üzrə muzdlu işçilərin sayı 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,2 faiz artaraq 50050 nəfər olmuş, əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən işçilərin orta aylıq nominal əməkhaqqının səviyyəsi 11,0 faiz 
artaraq 723,1  manat təşkil etmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial, iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 
qəbul edildikdən ötən dövr ərzində bölgələrin tarazlı inkişafına və iqtisadi potensialının 
səmərəli istifadəsinə yönəlmiş tədbirlərin icra olunması davam etdirilmiş, regionların 
müxtəlif makroiqtisadi göstəricilər üzrə xüsusi çəkisi artmış, bölgələrdə sahibkarların və iş 
adamlarının fəaliyyəti üçün əlverişli mühit formalaşdırılaraq yeni istehsal və emal 
müəssisələri yaradılmış, ənənəvi məşğulluq sahələri bərpa olunaraq yeni iş yerləri 
açılmışdır. 

Nizami rayonunda 2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarında 4810 yeni iş yeri açılmışdır.  
Rayon üzrə əmək pensiyaçılarının ümumi sayı 25015 nəfər olmuş, 2019-cu ildə 443 

nəfərə yeni pensiya təyinatı aparılmışdır. Rayon üzrə orta pensiyanın məbləği 286,45 
manat təşkil etmişdir.  

Hesabat dövründə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 686 nəfər təşkil etmiş, 
onlardan da 2019-cu ildə 360 ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin edilmiş, hər bir ailə üzrə 
orta aylıq məbləğ 165,92 manat təşkil etmişdir. 

İqtisadiyyatda müşahidə edilən sabit artım tempi ölkənin sosialyönümlü inkişafını 
təmin etmiş, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və 
məşğulluğun artırılması üçün əlverişli şərait yaratmışdır.  

Ötən ildə Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzində işaxtaran kimi 3995 nəfər 
qeydiyyata götürülmüş, onlardan 2369 nəfəri münasib işlə təmin edilmiş, bundan əlavə 
“DOST” iş mərkəzinin xətti ilə 705 nəfər sosial işlərə cəlb olunmuş, özünüməşğulluq 
proqramına əsasən işaxtaran və işsiz vətəndaşlardan fərdi biznes fəaliyyətinə 172 nəfər 
cəlb olunmuşdur. “Ərazi Məşğulluq Proqramı”nın kvota normasına uyğun olaraq 18 
müəssisədə sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlardan 57 nəfəri müvafiq 
işlə təmin olunmuş, 77 nəfərə işsizlikdən sığorta ödənişi təyin edilmiş,  işsizlik sığortası 
alanlardan 5 nəfəri sonradan öz məşğulluğunu təmin etmişdir. 
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Rayon ərazisində fəaliyyətdə olan müəssisələr tərəfindən Mərkəzə 3985 boş iş yeri 
təqdim edilmişdir.   

2019-cu ildə rayonda ictimai-siyasi və humanitar sahələr üzrə bir sıra tədbirlər 
həyata keçirilmişdir. 

20 Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümü münasibətilə YAP Nizami rayon 
təşkilatı ilə birgə 62 saylı məktəb-liseydə “20 yanvar – Qəhrəmanlıq salnaməsi” və 210 №-
li tam orta məktəbdə  “20 Yanvar – qəhrəmanlıq və şərəf günümüz” adlı ümumrayon 
tədbirləri keçirilmiş,  həmçinin rayon ərazisində yaşayan 20 Yanvar şəhid və əlil ailələri 
üçün “Biz-Bizə” İstirahət Məkanında  ehsan süfrəsi açılmış, onların hər birinə  maddi 
yardım göstərilmişdir.  

Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü ilə bağlı 32 №-li orta məktəbdə 
“Erməni təcavüzünün tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, əslən Xocalıdan olan jurnalist 
Səriyyə Müslümqızının Xocalı faciəsinə həsr etdiyi “Xocalıda məhv olmuş 8 ailə...” sənədli 
filminin təqdimatı olmuş, həmçinin rayonda məskunlaşan 35 Xocalı ailəsinin üzvləri ilə 
görüş keçirilmiş, hər bir ailəyə maddi yardım göstərilmişdir. 

Rayonda “İlaxır çərşənbə” günü – Novruz bayramı münasibətilə müxtəlif tədbirlər 
keçirilmişdir. 16-17 mart 2019-cu il tarixlərində rayon ərazisində iməciliklər keçirilmiş, 
abadlıq, sanitar-təmizlik işləri görülmüş, müxtəlif ünvanlarda 260 ədəd ağac və bəzək 
kolları əkilmişdir. 

Mart ayının 11-dən 18-dək rayonun bütün təlim-tərbiyə və mədəniyyət 
müəssisələrində şeir, rəsm, milli rəqs, xonça və səməni müsabiqələri keçirilmiş, Novruzun 
gəlişinə həsr olunmuş bayram tədbirləri təşkil olunmuşdur. 

Novruz bayramı münasibətilə Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən 13-14 
mart 2019-cu il tarixlərində mini futbol üzrə rayon turniri, 15 mart 2019-cu il tarixində isə 
"Folklor-musiqi" müsabiqəsi keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən 
ölkənin bütün şəhər və rayonlarında olduğu kimi, Nizami rayonunda da mart ayının 2-dən 
etibarən hər həftənin şənbə və bazar günləri, mart ayının 16-dan 21-dək isə hər gün 
C.Naxçıvanski küçəsi 74 və Q.Qarayev prospekti 36 ünvanlarında Novruz yarmarkaları 
təşkil edilmişdir. 

19-21 mart tarixlərində Heydər Bağı Park-Bulvarda və Keşlə qəsəbəsi, Sabir küçəsi 
70 ünvanında yerləşən parkda “İlaxır çərşənbə” günü - Novruz bayramı münasibətilə 
Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən ictimaiyyət nümayəndələrinin, millət vəkillərinin, habelə 
təhsil, səhiyyə müəssisələrinin, idarə və təşkilat kollektivlərinin iştirakı ilə ümumrayon 
bayram şənlikləri təşkil edilmişdir. Bayram tədbirlərində tanınmış müğənnilərin çıxışları 
olmuş, Nizami Mədəniyyət Mərkəzi və təhsil müəssisələri tərəfindən müxtəlif milli oyun və 
folklor nümunələri nümayiş etdirilmiş, həmçinin adət-ənənələrimizi əks etdirən sərgilər 
təşkil olunmuş, idmançıların nümunəvi çıxışları göstərilmiş, 3 №-li Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzinin mahnı və rəqs ansamblı konsert proqramı ilə çıxış etmişdir. 

22 mart 2019-cu il tarixində isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Şəhər 
Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə B.Nuriyev küçəsi 55/57 ünvanında salınmış 
abad həyətdə də bayram şənliyi qeyd edilmişdir. 

16-19 mart tarixlərində 1210 aztəminatlı şəhid, əlil və müharibə veteranları 
ailələrinə, məcburi köçkünlərə, tənha və kimsəsiz qocalara ərzaq yardımı edilmiş, 800 
uşaq Novruz şənliklərinə göndərilmişdir. 

Bunlardan əlavə, 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə Rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi ilə birgə 220 №-li məktəb-liseydə "31 mart – Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü" mövzusunda inşa yazı müsabiqəsi və Texnika və Texnologiyalar üzrə 
Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində  dəyirmi masa təşkil edilmişdir.  

2019-cu ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümü münasibətilə rayon üzrə tədbirlər planı təsdiq olunmuş və həmin tədbirlər 
planınına uyğun olaraq Rayon Gənclər və İdman İdarəsi ilə birgə mini-futbol və şahmat 
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turnirləri, 238 №-li tam orta məktəbdə “Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” mövzusunda 
elmi-praktik konfrans, Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami rayon təşkilatında “Müasir 
Azərbaycanımızın memarı” və Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində “Müdrik siyasi xadim” 
mövzularında tədbirlər keçirilmişdir. 

07 aprel 2019-cu il tarixində Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin dünyaya 
gəlməsi münasibətilə Heydər Bağı Park-Bulvarda konsert proqramı və Əli Vəliyev küçəsi, 
2433-cü məhəllədə ağacəkmə aksiyası təşkil olunmuşdur. 

Qurban bayramı münasibətilə  11-12 avqust tarixlərində rayonda bayram tədbirləri 
təşkil edilmiş, 4000 nəfər şəhid, əlil, müharibə veteranları, aztəminatlı və məcburi köçkün 
ailələrinə, tənha və kimsəsiz qocalara bayram payları verilmişdir. 

23 mart tarixində “Ölkəmizi tanıyaq” tur aksiyası çərçivəsində rayon məktəblilərinin 
Naxçıvan şəhərinə və 8 noyabr 2019-cu il tarixində isə Gəncə-Şəmkir-Göygöl istiqaməti 
üzrə təntənəli yolasalınma mərasimləri təşkil edilmişdir.  

Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə “Uşaq baxımsızlığı, təhsildən yayınma, uşaq əməyinin 
istismarı” və  “Həyati bacarıqlara yiyələn!” mövzularında təlimlər, habelə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan uşaqlara və onların ailələrinə yardım” İctimai Birliyi tərəfindən reallaşdırılan 
“Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan yaradıcı gənclərin cəmiyyətə tanıdılması məqsədilə onların 
sərgilərinin təşkili” layihəsi çərçivəsində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların əl 
işlərindən ibarət sərgi-satış təşkil edilmişdir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, göstərilən müddətdə 5 Mart Bədən Tərbiyəsi və İdman 
Günü münasibətilə 10 №-li tam orta məktəbdə "Şən Startlar" devizli idman-konsert tədbiri 
keçirilmişdir.  

2019-cu ildə vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliği sahəsində də bir sıra işlər 
görülmüşdür. Müdafiə Nazirliyinin Mənəvi-Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr 
İdarəsinin Sosial müdafiə bölməsinin əməkdaşlarının, ictimai birlik və təşkilatların 
nümayəndələrinin iştirakı ilə  201 №-li tam orta məktəbdə şəhid Ayaz Əliyevin xatirəsinə 
həsr olunmuş “Bir şəhid ömrü”, 26 noyabr 2019-cu il tarixində 10 №-li tam orta məktəbdə 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid Çingiz Salman oğlu Qurbanovun xatirəsinə həsr 
olunmuş “ Vətən sənə oğul deyir!”  adlı anım tədbirləri, 28 dekabr 2019-cu il tarixində 
şəhid Namiq Həmzəyev adına 238 saylı tam orta məktəbdə onun anım gününə həsr 
olunmuş “Şəhidlik zirvəsi” adlı sənədli filmin təqdimat mərasimi, Keşlə qəsəbəsindəki 227 
№-li tam orta məktəbdə 2016-cı il Aprel döyüşlərinə həsr edilmiş “Aprel döyüşləri 
tariximizin şanlı səhifəsidir!” və 229 №-li tam orta məktəbdə “Sən qalib gələcəksən” adlı 
tədbirlər keçirilmişdir. 

08 noyabr 2019-cu il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində 9 noyabr Dövlət 
Bayrağı Günü münasibətilə 113 №-li körpələr evi-uşaq bağçasında tərbiyə alan uşaqların 
iştirakı ilə ədəbi-bədii kompozisiya keçirilmişdir. 

 11 dekabr 2019-cu il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində Ulu öndərin anım 
günü münasibətilə “Müstəqil Vətənin memarı – ölməz dahi şəxsiyyət” mövzusunda tədbir 
təşkil edilmişdir. 

Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti və Nizami Rayon Polis İdarəsinin birgə təşkilatçılığı 
ilə 15 oktyabr 2019-cu il tarixində 61 №-li tam orta məktəbdə şagirdlərin, müəllim və 
valideynlərin iştirakı ilə “Yol-nəqliyyat qaydalarını öyrənək, təhlükəsizliyimizi qoruyaq” 
mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 2018-ci il 15 
noyabr tarixli 689 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan 
edilməsi haqqında” 2019-cu il 11 yanvar tarixli sərəncamlarının icrası istiqamətində 29 
aprel 2019-cu il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası 
Nizami rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 190 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasında 
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“Zərrə mənəm, günəş mənəm...” mövzusunda, 175 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasında 
və 210 №-li tam orta məktəbdə "Dahi Nəsimi-650" adlı rayon tədbirləri təşkil olunmuşdur. 

6 dekabr 2019-cu il tarixində dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın bir gündə 650 min ağacın əkilməsi təşəbbüsü ilə ölkədə keçirilən ağacəkmə 
aksiyası çərçivəsində Nizami rayonunda da 5 növdə 1200 ədəd ağac əkilmişdir. 

 02 dekabr 2019-cu il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 3 dekabr 
Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə “Biz-Bizə” İstirahət Məkanında tədbir keçirilmiş və 
əlillərə ərzaq bağlaması paylanılmışdır. 

2018-2019-cu tədris ilində rayonumuzun təlim-tərbiyə müəssisələri bir sıra uğurlara 
imza atmış, rayon, şəhər, respublika və beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə, müsabiqələrdə, 
yarışlarda, olimpiadalarda qazanılmış nailiyyətlər sevindirici olmuşdur. Belə ki, 2019-cu 
ildə məktəblilər arasında keçirilmiş Respublika fənn  olimpiadasında 5 nəfər (ötən il 2 
nəfər) birinci yerə, 9 nəfər (ötən il 4 nəfər) ikinci yerə, 10 nəfər (ötən il 9 nəfər) üçüncü 
yerə  layiq görülmüşdür. Respublika olimpiadasında qalib olmuş 24 nəfərdən 11-i Kimya-
biologiya təmüyüllü Respublika liseyinin, 1-i “Zəngi” liseyinin, 6-sı 220 №-li məktəb-liseyin, 
2-si 70 №-li məktəb-liseyin şagirdləri olmuşdur. Bundan əlavə, 12, 129, 214 və 238 №-li 
məktəblərin hər birindən 1 şagird həmin olimpiadanın qalibi çıxmışdır. Bundan əlavə, 
2018-2019-cu dərs ilində Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin, 62 və 220 №-li 
məktəb-liseylərin və 214 №-li tam orta məktəbin şagirdləri müsabiqə və Beynəlxalq 
olimpiadalarda iştirak edərək uğurlu nəticələrə nail olmuşlar.  

2018-2019-cu dərs ilində rayonun orta ümumtəhsil məktəblərini 1947 şagird 
bitirmiş, onlardan 1744 nəfəri ali məktəblərə sənəd vermiş və Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
verdiyi rəsmi məlumata görə, sənəd verənlərin 1206 nəfəri, yəni 69,1%-i tələbə adını 
qazanmışdır (ötən ilki qəbul 67,0% təşkil etmişdir). 

Ali məktəblərə qəbulun nəticələri təhlil edilərkən müəyyən olunmuşdur ki, liseylər 
üzrə: 

I yeri 62 №-li məktəb-lisey – 86,1%  
II yeri Kimya-biologiya təmüyüllü lisey – 85,2%  
III yeri “Zəngi” liseyi-82,0% tutmuşdur. 
Məktəblər üzrə isə nəticələr aşağıdakı kimi olmuşdur: 
I yeri 129 №-li məktəb – 81,0% 
II yeri 242 №-li məktəb – 78,1% 
III yeri 251 №-li məktəb – 76,1% 
Bundan əlavə, 220 №-li məktəb-liseyin qəbul faizi – 74,2%, 70 №-li məktəb-liseyin 

qəbul faizi – 73,0%, 145 №-li orta məktəbin qəbul faizi – 72,3%, 214 №-li məktəbin qəbul 
faizi isə 70,7% olmuşdur. 

Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi məlumatından əlavə, 2018-2019-cu dərs ilində XI 
sinfi bitirən məzunlardan xarici ölkələrin aparıcı ali məktəblərinə xüsusi proqramla 78 nəfər 
(ötən il 52 nəfər) imtahan verərək qəbul olunmuşdur ki, onlardan da 69 nəfəri (ötən il 44 
nəfər) Türkiyədə, 4 nəfəri ABŞ-da, 2 nəfəri Polşada, 1 nəfəri Estoniyada, 1 nəfəri 
Çexiyada, 1 nəfəri isə Belçikada təhsillərini davam etdirirlər. 

Xarici ölkələrdə təhsillərini davam etdirən məzunlarımızın da sayını nəzərə alsaq, 
rayon üzrə ümumilikdə ali məktəblərə qəbul 73,6% (ötən il 70,0%) olmuşdur.  

2018-2019-cu dərs ilində rayon üzrə 87 məzun 600-dən yuxarı bal (ötən il 176 
nəfər) toplamış, onlardan da 20 nəfəri (ötən il 79 nəfər) 650 baldan yüksək nəticə 
göstərmişdir. 

500-599 intervalında bal toplayan məzunların sayı 211 nəfər (ötən il 195 nəfər) 
olmuşdur. 

Yüksək nəticə əldə edərək Azərbaycan Tibb Universitetlərinə qəbul olunan 
abituriyentlərdən 1 nəfəri 679 bal (220 №-li məktəb-lisey), 1 nəfəri 676 bal (Kimya-
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biologiya təmayüllü Respublika liseyi), 1 nəfəri isə 671 bal (229 №-li orta məktəb) 
toplamışdır. 

Ötən tədris ilində rayon üzrə 4 nəfər Qızıl (2018-ci ildə 5) medala, 5 nəfəri isə 
Gümüş medala layiq görülmüş və biliklərini doğruldaraq ali məktəblərə qəbul olunmuşlar. 
Bundan əlavə, XI sinif məzunlarından 89 nəfəri (ötən il 153 nəfər) fərqlənmə attestatı 
almışdır. 

Tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş və 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 09 sentyabr 2019-cu il tarixli 
Sərəncamı ilə Prezident təqaüdünə layiq görülmüş 102 tələbədən 3-ü Nizami rayonunun 
məktəblərini bitirən məzunlardır. Onlar  Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi adını 
qazanmış – 220 №-li məktəb liseyin məzunu Yusifli Murad Elşən oğlu, Kimya-biologiya 
təmayüllü Respublika Liseyinin məzunu Qurbanov Nicat Hicran oğlu və 229 №-li məktəbin 
məzunu Məmmədov Ayhan Arzu oğludur.  

14 sentyabr 2019-cu il tarixində Rayon İcra Hakimiyyətində 2018-2019-cu tədris 
ilinin yekunları və təhsil müəssisələrinin yeni 2019-2020-ci dərs ilinə hazırlığının vəziyyəti 
barədə konfrans keçirilmiş, həmçinin həmin tədbirdə yüksək nəticə göstərərək tələbə 
adına layiq görülmüş məzunlar mükafatlandırılmışdır.  

Yeni 2019-2020-ci dərs ilinin başlanması 15 sentyabr Bilik Günü  münasibətilə 
rayonun orta ümumtəhsil məktəblərində tədbirlər təşkil olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 03 oktyabr 2019-cu il 
Sərəncamı ilə 214 №-li tam orta məktəbin direktoru Ağayeva Esmira Azər qızı, Kimya-
biologiya təmayüllü Respublika liseyinin direktoru Rəhimov Kamran Osman oğlu, 1 saylı 
Uşaq evinin direktor müavini Məmmədov Rövşən Kamil oğlu, “Zəngi” liseyinin direktor 
müavini Səfərova Gülnarə Sabir qızı və 220 №-li məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi 
Abdullayeva Lalə Sabir qızı “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüş, “Zəngi” 
liseyinin riyaziyyat müəllimi Məhərov İbrahim Kamran oğlu isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif 
edilmişdir. 

Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı yanında Dini İşlər üzrə Komissiya tərəfindən yerli 
hüquq-mühafizə  orqanları və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Bakı şəhər 
şöbəsi ilə birgə 2019-cu il ərzində yuxarı sinif şagirdlərinin, müəllim və valideynlərin iştirakı 
ilə 32 №-li tam orta məktəbdə “Dini radikalizm və ekstremizmə qarşı mübarizə”, 129 №-li  
tam orta məktəbdə “Yeniyetmə gəncləri dini radikalizmdən qoruyaq!”, 238 №-li tam orta 
məktəbdə rayon üzrə orta ümumtəhsil məktəblərinin tərbiyə işləri üzrə direktor 
müavinlərinin, uşaq birliyi rəhbərlərinin, valideyn icmaları nümayəndələrinin və yuxarı sinif 
şagirdlərinin iştirakı ilə “Milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğində İslamın rolu”, Texnika və 
Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Texniki Peşə Təhsil Mərkəzində şagirdlərin, müəllim və 
valideynlərin iştiraklı ilə “Yeniyetmə gəncləri radikal dini cərəyanlardan qoruyaq!”, 220 №-li 
məktəb-liseydə “İslam dini və sağlam həyat tərzi” mövzularında maarifləndirici tədbirlər, 
“Uşaq hüquqları aylığı” çərçivəsində  Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyində 
dəyirmi masa və Rayon Prokurorluğu ilə birgə 12 №-li tam orta məktəbdə 12, 32, 61,109, 
210, 238, 242 və 272 №-li tam orta məktəblərin uşaq birliyi rəhbərlərinin, psixoloqlarının, 
valideyn icmaları nümayəndələrinin və yuxarı sinif şagirdlərinin iştirakı ilə “Dini 
ekstremizmə qarşı  mübarizədə hüquqi maarifləndirmənin rolu” mövzusunda tədbir 
keçirilmişdir.  

Bunlardan əlavə, sentyabrın 3-də Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və 
Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Rayon İcra Hakimiyyətinin, 
bələdiyyə nümayəndələrinin, hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin, din xadimlərinin, dini 
icma sədrlərinin, gənclərin, təhsil müəssisələri işçilərinin, valideynlərin və qeyri-hökumət 
təşkilatları rəhbərlərinin iştirakı ilə “Dini mərasimlər: ənənəvilik və müasirlik” mövzusunda 
konfrans təşkil olunmuş, tədbirdə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini 
Gündüz İsmayılov geniş məruzə ilə çıxış etmiş, müvafiq məlumatlar vermiş, sualları 
cavablandırmışdır. 
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Komissiya tərəfindən Məhərrəmlik ayı ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiş, 
xüsusilə də Aşura tədbirlərinin keçirilməsi nəzarətə götürülmüş, sakinlər arasında geniş 
maarifləndirici-təbliğat işlərinin aparılması məqsədilə ziyalılardan, nüfuzlu ağsaqqallardan, 
ilahiyyatçı alimlərdən və gənclərdən ibarət təbliğat və işçi qrupları yaradılmış, həmin 
qruplar tərəfindən ərazilər üzrə yerlərdə görüşlər keçirilmiş və digər zəruri işlər 
aparılmışdır. Məscidlərdə dindarlarla – rəhbər heyətlə işçi görüşlər təşkil edilmiş, 
keçiriləcək dini mərasimlərlə bağlı onlara müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Hər iki məsciddə 
tədbirlər zamanı, xüsusilə də Aşura günündə mümkün təxribatların qarşısının alınması və 
nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə müşahidə kameraları quraşdırılmışdır. 
 Məhərrəmlik mərasimləri ilə bağlı bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülmüş, mərasim 
iştirakçılarının normal gediş-gəlişi üçün məscidlərə yaxin ərazilərdə yolların və səkilərin 
hərəkətliliyi təmin edilmiş, tıxac yaranmasının qarşısının alınması üçün əlavə tədbirlər 
görülmüş, ictimai asayiş qaydalarına ciddi riayət olunmuşdur. Aşura günü məscidlərə 
Qərargah üzvləri, həmçinin digər məsul şəxslər təhkim olunmuş, xüsusi nəzarət təmin 
edilmişdir. Məscidlərdə yalnız Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təyin etdiyi səlahiyyətli 
şəxslər – imam və dini ayinlərin icraçıları dini mərasimlərin idarə olunmasını həyata 
keçirmişlər. Məscidlərdən kənar ərazilərdə hər hansı bir tədbirin keçirilməsi halı baş 
verməmiş, o cümlədən kriminal ünsürlərin Məhərrəmlik mərasimlərindən öz şəxsi və 
məkrli məqsədləri üçün istifadəetmə cəhdləri olmamışdır. Həmçinin küçə yürüşləri, 
zəncirvurma, başyarma və qançıxarma kimi hərəkətlərə də yol verilməmişdir.  

Aşura günü rayonda fəaliyyət göstərən hər iki məsciddə (Keşlə Şah Abbas və 
“Sahib-əz-Zaman” məscidləri) qanvermə aksiyası təşkil edilmiş və 500 nəfər qan 
vermişdir.  

Rayon ərazisində dini təyinatlı ədəbiyyatın və əşyaların satışı ilə məşğul olan 
obyektlərdə icazəsi olmayan, xüsusilə qadağan edilmiş ədəbiyyatın satışının qarşısının 
alınması məqsədilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Bakı şəhər şöbəsi, Dövlət 
Təhlükəsizlik Xidmətinin Nizami Rayon İdarəsi və polis əməkdaşları ilə birgə mütəmadi 
olaraq yerlərdə reydlər keçirilmiş və müvafiq izahat işləri aparılmışdır.  

Komissiya tərəfindən Ramazan və Qurban, həmçinin Pasxa bayramları 
münasibətilə də tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilmişdir. Ramazan ayında rayonda dörd 
müxtəlif ünvanda 1000 nəfərin iştirakı ilə iftar süfrəsi açılmış, 1275 nəfərə bayram payı, 
Qurban bayramı münasibətilə 4000 nəfər şəhid, əlil, müharibə veteranı, aztəminatlı və 
məcburi köçkün ailələrinə, tənha və kimsəsiz qocalara bayram payı verilmiş, Pasxa 
bayramı münasibətilə rus icmasının aztəminatlı ailələri ilə görüş təşkil edilmiş və onlara 
bayram sovqatları paylanılmışdır.  

Uşaqlara sağlam həyat tərzinin aşılanması və zərərli vərdişlərin acı nəticələrinin 
başa salınması, müəllim-şagird-valideyn münasibətlərinin düzgün və əlaqəli şəkildə 
qurulması məqsədilə hüquq-mühafizə orqanlarının, səhiyyə müəssisələri və qeyri-hökümət 
təşkilatlarının nümayəndələri, məktəb rəhbərləri, müəllim, psixoloq, şagird və valideynlərin 
iştirakı ilə bir sıra tədbirlər və görüşlər təşkil edilmiş, maarifləndirici söhbətlər aparılmışdır. 
Belə ki, Rayon Polis İdarəsi ilə birgə yuxarı sinif şagirdlərinin, müəllim və valideynlərin 
iştirakı ilə 250 №-li tam orta məktəbdə “Devizimiz sağlam həyat tərzidir!”,  Keşlə 
qəsəbəsindəki 312 №-li tam orta məktəbdə “Gənclər narkomaniyaya yox deyir!”, 201 №-li 
tam orta məktəbdə və Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyində “Sağlam həyat 
tərzini seçirik – tütünçəkməyə və narkomanlığa yox deyirik!”, Texnika və Texnologiyalar 
üzrə Bakı Dövlət Texniki Peşə Təhsil Mərkəzində “Gələcəyimizi birlikdə düşünək – 
narkomaniyaya yox deyək!”, 12 və 214 №-li tam orta məktəblərdə “Zərərli vərdişlər və 
onların törətdiyi fəsadlar”, 272 №-li tam orta məktəbdə “Zərərli vərdişlərdən özümüzü 
qoruyaq!”, 238 №-li tam orta məktəbdə “Narkomaniyaya yox deyək!”,  62 №-li məktəb-
liseydə “Yeniyetmə-gəncləri zərərli vərdişlərdən qoruyaq!” mövzularında, Rayon Mərkəzi 
Kitabxanası tərəfindən isə 109 №-li tam orta məktəbdə “Narkomaniya - gələcəyi olmayan 
həyat” adlı tədbirlər təşkil olunmuşdur. 
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Bunlardan əlavə, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə 
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının 14.06.2019-cu il tarixli, 16/3192-14 №-li 
məktubuna əsasən 26 iyun “Narkotik vasitələrin sui-istifadəsi və qanunsuz dövriyyəsi ilə 
Beynəlxalq Mübarizə Günü” ilə əlaqədar 21 iyun 2019-cu il tarixində ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş tədbir keçirilmişdir. Həmçinin İşçi qrupunun təşəbbüsü 
və Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə narkomanlığın qarşısının alınması ilə 
bağlı təbliğat və maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsi, davamlılığının təmin edilməsi 
məqsədilə  29 noyabr 2019-cu il tarixində 220 №-li məktəb-liseydə ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə yekun rayon tədbiri təşkil edilmişdir.Tədbirdə Dövlət 
Komissiyasının İşçi qrupu rəhbərinin müavini Tanrıverdi Aydınov çıxış edərək, iştirakçılara 
məlumatlar vermiş, sualları cavablandırmışdır, tədbirdə narkomanlığın fəsadlarından və 
törətdiyi sosial bəlalardan bəhs edən video-çarxlar göstərilmiş, məktəb-liseyin foyesində 
rəsm sərgisi təşkil olunmuş, həmçinin məktəblilərin hazırladığı səhnəcik nümayiş 
etdirilmiş, Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu tərəfindən hazırlanmış zəruri təbliğat 
materialları iştirakçılar arasında  paylanılmışdır. 

Narkomanlığa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində təlim-tərbiyə müəssisələrində 
həm də müxtəlif mövzularda toplantılar, diskussiyalar, açıq dərslər, inşa yazı müsabiqələri 
keçirilmiş, məktəblərdə divar qəzetləri buraxılmış, rəsm sərgiləri, anket-sorğular təşkil 
edilmişdir. 

Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən də göstərilən müddət ərzində 
narkomanlığa qarşı mübarizə sahəsində “Devizimiz sağlam həyat tərzidir!” adlı aksiyalar, 
idman və bilik yarışları, inşa yazı və rəsm müsabiqələri, habelə 2019-cu ilin iyul ayında 
Bakıda keçirilmiş Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya Festivalı ilə əlaqədar “Olimpiya 
mədəniyyəti və təhsil proqramı” çərçivəsində 10, 32, 229, 238 №-li tam orta məktəblərdə 
və  220 №-li məktəb-liseydə “OCEP 2019 - Dostluq, həmrəylik” adlı tədbirlər keçirilmişdir. 
Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən keçirilən müxtəlif məzmunlu tədbirlərdə 12 
mindən yuxarı uşaq və yeniyetmə iştirak etmişdir.  
   Göstərilən müddətdə rayonun səhiyyə müəssisələri tərəfindən əhaliyə göstərilən 
tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi, sanitar-gigiyenik vəziyyətə müntəzəm nəzarət 
edilməsi, əhali arasında infeksion, parazitar xəstəliklərin, qida zəhərlənmələrinin qarşısının 
alınması və ləğv edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.   

2018-ci illə müqayisədə 2019-cu il ərzində rayonda viruslu hepatit 8 hadisə, ağ ciyər 
vərəmi 27 hadisə, skarlatina 2 hadisə, qastroenteritlər, kolitlər 18,1 faiz, yuxarı tənəffüs 
yollarının infeksiyaları 10,4 faiz, su çiçəyi 38,3 faiz azalmış, xüsusi təhlükəli yoluxucu 
xəstəliklərdən sayılan qarın yatalağı, difteriya, göy öskürək, botulizm, bakterial dizenteriya, 
qızılca, məxmərək kimi xəstəliklər ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır.  

Rayonda içməli su təchizatı üzərində ciddi sanitariya nəzarəti həyata keçirilmiş, 
əhaliyə verilən içməli su mənbələrindən rüb ərzində nümunələr götürülmüş, bakterioloji və 
kimyəvi müayinələr aparılmışdır. Bunun nəticəsidir ki, su faktoru ilə əlaqədar heç bir 
kəskin yoluxucu xəstəlik qeydə alınmamışdır. 

İl ərzində rayonun istehsal sahələrindən 9 müəssisə sertifikatlaşmaya cəlb edilmiş, 
14 müxtəlif çeşiddə istehsal məhsuluna sertifikat alınmışdır. 

Profilaktik tibbi müayinəyə cəlb olunma 95,7 faiz olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2019-cu il fevral 

ayının 12-dən may ayının 12-dək əhalinin növbəti tibbi müayinədən keçirilməsi barədə 
tapşırığına əsasən sakinlər arasında təşkilati, maarifləndirici-izahat işləri aparılmış, 
ümumilikdə rayon üzrə 18 yaşdan yuxarı olan 124739 nəfərdən 84783 nəfəri tibbi 
müayinədən keçmiş, onlardan 3141 nəfər ambulator, 256 nəfər stasionar, 96 nəfər isə 
ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə müalicəyə göndərilmişdir. Stasionar müalicəyə 
göndərilənlərdən 64 nəfərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdır. 

 2019-cu ildə rayonun mədəniyyət müəssisələrində də bir sıra tədbirlər keçirilmişdir.   
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Rayonun Mərkəzi Kitabxanasında və onun filiallarında müxtəlif məzmunlu mədəni-
kütləvi tədbirlər hazırlanmış, Mərkəzi Kitabxanada Abbas Səhhətin 145, 
C.Məmmədquluzadənin 150, C.Cabbarlının 120 illik və Vaqif Səmədoğlunun 80 illik 
yubileylərinə həsr olunmuş tədbirlər, müxtəlif məzmunlu ədəbi-bədii gecələr təşkil 
edilmişdir. Nizami Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən isə 1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə 
Günü, 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü, 1 oktyabr Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə 
konsert proqramları təşkil edilmişdir. 

Hesabat ilində təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrinin normal  iş 
fəaliyyətlərinin təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilmiş, həmin müəssisələrin istilik, 
elektrik, kanalizasiya və digər kommunal sahələr üzrə yaranmış problemlərinin operativ və 
təxirəsalınmadan aradan qaldırılması üçün əlaqədar təşkilatlarla sıx əlaqələr saxlanılmış, 
lazımi köməkliklər göstərilmişdir. 

2019-cu ildə rayonun təhsil və səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri, yenidən 
qurulması və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də müvafiq işlər 
həyata keçirilmişdir. 

“2019-2024-cü illər Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına 
dair Dövlət Proqramı”na əsasən 129 №-li orta məktəb Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
tərəfindən əsaslı təmir edilərək yenidən istifadəyə verilmişdir. Hazırda 251 №-li orta 
məktəbdə 840  şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi aparılır.  

Həmçinin Səhiyyə Nazirliyi  tərəfindən Keşlə qəsəbəsindəki 11 №-li Birləşmiş Şəhər 
Xəstəxanasının yeni binasında tamamlanma işləri aparılır. 

2019-cu il ərzində rayonun xidmət və təsərrüfat idarələri tərəfindən tabeçiliklərində 
olan ayrı-ayrı təsərrüfatlarda aşağıdakı işlər görülmüşdür. 

Belə ki, “Azərişıq” ASC-nin Nizami Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi tərəfindən 
əhalinin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması və fasiləsiz enerji ilə təmin edilməsi 
məqsədilə ötən il 41 TM əsaslı təmir edilmiş, 1060 p/m kabel xətti çəkilmiş, 4 ədəd 630 
kVA-lıq transformator 1000 kVA-lıq transformatorla əvəzlənmiş, ayrı-ayrı ünvanlarda 400A 
paylayıcı lövhə yenisi ilə əvəzlənmiş, 51 ədəd transformator məntəqəsi, 65 Kompleks 
transformator məntəqəsi təftiş edilmiş və cari təmir işləri aparılmışdır. 

Məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdıqları yataqxanalarda monitorinq keçirilmiş və 
enerji təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün elektrik sisteminin yenilənməsinə və təmirinə tələb 
olunan materiallar müəyyənləşdirilərək Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsinə təqdim edilmişdir. 

Küçə və məhəllələrin işıqlandırılması iüçün ayrı-ayrı ünvanlarda 170 dirək 
quraşdırılmış,  6440 p/m kabel xətti çəkilmiş, 4324 ədəd lampa dəyişdirilmiş və 280 çıraq 
quraşdırılmışdır. 

Ötən dövr ərzində rayonun ərazisində yerləşən məktəb, səhiyyə və məktəbəqədər 
uşaq müəssisələrindəki küçə işıqları təftiş edilmiş və aşkar olunmuş qəzalar aradan 
qaldırılmışdır. Rayon ərazisində tələb olunan məhəllələrlə küçə işıqlarının bərpası 
istiqamətində işlər davam etdirilir. 

Nizami Rayon Sukanal İdarəsi tərəfindən rayon əhalisinin fasiləsiz içməli su ilə təmin 
olunması, kanalizasiya sularının maneəsiz axıdılması məqsədilə 944 qəza halı aradan 
qaldırılmış, ayrı-ayrı ünvanlarda müxtəlif diametrli 2571 p/m istismara yararsız su borusu 
yeniləri ilə əvəzlənmiş, müxtəlif diametrli 1769,5 p/m kanalizasiya xətti təmir olunmuş, 14 
siyirtmə, 29 elektrik mühərriki, 46 ədəd su nasosu təmir edilmiş, 12 yaşayış binasında 
mənzildaxili dik dayaq su xətləri pilləkən qəfəsəsinə çıxarılaraq mənzillərə “Smart kart” tipli 
sayğaclar quraşdırılmış, bu günədək 45171 ədəd mexaniki sayğac ”Smart kart” tipli 
sayğacla əvəzlənmiş, kanalizasiya sistemlərində baş vermiş 3705 tutulma halı aradan 
qaldırılmış, 25 kanalizasiya lyuku yenisi ilə əvəz olunmuş, 38 ədəd kanalizasiya quyusu 
tikilmiş, 25 kanalizasiya quyusu asfalt örtük səviyyəsinə qaldırılmışdır. 

 “Lifttəmir” İstehsalat Birliyi “Temp” Dövlət Müəssisəsi tərəfindən Nizami rayonunun 
ərazisində olan 411 ədəd sərnişin liftinə xidmət göstərilir. Ötən il ərzində “Temp” Dövlət 
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Müəssisəsi tərəfindən rayon ərazisində 16 ədəd 380/110 transformator, 24 ədəd 3,5 kVt-lıq 
mühərrik, 18 ədəd əyləc dolağı, 21 ədəd rotor, 8 ədəd isə şkif təmir edilmişdir. 1269 metr 
müxtəlif diametrli buraz  yenisi ilə əvəz olunmuşdur. 

Rayonda istismara yararsız sərnişin liftlərinin dəyişdirilməsi işləri aparılır, onlardan 66 
lift artıq yenisi ilə əvəzlənmiş, 20 liftə isə işlər davam etdirilir. 

Bu istiqamətdə aparılan işlərə baxmayaraq istismar müddəti bitmiş 250 liftin 
dəyişdirilməsinə ehtiyac vardır. 

Rayon Qaz təsərrüfatı üzrə il ərzində ayrı-ayrı ünvanlarda müxtəlif diametrli 2600 p/m 
qaz xətti çəkilmiş, 210 mexaniki sayğac “Smart kart” tipli sayğacla əvəz edilmiş, istismara 
yararsız vəziyyətdə olan 7 ədəd SQTM-500 tipli qaz tənzimləyicisi yenisi ilə əvəz 
olunmuşdur.  

Rayon ərazisində uzun müddət istismar nəticəsində yararsız vəziyyətə düşmüş 6270 
p/m metal qaz boruları, plastmas borularla əvəzlənmiş və bu istiqamətində işlər davam 
etdirilir. 

Mənzil Fondunun istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun qorunub saxlanılması 
məqsədilə yaşayış binaların damlarına 26270 m2  şüşə ruberoid vurulmuş, 235 p/m su xətti, 
410 p/m kanalizasiya xətti, 1450 p/m navalça, 572 p/m yağış su borusu dəyişdirilmiş, 
ümumi istifadə yerində sınmış 1060 m2 şüşə yenisi ilə əvəz edilmiş, 115 mövcud giriş 
qapısı, 1240 m2 şifer dam örtüyü təmir edilmiş, 1645 p/m tüstü bacası və ventelyasiya 
kanalları təmizlənmiş, 102 ədəd seyf dəmir qapı quraşdırılmış, xidməti binalarda uzun 
müddət istismarda olan 516 p/m lift kabeli dəyişdirilmiş, 16 binanın yastı dam örtükləri, 
çardaq dam örtüyü ilə əvəz edilmiş və bu binalarda əsaslı təmir-bərpa işləri aparılmışdır. 

İDEA İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə B.Nuriyev küçəsində yerləşən 37, 39, 41, 43, 47, 
49, 51, 53, 55, 57, 55/57, Q.Qarayev prospekti 57, M.X.Şərifli küçəsi 84, 86, 88, 90, 92 
R.Rüstəmov küçəsi 35, 37, 39 və Q.Qarayev prospekti 63 saylı binaların həyətləri 
abadlaşdırılmış və binalar əsaslı təmir edilmişdir. Hazirda C.Naxçıvanski küçəsi 88, 90 və 
92 saylı binaların həyətləri abadlaşdırılır, binalar əsaslı təmir-bərpa olunur. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin daxili resursları hesabına hazırda Q.Qarayev prospekti 73 
saylı binada əsaslı təmir-bərpa işləri aparılır, yastı dam örtüyü çardaq dam örtüyü ilə 
əvəzlənir. Rayon üzrə 282 binanın istismara yararsız ruberoid dam örtüyünün əvəzlənməsi 
istiqamətində aparılmış işlər nəticəsində artıq 27 binanın dam örtüyü əsaslı təmir edilmiş və 
bu istiqamətdə təmir-bərpa işləri davam etdirilir. 3400 ədəd müxtəlif növ ağac, 1750 gül 
kolları əkilmiş və 15300 m2 qazon ot örtüyü salınmışdır. 28445 m2 asfalt örtüyü 
yenilənmişdir, bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 

Rayon ərazisindəki yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini istiliklə təmin etmək 
məqsədilə “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 4 və 16 saylı İstilik Sistemləri İstismar Sahələri 
tərəfindən 33 qazanxanaya və bir istilik məntəqəsinə xidmət göstərilir .Cari il ərzində ayrı-
ayrı ünvanlarda 851 p/m istismara yararsız müxtəlif diametrli borular dəyişdirilmiş, 61 qazan 
mexaniki üsulla ,23 qazan isə kimyəvi üsulla ərp yığıntısından təmizlənmiş, qazanxanalarda 
8 ədəd müxtəlif markalı nasos əsaslı, 46 ədəd isə cari təmir edilmişdir. Qazanxanalarda, 
magistral və məhəllədaxili  istilik xətlərinin üzərində olan 843 ədəd müxtəlif  ölçülü siyirtmə 
təftiş edilmiş, onlardan 510-u cari, 140-ı  əsaslı təmir olunmuş, 18 ədədi isə yenisi ilə əvəz 
olunmuşdur. Qazanxanalarda olan 33 ədəd tüstü borusu  təmizlənərək  işlək vəziyyətə 
gətirilmiş, 98 ədəd qoruyucu klapan təmir olunmuşdur. 

Rayon ərazisində 2019-2020-ci mövsüm ilində “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 
balansında olan  523 yaşayış binasından 426-sı, 23 orta məktəb, 10 uşaq bağçası, 14 
səhiyyə, 253 təsərrüfat hesablı obyekt, 7 büdcə təşkilatı istiliklə təmin olunur. Rayon 
ərazisində istiliklə təmin olunmayan 97 yaşayış binasının istiliklə təmin olunması barədə 
“Azəristiliktəchizat”  ASC tərəfindən mütəmadi işlər aparılır. 

2019-cu il ərzində Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən T.Abbasov və 
E.Süleymanov küçələrinin istismara yararsız asfalt örtükləri hissə-hissə yenilənmiş və ayrı-
ayrı küçələrdə cari təmir-bərpa işləri aparılmışdır. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 



 12 

Nizami RPİ-nin əməkdaşları tərəfindən 2019-cu ilin yanvar-dekabr aylarında ictimai 
asayişin mühafizəsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, hüquqpozmalara və cinayətkarlığa 
qarşı mübarizə və axtarışda olan şəxslərin tutulması istiqamətində ardıcıl işlər 
görülmüşdür. 

Ötən il ərzində Nizami Rayon Polis İdarəsinin inzibati ərazisində bütün uçot 
strukturları üzrə 903 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, onlardan 643-nün və ya 71,2%-nin 
açılması təmin olunmuşdur.  

Qeydə alınmış cinayətlərdən 104-ü ağır və xüsusilə ağır cinayətlər olmaqla, 
açılması 78,9%, 517-si az ağır olmaqla 68,9%, 282-si böyük ictimai təhlükə törətməyən 
cinayətlər olmaqla, açılması 60,9%, şəxsiyyət əleyhinə qeydə alınmış 138 cinayətdən isə 
125-nin və ya 90,4%-nin, mülkiyyət əleyhinə baş vermiş 543 cinayətdən 327-nin və ya 
60,2%-nin açılması təmin edilmişdir. 

Mülkiyyət əleyhinə baş vermiş cinayətlərdən 157-si şəxsi əmlak oğurluğu olmaqla 
açılması 51,1%, o cümlədən 28 mənzil oğurluğundan 11-nin açılması təmin edilmişdir. 

Hesabat dövründə axtarışda olan 139 təqsirləndirilən şəxslərdən 95-nin və ya 
68,3%-nin tutulması təmin edilmişdir.  

Nizami RPİ-in DYPŞ-nin xidmət apardığı ərazidə 48 yol-nəqliyyat hadisəsi baş 
vermişdir ki, nəticədə 13 nəfər həlak olmuş, 45 nəfər isə müxtəlif bədən xəsarətləri 
almışdır. 2019-cu ilin müvafiq dövri ilə müqayisədə hadisələrin sayı 17 fakt, həlak olanların 
sayı 4 nəfər və yaralananların sayı isə 7 nəfər azalmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında 
əhalinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi haqqında” 2016-cı il 7 sentyabr tarixli 1040 №-li 
Fərmanının 3-cü hissəsinə uyğun olaraq Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2016-
cı il 30 dekabr tarixli 161 nömrəli sərəncamı ilə “Əhalinin siyahıyaalınmasına yardım 
komissiyası” yaradılmış, komissiya tərəfindən 200239 nəfər rayon əhalisinə uyğun olaraq 
rayon üzrə 15 siyahıyaalma məntəqəsi yaradılmış, məntəqələrin tərkibi, təlimatçı 
nəzarətçilər və sayıcılar müəyyənləşdirilmiş, məntəqələr zəruri avadanlıqlarla təmin 
edilmişdir. 

2019-cu il 1-10 oktyabr tarixlərində keçirilmiş siyahıyaalmada Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən hazırlanmış 28 bənddən ibarət sorğu 
vərəqələrindəki 46 sual üzrə 280-ə yaxın göstəriciyə uyğun rayon əhalisinin 
siyahıyaalınması aparılmış və yüksək səviyyədə baş tutmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 7/24 saylı Qərarı ilə 
Azərbaycan Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkiləri 2019-cu il dekabrın 23-nə təyin 
olunmuşdur.  2019-cu ilin yanvar  ayından  başlayaraq seçki məntəqə və dairələrində  
daimi seçici siyahılarına daxil edilmək üçün rayon ərazisində aktiv seçki hüququna malik 
olan seçicilər haqqında  məlumatların dəqiqləşməsi aparılmış, seçici siyahılarının 
dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilmişdir.  

2019-cu ilin dekabr ayında  rayonda fəaliyyət göstərən 24 saylı Nizami birinci,  25 
saylı Nizami ikinci və 18 saylı Nərimanov-Nizami Seçki  Dairələri üzrə 80 seçki  
məntəqəsində (24 saylı Nizami birinci DSK üzrə 31 – 40279,  25 saylı Nizami II DSK üzrə 
33 – 45759, 18 saylı Nərimanov-Nizami DSK üzrə 16 – 22572) rayon üzrə seçicilərin sayı 
108610 nəfər olmuşdur. 

“Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
müvafiq olaraq rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 07 noyabr 2019-cu il tarixli, 1-/156  №-li 
sərəncamı ilə  rayon ərazisində  bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərin seçicilərlə görüşlərinin 
təşkili üçün  açıq və qapalı (hər biri üçün 2 yer) yerlər ayrılmışdır. 

Bələdiyyə seçkilərində şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə 25 seçki məntəqəsində 
– 24 saylı Nizami birinci, 25 saylı Nizami ikinci seçki dairələri üzrə 10 və  18 saylı 
Nərimanov-Nizami seçki dairəsi üzrə 5 veb-kamera quraşdırılmışdır. 

Bələdiyyə seçkiləri rayon sakinlərinin yüksək fəallığı ilə azad, demokratik və şəffaf 
keçirilmişdir. 
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Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti cənab İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu 
vəzifələrə uyğun olaraq vətəndaşların problemləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, 
onların müraciətlərinə baxılması vəziyyəti vaxtaşırı rayon aktivinin geniş iclaslarında 
müzakirə edilmişdir. 

Müraciətlərin sənədləşdirilməsi və baxılması prosesində operativliyi təmin etmək 
məqsədilə zəruri texniki vasitələrdən, eyni zamanda daxil olmuş ərizələrin icrasına 
nəzarətin gücləndirilməsi, müvafiq təhlillərin aparılması məqsədilə xüsusi proqramdan 
istifadə olunmuşdur. “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların müraciətləri üzrə 
vahid elektron informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 29 aprel tarixli 503 nömrəli Fərmanına əsasən yaradılmış vahid 
elektron sistemi vasitəsilə 2019-cu ildə 2534 müraciət qeydiyyata alınmışdır. 
Vətəndaşların İcra Hakimiyyətinə operativ müraciət etmələri üçün 422-10-01 nömrəli 
telefondan qaynar xətt kimi istifadə olunmuş, www.nizami-ih.gov.az ünvanlı saytın 
“Elektron müraciətlər” bölməsi də bu əlaqələrin genişləndirilməsinə imkan yaratmışdır. 
2019-cu ildə vətəndaşlardan 205 elektron müraciət daxil olmuşdur. 

2019-cu ilin birinci yarısında Rayon İcra Hakimiyyətinə daxil olmuş 2534 
müraciətdən 2218-i ərizə, 316-sı isə şikayətdən ibarət olmuşdur. 71 müraciətə nəzarət 
qaydasında baxılmışdır.  

Ərazinin abadlaşdırılması, dam örtüyünün təmiri və maddi yardım göstərilməsinə 
görə görülən işlərlə əlaqədar vətəndaşlardan 8 minnətdarlıq məktubu daxil olmuşdur. 

2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu il daxil olan müraciətlərin sayı 72 vahid 
çoxalmışdır. 

Mövcud problemlərin, vətəndaşların sosial əhəmiyyətli sifarişlərinin, tələb və 
təkliflərinin öyrənilməsi məqsədilə yerlərdə Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının sakinlərlə 
2019-cu ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 46 səyyar görüşü keçirilmiş, sakinlər tərəfindən 
317 müraciət edilmişdir.  

Bununla yanaşı, 1471 vətəndaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və müavinləri 
tərəfindən aparatda qəbul edilmişdir. 

2020-ci ildə qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrası istiqamətində rayon üzrə həllini 
gözləyən bir sıra işlərin yerinə yetirilməsi vacibdir: 

- Rayon əhalisinin məşğulluğunun təmin olunması üçün yeni iş yerlərinin 
yaradılması; 

- Məhəllələrin abadlaşdırılmasının davam etdirilməsi; 
- Məhəllədaxili yolların asfalt örtüyünün dəyişdirilməsinin davam etdirilməsi; 
- Çoxmənzilli yaşayış binalarının əsaslı təmirinin davam etdirilməsi; 
- Rayonda ictimai yerlərin (küçə və yolların) işıqlandırılması vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması; 
- Hündürmərtəbəli yaşayış binalarının liftlərinin yenilənməsinin başa çatdırılması. 

 
 

 

 
 
 

http://www.nizami-ih.gov.az/

