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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə yanvar 

ayının 10-da Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir.    
 Cənab Prezident giriş nitqində 2017-ci ildə ölkəmizin sürətlə və uğurla inkişaf 
etdiyini, dünyanın müxtəlif yerlərində risklər və təhlükələrin artmasına, qanlı münaqişələr 
və qarşıdurmaların geniş vüsət almasına baxmayaraq Azərbaycan xalqının sabitlik və 
təhlükəsizlik şəraitində yaşadığını bildirmişdir. 

Ölkə başçısı qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda sabitliyin mənbəyi Azərbaycan xalqı, 
onun iradəsi və həyata keçirilən siyasətdir. Xalq-iqtidar birliyi, həyata keçirilən siyasətə 
xalqın hərtərəfli dəstəyi Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların əsas şərtidir. 

2017-ci iqtisadi islahatlar ilində Azərbaycanda iqtisadi sahədə çox böyük uğurlar 
əldə olunduğunu söyləyən cənab İlham Əliyev Dünya Bankının, Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankının Azərbaycanda gedən proseslərə yüksək qiymət verdiklərini, Davos 
Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatının 
rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 2017-ci ildə iki pillə irəliləyərək, dünya miqyasında 35-ci 
yerdə qərarlaşdığını və MDB məkanında lider mövqeyini qoruyub saxladığını bildirmişdir.  

Ölkə başçısı 2017-ci ildə qeyri-neft sektorunun 2,5 faiz, o cümlədən sənaye 
sahəsinin 3,6 faiz, kənd təsərrüfatının isə 4,1 faiz artdığını qeyd etmişdir. Valyuta 
ehtiyatlarının 4,5 milyard dollar artaraq 42 milyard dollar təşkil etdiyini bildirən cənab 
Prezident adambaşına düşən valyuta ehtiyatlarının həcminə görə Azərbaycanın dünya 
miqyasında ön yerlərdən birini tutduğunu vurğulamışdır. 

2017-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 14,6 milyard dollar sərmayə qoyulduğunu, 
ixracın 19 faiz, qeyri-neft ixracının isə 24 faiz artdığını, 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci 
ildə Azərbaycana 500 min çox turist gəldiyini, ticarət balansının müsbət saldosunun 6,2 
milyard dollar təşkil etdiyini, 177 mini daimi iş yeri olmaqla 221 min yeni iş yeri açıldığını, 
işsizliyin 5 faiz, yoxsulluğun isə 5,4 faiz səviyyəsində olduğunu və bu göstəricinin dünya 
miqyasında ən yaxşı nəticələrdən biri olduğunu diqqətə çatdırmışdır.  

Regionların inkişafının daim diqqət mərkəzində olduğunu söyləyən cənab İlham 
Əliyev 30-dan çox rayona səfər etdiyini, yeni müəssisələrin açılışında, təməlqoyma 
mərasimlərində iştirak etdiyini, bölgələrdə gedən vəziyyətlə əyani şəkildə tanış olduğunu, 
müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verdiyini bildirmişdir. 

Ötən il Azərbaycanda iqtisadi və sosial infrastruktur layihələrinin uğurla icra 
edildiyini, elektrik təchizatının yaxşılaşdırıldığını, yeni yarımstansiyaların işə düşdüyünü, 
qazlaşdırmanın 93 faizə çatdığını, 100 min hektardan çox sahənın suvarılmasına 
başlandığını, 1300 kilometr avtomobil yolu, o cümlədən 500-dən çox kəndə yeni yol 
salındığını, içməli su layihələrinin uğurla icra edildiyini qeyd etmişdir. 

Sosial infrastrukturla bağlı çox ciddi addımların atıldığını diqqətə çatdıran ölkə 
başçısı 133 yeni məktəb tikildiyini, 14 məktəbin əsaslı təmir edildiyini, 500-ə yaxın 
məktəbdə isə cari təmir aparıldığını, 30 tibb müəssisəsi tikildiyini və əsaslı təmir 
olunduğunu, 2 Olimpiya İdman Kompleksinin istifadəyə verildiyini bildirmişdir. 

Cənab Prezident 116 min ailənin, 400 mindən artıq insanın ünvanlı sosial yardım 
aldığını, orta hesabla hər ailəyə 150 manat sosial yardım göstərildiyini nəzərə 
çatdırmışdır.  

Məcburi köçkünlərin problemlərinin daim diqqət mərkəzində olduğunu qeyd edən 
dövlət başçısı 2017-ci ildə 2300 məcburi köçkün ailəsi olmaqla 12 min köçkünün yeni 
evlərə, mənzillərə köçürüldüyünü bildirmişdir. Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpasının tarixi 
nailiyyət olduğunu, yeni salınmış 150 evdən ibarət gözəl qəsəbədə yeni həyatın 
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başlandığını, eyni zamanda, 2017-ci ildə Şıxarx qəsəbəsində də 1170 ailə üçün yeni 
şəhərcik salındığını diqqətə çatdırmışdır. 

Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin ancaq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü          
çərçivəsində mümkün olduğunu söyləyən ölkə başçısı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın mövqeyinin ədalətli, beynəlxalq hüquqa 
əsaslanan və beynəlxalq dəstək qazanan mövqe olduğunu vurğulamışdır. 
 Cənab İlham Əliyev bildirmişdir ki, beynəlxalq aləm Dağlıq Qarabağda separatçı 
rejim tərəfindən keçirilmiş qanunsuz “referendum”u tanımamış və Dağlıq Qarabağı 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıdığını nümayiş etdirmiş, 2017-ci ilin sonunda 
Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Zirvə görüşündə qəbul edilmiş Bəyannamədə “Şərq 
tərəfdaşlığı”na üzv olan ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenliyi Avropa İttifaqı tərəfindən 
birmənalı şəkildə dəstəklənmişdir. 
 Eyni zamanda, ölkə başçısı dünya miqyasında güclü ordular sırasında olan 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin öz hərbi gücünü daha da artırdığını, Azərbaycan 
Ordusunun bundan sonra da güclənəcəyini və istənilən tapşırığı yerinə yetirməyə hazır 
olduğunu vurğulamışdır. 

Möhtərəm Prezident 2017-ci ildə energetika və nəqliyyat sahəsində də tarixi 
hadisələrin baş verdiyini qeyd etmişdir.  

Dövlət başçısı bildirmişdir ki, “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağı üzrə kontraktın 
müddətinin 2050-ci ilə qədər uzadılması bundan sonra uzun illər ərzində hasilat 
səviyyəsinin sabit qalmasına imkan verəcək, Azərbaycanın neft sektoruna xarici 
investorlar tərəfindən bundan sonra da böyük həcmdə sərmayə qoyulacaq, investisiyalar 
iqtisadiyyatın bütün sahələrinə öz müsbət təsirini göstərəcək, yeni iş yerlərinin, yerli 
müəssisələrin yaradılmasına təkan verəcək, Azərbaycanın iqtisadi inkişafının 
planlaşdırılmasına və neft amilindən asılılığın daha da azaldılmasına şərait yaradacaqdır. 
Kontraktın uzadılması SOCAR-ın payının 11 faizdən 25 faizədək artmasını, mənfəət 
neftinin 75 faizinin Azərbaycana qalmasını təmin etmişdir. Bunun nəticəsində 
Azərbaycan 3,6 milyard dollar bonus qazanacaqdır. 

Ölkə başçısı “Cənub Qaz Dəhlizi”nin uğurlu icrasının təmin edildiyini, “Şahdəniz-2” 
layihəsinin icrasının 99 faizə çatdığını, Azərbaycanı Gürcüstanla birləşdirən Cənubi 
Qafqaz kəmərinin 93 faiz icra edildiyini, TANAP layihəsinin icrasının 90 faiz təşkil etdiyini, 
TAP layihəsinin icrasının 60-62 faiz səviyyəsində olduğunu diqqətə çatdırmışdır. 

Transmilli nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində önəmli addımlar 
atıldığını söyləyən cənab İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışının nəinki 
Azərbaycan, bölgə üçün, həm də dünya üçün önəmli hadisə olduğunu, bu tarixi layihənin 
icrasının Azərbaycanı beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevirdiyini, ölkəmizin 
“Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi”nin icrası istiqamətində üzərinə düşən vəzifələri icra 
etdiyini vurğulamışdır. 

Cənab Prezident 2017-ci ildə Azərbaycanın idman sahəsində də böyük uğurlar 
qazandığını, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının yüksək səviyyədə keçirildiyini diqqətə 
çatdırmışdır. 
 Ölkə başçısı bildirmişdir ki, İslam Həmrəyliyi Oyunları dünyada İslam həmrəyliyinin 
gücləndirilməsi istiqamətində atılan önəmli addımdır və Azərbaycanın niyyətinin, 
siyasətinin göstəricisidir. 

2017-ci ilin “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsinin İslam aləmində çox böyük 
dəstəyə və rəğbətə səbəb olduğunu qeyd edən möhtərəm Prezident Azərbaycan 
xalqının öz tarixi, dini köklərinə bağlı olduğunu, ölkədə bütün dinlərin nümayəndələrinin 
bir ailə kimi yaşadığını və Azərbaycanın dünya miqyasında həm İslam həmrəyliyi işlərinin 
təşkili, eyni zamanda, multikulturalizmin təbliği üçün əvəzolunmaz ölkəyə çevrildiyini 
nəzərə çatdırmışdır.  

Möhtərəm Prezident yekun nitqində bu il də ölkə iqtisadiyyatının öz inkişaf yolu ilə 
gedəcəyini, 2017-ci ildə iqtisadi sahədə müşahidə olunan müsbət meyillərin 2018-ci ildə 
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daha da güclənəcəyini və qarşıda duran vəzifələrin uğurla icra olunacağını 
vurğulamışdır.  

Dövlət başçısı Neft Fondunun gəlirlərinin artırılmasının ölkə qarşısında duran 
önəmli layihələrin icrasına imkan verəcəyini və Azərbaycanın iqtisadi dayanıqlığını təmin 
edəcəyini, 2018-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 15 milyard dollar səviyyəsində 
sərmayə qoyuluşunun gözlənildiyini, sahibkarlığın inkişafına dəstək, yeni iş yerlərinin, 
istehsal müəssisələrinin yaradılmasının davamlı xarakter daşıyacağını qeyd etmişdir.  

Özünüməşğulluq proqramı üçün ayrılmış 35 milyon manat vəsaitin 7 min ailənin 
büdcəsinə böyük dəstək olacağını, 2018-ci ildə 20 min köçkünün yeni evlərə, mənzillərə 
köçürüləcəyini, sosial infrastruktur layihələrinin icrası istiqamətində bölgələrdə modul tipli 
137 məktəb tikiləcəyini, Bakı şəhərində isə 12 məktəbin əsaslı təmir ediləcəyini, 6 
şəhərdə yeni mərkəzi rayon xəstəxanasının istifadəyə veriləcəyini, 4 Olimpiya İdman 
Kompleksinin tikintisinin nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırmışdır. 

Sənaye parklarının yaradılması istiqamətində praktiki addımlar atıldığını söyləyən 
ölkə başçısı bu il Mingəçevirdə Yüngül Sənaye Parkının ilk fabriklərinin açılışının 
gözlənildiyini, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında isə işlərin uğurla getdiyini bildirmişdir. 
Həmçinin 2018-ci ildə 10 yeni xalça fabrikinin açılışının nəzərdə tutulduğunu qeyd 
etmişdir. 

2018-ci ilin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün uğurlu olacağını, pambıqçılıq, 
baramaçılıq, fındıqçılıq, tütünçülük, çayçılıq, çəltikçilik, sitrusçuluq üzrə həyata keçirilən 
və olduqca müsbət nəticələr verən tədbirlərin davam etdiriləcəyini nəzərə çatdırmışdır. 

Ölkə başçısı 2018-ci ildə daha 3 “ASAN xidmət” mərkəzinin fəaliyyətə 
başlayacağını və  beləliklə, mərkəzlərin sayının 15-ə çatacağını və bir ildən sonra “ASAN 
xidmət” mərkəzlərinin sayının 20-yə çatdırılacağını, Azərbaycanda Turizmin inkişafı ilə 
bağlı əlavə tədbirlər görüləcəyini, Ələt Dəniz Ticarət Limanının birinci mərhələsinin başa 
çatması ilə Azərbaycanın Xəzər hövzəsində ən böyük dəniz ticarət limanına sahib 
olacağını bildirmişdir. 

Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsinin icrasının Azərbaycanda dəmir yolunun 
sürətinin artırılmasını tələb etdiyini söyləyən dövlət başçısı, bu məqsədlə Bakı-Yalama və 
Bakı-Astara dəmir yolunun tədricən yenidən qurulması və təmiri ilə bağlı işlərin 
görüləcəyini, Ləki-Qəbələ dəmir yolunun tikiləcəyini, Şahdağ xizək kurortuna da dəmir 
yolunun çəkilişinin planlaşdırıldığını, yeni yolların çəkilməsi, qazlaşdırma, suvarma və 
digər istiqamətlər üzrə işlərin davam etdiriləcəyini diqqətə çatdırmışdır. 
 Bugünkü müstəqil Azərbaycanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi 
olduğunu və bu il müstəqilliyimizin yüz illiyinin qeyd ediləcəyini bildirən cənab İlham 
Əliyev 2018-ci ili ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan etmiş, il ərzində həm 
ölkəmizdə, həm də xaricdə bununla əlaqədar bir çox tədbirlərin keçiriləcəyini 
vurğulamışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişaf tempinin saxlanılmasında Nizami 
rayonunun da öz yeri və payı vardır.  

2017-ci ildə rayonda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 463,8 milyon manat 
dəyərində sənaye məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə 
nisbətən 10,4 faiz çoxdur. Sənayedə istehsalın 33,5 faizi qeyri-dövlət sektoruna aid 
olmuşdur. 

Şokolad-şirniyyat məmulatları istehsalı 2,1 dəfə, daş istehsalı 68,8 faiz, duz 
istehsalı 4,4 faiz, pivə istehsalı 3,7 dəfə, kolbasa-sosiska istehsalı 1,6 dəfə, içli və içsiz 
bişirilmiş konfet istehsalı 2,1 dəfə, dərman istehsalı 5,5 dəfə, polietilen kisə və çantalar 
38,2 faiz, qeyri-cins polad məmulatları 2,8 dəfə, qara metaldan konstruksiyalar istehsalı 
1,8 dəfə, yapışqan istehsalı 95,8 faiz, əmtəəlik beton istehsalı 5,2 dəfə, betondan yığma 
konstruksiyalar 24,6 dəfə, çap xidmətləri 1,5 faiz, əhəng daşı 19,1 faiz,  un məhsulları 8,4 
dəfə, spirtli içkilər 5,2 faiz , odsöndürənlər 13,9 dəfə artmışdır. 
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Müəssisələr tərəfindən bazar münasibətlərinin düzgün qurulması nəticəsində 
2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında istehsal olunmuş məhsulun 104,6 faizi istehlakçılara 
göndərilmişdir. 

Hesabat dövründə ixrac olunmuş malların dəyəri 25,2 milyon manat təşkil 
etmişdir. Xaricə siqaret məmulatları, paslanmayan poladdan məhsullar, polietilen 
çuvallar, şokolad ixrac olunmuşdur. 

Ötən ildə öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 199,7 milyon manat 
olmuşdur. Rayonda iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə 
mənbələri hesabına əsas kapitala 109,4 milyon manat həcmində investisiya 
yönəldilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründən 6,0 faiz çoxdur. 

Hesabat dövrü ərzində bütün maliyyə mənbələri hesabına 34,4 milyon manatlıq 
əsas fondlar istifadəyə verilmişdir. 

2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 2258,2 
milyon manat, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 221,0 milyon manat təşkil 
etmişdir.  

2017-ci ildə iaşə müəssisələrində 79.9 milyon manatlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu 
da keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4.5 faiz çoxdur. 

Hesabat dövründə rabitə sahəsində 370,7 milyon manat dəyərində (ötən ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 15,1 faiz çox), nəqliyyat sahəsində isə 126,0 milyon manat 
dəyərində xidmətlər göstərilmişdir. 

2017-ci ildə rayonda 4166 yeni iş yeri açılmışdır ki, ondan 390-ı yeni açılmış, 
1255-i mövcud müəssisə və təşkilatlara, 107-si fəaliyyəti bərpa edilən müəssisələrə, 
2414-ü isə fiziki şəxslərə aiddir. 

2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq əmək haqqı 671,4 manat təşkil 
edərək, ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 11,0 faiz artmışdır. Ayrı-ayrı sahələr üzrə – 
sənaye sahəsində 4,7 faiz, maliyyədə 16,2 faiz, dövlət idarəetmə sahəsində 23,7 faiz, 
nəqliyyat sahəsində 0,6 faiz, yaşayışın təşkili və ictimai iaşə sahəsində 0,9 faiz,  
daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər sahəsində 13,4 faiz və digər sahələrdə 5,9 dəfə, 
informasiya və rabitə sahəsində 14,3 faiz, peşə, elm və texniki fəaliyyət sahəsində  9,3 
faiz, təhsil sahəsində 13,4 faiz, istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində 25,4 faiz artım 
olmuşdur.    

2017-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizami rayon şöbəsi tərəfindən 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən 2622,0 min manat vəsait 
toplanmışdır. Ötən dövr ərzində 2916 fiziki şəxs qeydə alınmış və onların sayı rayon üzrə 
25085 nəfər olmuşdur.  

Rayon üzrə əmək pensiyaçılarının ümumi sayı 25783 nəfər olmuş, orta pensiyanın 
məbləği 227,35 manat təşkil etmişdir.  

Hesabat dövründə 4573 nəfər sosial müavinət almışdır ki, onlardan da 835 nəfərə 
yeni təyinat aparılmışdır.  

Ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 525 nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan da 
2017-ci ildə 201 ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin edilmiş, hər bir ailə üzrə orta aylıq 
məbləğ 150 manat olmuşdur.  

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.  

2017-ci ildə Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzində işaxtaran kimi 3827 nəfər 
qeydiyyata götürülmüşdür. İşaxtaranlardan 971 nəfəri münasib işlə təmin edilmişdir.  

 “Ərazi Məşğulluq Proqramı”nın kvota normasına uyğun olaraq 22 müəssisədə 
sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlardan 57 nəfəri işlə təmin olunmuşdur.  

2017-ci ildə özünəməşğulluq proqramına əsasən işaxtaran və işsiz 
vətəndaşlardan fərdi biznes fəaliyyətinə 23 nəfər cəlb olunmuş və hal-hazırda 
fəaliyyətdədirlər. 
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Hesabat dövründə fəaliyyətdə olan müəssisələr tərəfindən Mərkəzə 2689 boş iş 
yeri təqdim edilmişdir.   

Bundan əlavə, 300 nəfərə işsizlik statusu verilmiş, 397 nəfərə işsizlik müavinəti 
təyin olunmuş, işsizlik müavinəti alanlardan 16 nəfəri öz məşğulluğunu təmin etmişdir. 

2017-ci ildə ictimai-siyasi və humanitar sahələr üzrə bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. 

Ötən il 20 Yanvar faciəsinin iyirmi yeddinci və Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci 
ildönümü ilə bağlı rayonda silsilə tədbirlər təşkil olunmuşdur. Belə ki, 20 Yanvar 
faciəsinin iyirmi yeddinci ildönümü münasibətilə 220 nömrəli məktəb-liseydə “Azadlığa 
gedən yolun zirvəsi” adlı ümumrayon tədbiri keçirilmiş, 19 yanvarda rayon ərazisində 
yaşayan 20 Yanvar şəhid və əlil ailələrinin iştirakı ilə “Meridian” istirahət mərkəzində 
ehsan süfrəsi açılmış, Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən onların hər birinə  100 manat 
məbləğində yardım edilmiş, məscidlərdə şəhidlərin ruhuna dualar oxunmuşdur. 
 Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci ildönümü ilə bağlı fevralın 21-də 12 nömrəli tam 
orta məktəbdə “Erməni Təcavüzünün Tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, əslən 
Xocalıdan olan jurnalist Səriyyə Müslümqızının soyqırım nəticəsində qətlə yetirilən Xocalı 
uşaqlarının xatirəsinə həsr edilmiş “Onlar bir daha böyüməyəcəklər” adlı sənədli filminin 
təqdimatı olmuşdur. Fevral ayının 22-də isə 32 nömrəli tam orta məktəbdə Xocalı 
soyqırımının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş  ümumrayon tədbiri keçirilmiş, tədbirdə 
Nizami Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin 32 saylı orta məktəbin kollektivi ilə birgə 
hazırladığı “O dağların qoynunda yaşıl bir kənd var idi...” adlı ədəbi-bədii kompozisiya 
təqdim olunmuş, həmçinin Rayon İcra Hakimiyyəti və Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami 
rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı, “İki sahil” qəzetinin və “Bakcell” şirkətinin dəstəyi ilə 
“Xocalı soyqırımı: 25 il yaddaşımızda” mövzusunda keçirilən inşa və rəsm müsabiqəsinin 
qalibləri mükafatlandırılmışdır. Elə həmin gün Rayon Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq 
Mərkəzinin dərnək üzvləri tərəfindən “Xocalı” və “Azərbaycan” adlı kompozisiyalar 
nümayiş etdirilmişdir. 

24 fevral 2017-ci il tarixində Rayon İcra Hakimiyyətində rayonda məskunlaşan 35 
Xocalı ailəsinin üzvləri ilə görüş keçirilmiş, hər bir ailəyə 100 manat məbləğində yardım 
edilmişdir. 

26 fevral tarixində keçirilən “Xocalıya ədalət!” ümumşəhər yürüşündə rayon 
ictimaiyyətinin 300 nəfər üzvünün iştirakı təmin olunmuşdur. 

2017-ci ildə Novruz bayramı münasibətilə də müvafiq tədbirlər hazırlanmışdır. 
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının “Bakı şəhərində “İlaxır çərşənbə” günü - Novruz 
bayramı münasibətilə tədbirlərin keçirilməsi haqqında” 23.02.2017-ci il tarixli, 72 nömrəli 
sərəncamına əsasən bayrama hazırlıqla əlaqədar 11-12 mart 2017-ci il tarixlərində rayon 
ərazisində iməciliklər keçirilmiş, abadlıq, sanitar-təmizlik işləri görülmüş, müxtəlif 
ünvanlarda 500-dən çox ağac əkilmişdir.  

Mart ayının 13-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. 

Mart ayının 14-də “İlaxır çərşənbə” günü münasibətilə 251 nömrəli məktəbdə 
“Novruz gəlir, yaz gəlir” adlı ədəbi-bədii  kompozisiya təşkil olunmuş, eləcə də həmin gün 
B.Nuriyev 69 ünvanında sakinlərin iştirakı ilə ümumrayon şənliyi keçirilmişdir.  

Martın 17-də Heydər Bağı Park-Bulvarda Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
ictimaiyyət nümayəndələrinin, qonaqların, habelə təhsil, səhiyyə müəssisələri, idarə və 
təşkilat kollektivlərinin iştirakı ilə ümumrayon bayram şənliyi təşkil edilmişdir. Bayram 
tədbirində 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, Uşaq-Gənclər 
Yaradıcılıq Mərkəzinin mahnı və rəqs ansamblı konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.  
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2017-ci il xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü 
ildönümü münasibətilə keçirilən tədbirlərlə yadda qalmışdır. Bu məqsədlə rayon üzrə 
geniş tədbirlər planı təsdiq edilmiş, aidiyyəti idarə və təşkilatlara konkret tapşırıqlar 
verilmişdir. Əlamətdar tarixlə bağlı 12 nömrəli məktəbdə futbol, 229 nömrəli məktəbdə  
voleybol, 238 nömrəli məktəbdə stolüstü tennis, 220 nömrəli məktəb-liseydə güllə 
atıcılığı, 61 nömrəli məktəbdə şahmat idman növləri üzrə yarışlar, 32 nömrəli məktəbdə 
breyn-rinq intellektual oyunu, YAP Nizami rayon təşkilatında isə məktəblilər arasında 
rəsm və inşa yazı müsabiqələri keçirilmiş və 01 may tarixində “Həmrəyliyimiz 
birliyimizdir” adlı ümumrayon tədbirində  keçirilmiş idman yarışlarının və müsabiqələrin 
qalibləri mükafatlandırılmışdır. 06 may tarixində mini-futbol yarışlarının final mərhələsi 
keçirilmiş və qalib komandalar mükafatlandırılmışdır. Eyni zamanda, 10 may tarixində  
rayonda iməciliklər təşkil edilmiş, M.Əliyev və T.Abbasov küçələrində 1200 yeni ağac 
əkilmiş, abadlıq işləri görülmüşdür.   

Göstərilən müddətdə tədris müəssisələrində vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da 
gücləndirilməsi, yeniyetmə-gənclərin zərərli vərdişlərdən qorunması, sağlam həyat 
tərzinin təbliği istiqamətində tədbirlər təşkil edilmişdir. Şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik 
tərbiyəsində müstəsna rol oynayan “Şahin” hərbi idman oyununun bütün orta 
məktəblərdə təşkilinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Hərbi idman oyununun rayon 
mərhələsinin qalibi olmuş 227 nömrəli məktəbin komandasına “N” saylı hərbi hissədə 
məşq etmələri üçün bütün lazımi şərait yaradılmış, onlara hərtərəfli dəstək göstərilmişdir. 
Bunun nəticəsidir ki, komanda şəhər mərhələsində 2-ci, respublika mərhələsində isə 1-ci 
yeri tutmuşdur. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliği ilə bağlı 01 fevral tarixində 2 fevral 
Gənclər Günü və 13 fevral tarixində  Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yaradılmasının  5-ci ildönümü münasibətilə 
təntənəli tədbirlər, 11 aprel tarixində Rayon İcra Hakimiyyətində Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrindən tərxis olunmuş gənclərlə görüş keçirilmiş, 28 aprel tarixində Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Muzey-Sərgi Kompleksində 201 nömrəli orta 
məktəbin “Palitra” ART Studiyası üzvlərinin əl işlərindən ibarət “Müstəqil Azərbaycan 
naminə!” adlı təsviri sənət sərgisi təşkil edilmiş, 29 aprel tarixində isə “Aprel döyüşləri: 
Qəhrəmanlıq salnaməsi davam edir” filminin təqdimatı olmuş, 12 may tarixində 
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ilə birgə 272 nömrəli məktəbdə “Tariximiz dünən, bu 
gün: Bölgələrimizi tanıyaq”, 10 iyun tarixində 238 nömrəli məktəbdə “Nəbzin gərək 
Vətənin nəbzi ilə vursun!” adlı tədbirlər keçirilmiş, 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü 
münasibətilə 250 nömrəli məktəbdə rayon tədbiri təşkil olunmuş və həmin tədbirdə 
Azərbaycan Bayrağı ordenli şəhid Bəhruz Nuriyev haqqında çəkilmiş “Bəhruz Nuriyev: 
ölməz və örnək qəhrəman” adlı filmin təqdimatı olmuşdur. 
 Narkomanlığa qarşı mübarizə sahəsində, eyni zamanda sağlam həyat tərzinin 
təbliği  ilə əlaqədar il ərzində hüquq-mühafizə orqanlarının, səhiyyə müəssisələri və dini 
qurumların əməkdaşları, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, məktəb rəhbərləri, 
müəllim, psixoloq, şagird və valideynlərin iştirakı ilə dəyirmi masa, diskussiya, təqdimat 
və görüşlər təşkil edilmiş, müxtəlif sahələrdən bəhs edən videoçarxlar nümayiş etdirilmiş, 
maarifləndirici söhbətlər aparılmışdır. Belə ki, Kimya-biologiya təmayüllü Respublika 
liseyində “Zərərli vərdişlərdən uzaq olaq”, 201 №-li orta məktəbdə “Narkomaniyaya yox 
deyək!”, 32 №-li orta məktəbdə “Gələcəyimizi birlikdə düşünək-narkomaniyaya yox 
deyək!”, 210 №-li məktəbdə “Narkomaniyadan özümüzü qoruyaq” mövzularında, Rayon 
Mərkəzi Kitabxanası tərəfindən isə 242 №-li məktəblə birgə “Narkomaniya ümumbəşəri 
bəladır” adlı tədbirlər keçirilmiş, 70 №-li məktəb-liseydə “Narkotiksiz dünya-sağlam 
həyat!” mövzusunda inşa yazı müsabiqəsi təşkil edilmiş, 26 iyun BMT-nin “Narkotiklərlə 
mübarizə günü” ilə əlaqədar rayon komissiyası tərəfindən Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq 
Mərkəzi ilə birgə  “Narkomaniya – ağ ölüm” mövzusunda rəsm müsabiqəsi və 12 №-li 
tam orta məktəbdə rayon məktəblərinin direktor müavinlərinin, psixoloqların, uşaq birliyi 
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rəhbərlərinin, müəllim və şagirdlərin, həmçinin valideyn və qonaqların iştirakı  ilə 
“Narkomaniyasız sağlam həyat” adlı ümumrayon tədbiri keçirilmişdir.  
  Dekabr ayında Rayon İcra Hakimiyyəti və “Həkimlər və Təbib Tələbələr” İctimai 
Birliyinin təşəbbüsü ilə Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili 
Mərkəzində “Narkotiksiz, siqaretsiz və alkoqolsuz sağlam həyata doğru” layihəsi 
çərçivəsində tədbir, həmçinin 214 №-li tam orta məktəbdə  “Ağ ölümün qara fəsadları” 
mövzusunda dəyirmi masa təşkil edilmişdir.  
   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci il 10 yanvar 
tarixli Sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam həmrəyliyi ili” elan 
edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı və görüləcək işlər müəyyən olunmuşdur. 
  2017-ci il may ayının 17-dən 22-nə kimi Bakıda keçirilən IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarına  dəstəyin ifadəsi olaraq rayon gəncləri və idmançıları arasında əksəriyyəti 
oyunların proqramına daxil olan idman növləri-güllə atıcılığı, voleybol, basketbol, 
həndbol, cüdo, karate, üzgüçülük, şahmat, stolüstü tennis, taekvando, gimnastika, futbol 
üzrə yarışlar keçirilmiş, breyn-rinq, qiraət və rəsm müsabiqələri təşkil edilmişdir. Bu 
yarışlarda 1500 nəfərə yaxın gəncin iştirakı təmin olunmuşdur. 
 Uşaq və gənclər arasında İslam Həmrəyliyi Oyunlarını təbliğ etmək məqsədilə 3 
№-li Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi də təşkil edilmiş bir sıra tədbirlərə qoşulmuşdur. Belə 
ki, may ayının 19-da 6-17 yaşlı uşaq və gənclər arasında keçirilən Respublika təsviri 
sənət müsabiqəsində Mərkəzin Rəsm dərnəyinin rəhbəri Nərmin Abdullayevanın 
yetirmələri böyük uğur qazanmış, 14 yaşlı gənc rəssam Fuad Anzurov yüksək nəticə 
göstərərək, müsabiqənin “Qran-pri” mükafatına layiq görülmüşdür. 
 May ayının 19-23-də Milli Olimpiya Komitəsinin IV İslam Həmrəyliyi Oyunları ilə 
bağlı təşkil etdiyi “Zəfər günləri” adlı canlı yayımda İnkişaf Mərkəzinin bədii kollektivi 
islam ölkələrinin rəqslərini nümayiş etdirmişdir. Bundan əlavə, 22 may 2017-ci il tarixində 
Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar 
üçün 3 №-li xüsusi təhsil məktəbində IV İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində “Uşaqlar 
bizim sevincimizdir” adlı tədbir, 23 may 2017-ci il tarixində isə Rayon İcra Hakimiyyətində 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının başa çatması münasibətilə “Azərbaycan dövlətinin və 
idmanının daha bir zəfər marşı” adlı toplantı təşkil edilmişdir. 
 “Bakı-2017” İslam Həmrəyliyi Oyunlarında medallara layiq görülmüş idmançılar 
arasında  Nizami rayonundan olan gənclər də vardır.  
  Belə ki, Bədii gimnastika üzrə 277 №-li məktəbin 2017-ci il məzunu Jalə Azad qızı 
Piriyeva 1 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medala, həmin məktəbin XI sinif şagirdi Zöhrə Atil 
qızı Ağamirova da eyni idman növü üzrə qızıl medala, “Zəngi” liseyinin X sinif şagirdi 
Fatimə Vüqar qızı Alıkərimova üzgüçülük üzrə yarışlarda bürünc medala layiq 
görülmüşdür. Bundan başqa, Yunan-Roma Güləşi üzrə yarışlarda Rəsul Abakər oğlu 
Çunayev, Taekvando üzrə yarışlarda Məhəmməd Cəbrayıl oğlu Məmmədov bürünc 
medallar, Paralimpiyaçılar arasında keçirilmiş qaçış üzrə yarışlarda isə Elçin Tofiq oğlu 
Muradov 1 qızıl, 1 gümüş, Elvin Səyyaf oğlu Cəbrayılov 1 qızıl medal qazanmışlar. 
  12 iyun 2017-ci il tarixində YAP Nizami rayon təşkilatında 15 iyun Milli Qurtuluş 
Günü münasibətilə keçirilmiş tədbirdə IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qalib olan rayon 
idmançıları İcra Hakimiyyəti tərəfindən mükafatlandırılmışdır. 
  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondu və Rayon İcra 
Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “İslam Həmrəyliyi İli” və 15 sentyabr Bilik Günü 
münasibətilə Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində, Bakı 
Qida Sənayesi Kollecində “Heydər Əliyev İslam həmrəyliyi ideyasının banisidir” 
mövzusunda tədbirlər keçirilmiş, həmin tədbirlərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dosenti İnşallah Qafarov və Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun şöbə müdiri Ağaverdi Xəlilov məruzə ilə çıxış 
etmiş və iştirakçıları maraqlandıran suallara cavab vermişlər.   
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  İslam Həmrəyliyi İli çərçivəsində, habelə “2016-2017-ci illər ərzində dini 
ekstremizm və radikalizmə qarşı  mübarizə sahəsində birgə tədbirlər və fəaliyyət 
planı”nın icrası ilə əlaqədar aidiyyəti qurumlarla birgə 2017-ci ildə bir sıra tədris 
müəssisələrində məqsədəmüvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Bakı şəhər şöbəsi və Bakı 
Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi ilə birgə yuxarı sinif şagirdlərinin, müəllim və valideynlərin 
iştirakı ilə Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyində “Dini radikalizm və 
ekstremizmə qarşı mübarizə”,  32 nömrəli tam orta məktəbdə “İslamda milli-mənəvi 
dəyərlər”, 220 nömrəli məktəb-liseydə “İslam həmrəyliyi: dini radikalizmə və ekstremizmə 
yox deyirik!”, 12 nömrəli tam orta məktəbdə “Milli-mənəvi dəyərlər və İslam həmrəyliyi” 
adlı maarifləndirici tədbirlər, 214 nömrəli tam orta məktəbdə “İslam terrora yox deyir!”  
mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir. Göstərilən bütün tədbirlərdə iştirakçıları 
maraqlandıran suallar cavablandırılmış, dini radikalizm və bu cərəyanın qurbanlarından 
bəhs edən “Fitnə” sənədli filmi nümayiş olunmuşdur.  
  Bunlardan əlavə, 250 №-li tam orta məktəbdə Azərbaycan Respublikasının İnsan 
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) təşəbbüsü ilə 18 iyun İnsan Hüquqları 
Günü münasibətilə may ayının 18-dən iyun ayının 18-dək elan olunmuş “İnsan Hüquqları 
Aylığı” çərçivəsində maarifləndirici tədbir – "Dini etiqad azadlığı – multikulturalizm və 
tolerantlıq” mövzusunda dəyirmi masa, 12 №-li tam orta məktəbdə “İslam Həmrəyliyi İli” 
çərçivəsində məktəblilər arasında “İslam dini sülh, dostluq və həmrəylik dinidir” 
mövzusunda inşa yazı müsabiqəsi keçirilmişdir.  
  Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə 
çəkilmiş, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən 
şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş, eyni zamanda Vətən uğrunda şəhadətə qovuşmuş 
qəhrəmanlarla yanaşı, dini fanatizmin və radikalizmin təsirinə məruz qalmış, bir sıra 
xarici ölkələrdəki ekstremist-terrorçu silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşmüş şəxslərdən 
bəhs edən “Şəhadət” filminin nümayişi ilə bağlı tədbirlər də təşkil edilmişdir. Rayon İcra 
Hakimiyyətində Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə “Dini radikalizmin mahiyyəti, yaranma səbəbləri və onunla 
mübarizə yolları” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilmiş, tədbirdə “Şəhadət” sənədli 
filmi nümayiş olunmuşdur. Həmçinin 10, 145, 238 №-li məktəblərdə və 62 №-li məktəb-
liseydə yuxarı sinif şagirdlərinin, müəllim və valideynlərin iştirakı ilə  "Şəhadət" sənədli 
filmi nümayiş olunmuşdur.  
  Məhərrəmlik ayında Aşura mərasiminin keçirilməsinə xüsusi nəzarət edilmişdir. 
Rayondakı hər iki məscidə məsul şəxslər təhkim olunmuş, məsciddənkənar yerlərdə dini 
ayinlərin və küçə yürüşlərinin keçirilməsinə yol verilməmişdir. Həmçinin Keşlə 
məscidində qanvermə aksiyasının təşkilinə lazımi köməkliklər göstərilmiş, həmin gün 234 
nəfər qan vermişdir. Ümumilikdə, Aşura tədbirlərində qanunazidd hərəkətlər və çağırışlar 
qeydə alınmamışdır. 
  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 Komitəsi Bakı şəhər şöbəsinin 
nümayəndələri və polis əməkdaşları ilə birgə reydlər keçirilmişdir. 
  2017-ci il ərzində qeyd olunanlarla yanaşı, rəsmi dövlət bayramları və digər 
əlamətdar günlər münasibətilə də bir sıra tədbirlər təşkil olunmuşdur.  
  251 №-li orta məktəbdə Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, 
akademik, oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 94 illiyi 
münasibətilə “Qaranlığa nur saçan zəka” adlı ümumrayon tədbiri, 28 may Respublika 
Günü münasibətilə Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində 
“Şərqin ilk parlamentli Respublikası: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” və 312 nömrəli tam 
orta məktəbdə “Tariximizin şanlı səhifəsi - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” mövzularında 
tədbirlər, 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə “Qayğı” Sağlam 
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Nəsil Naminə İctimai Birliyi ilə birgə Daun Sindromlu Şəxslərin Reabilitasiya Mərkəzində 
musiqili-əyləncəli tədbir, 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə rayon ictimaiyyətinin 
toplantısı, 1 avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibətilə rayon 
ziyalılarının iştirakı ilə “ Ana dilimiz milli sərvətimizdir” mövzusunda dəyirmi masa, 9 
noyabr Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə “Bayrağımız qürur mənbəyimizdir” adlı 
ümumrayon tədbiri və ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə Rayon İcra 
Hakimiyyətində “Milli dövlətçilik tariximizin Heydər Əliyev zirvəsi” mövzusunda yığıncaq 
keçirilmişdir.  

 12-22 sentyabr 2017-ci il tarixlərində Heydər Bağı Park-Bulvarda Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi və Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Respublika Kitabxana 
Kollektoru “Login” mağazalar şəbəkəsi ilə birgə yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə 
“Yenidən məktəbə” devizi altında “Məktəb Yarmarkası 2017” adlı sərgi-yarmarka təşkil 
edilmişdir. Tədbirdə millət vəkili Sədaqət Vəliyeva, Mədəniyyət və turizm nazirinin 
müavini Vaqif Əliyev, Respublika Kitabxana Kollektorunun əməkdaşları iştirak etmişlər. 
  13 sentyabr 2017-ci il tarixində Rayon İcra Hakimiyyətində 2016/2017-ci tədris 
ilinin yekunları və təhsil müəssisələrinin yeni 2017/2018-ci dərs ilinə hazırlığının vəziyyəti 
barədə konfrans keçirilmiş, həmçinin rayon üzrə 600-dən yuxarı bal toplayaraq ali 
məktəblərə qəbul olunmuş məzunlar (124 nəfər) Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı tərəfindən qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılmışdır. 
  15 sentyabr yeni 2017/2018-ci tədris ilinin başlanması – “Bilik Günü” münasibətilə 
bütün məktəblərdə tədbirlər təşkil olunmuş və  570 aztəminatlı və məcburi köçkün 
ailəsinin məktəbyaşlı uşaqları məktəbli çantası və dərs ləvazimatları ilə təmin 
olunmuşdur.  
  328 №-li məktəbin müəllim və şagirdləri mobillik layihəsinə əsasən Salyan 
rayonunun Sarvan kənd orta məktəbində və Gürcüstan Respublikasının Kvemo Bolnisi 
kənd məktəbində qonaq olmuşlar. Eləcə də Sarvan məktəbinin müəllim və şagirdləri 328 
№-li məktəblə tanış olmuş, hər iki təhsil müəssisəsinin müəllimləri açıq dərslər vasitəsilə 
təcrübə mübadiləsi aparmışlar. 
  29 sentyabr 2017-ci il tarixində Nizami rayonunun 328 və Sabunçu rayonunun  78 
№-li tam orta, Füzuli rayonunun 5 №-li məcburi köçkün məktəblərinin müəllim və 
şagirdləri Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri ilə birlikdə Cəbrayıl 
rayonunun Cocuq Mərcanlı kənd orta məktəbinə səfər etmişlər.  
  İl ərzində 18 iyun İnsan Hüquqları,  21 sentyabr Beynəlxalq Sülh və  20 noyabr 
Uşaq Hüquqları günləri münasibətilə aylıqlar təşkil edilmiş, 1 Oktyabr  Beynəlxalq Ahıllar, 
3 Dekabr Beynəlxalq Əlillər və 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günləri 
münasibətilə müxtəlif məzmunda ədəbi-bədii və idman tədbirləri keçirilmişdir.  

2017-ci il ərzində Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid ailələrinə, 
Çernobıl əlillərinə, Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına və aztəminatlı ailələrə, 
həmçinin məcburi köçkünlərə, tənha və kimsəsiz qocalara müxtəlif bayramlarda ərzaq 
yardımı verilmişdir. Belə ki, Novruz bayramında 1573, Ramazan bayramında 1060, 
Qurban bayramında 4200, 1 Oktyabr Ahıllar Günü münasibətilə 40,  3 Dekabr 
Beynəlxalq Əlillər Günü   və 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 
münasibətilə müvafiq olaraq 100 nəfərə ərzaq yardımı verilmişdir. 2050 uşaq Novruz, 
870 uşaq isə Yeni il şənliklərinə göndərilmişdir. 

Hesabat dövründə ali məktəblərdə oxuyan və aztəminatlı ailələrdən olan 5 nəfərin  
təhsil haqlarının ödənilməsinə köməklik göstərilmişdir.  

2017-ci ildə “Ölkəmizi tanıyaq” tur aksiyası çərçivəsində rayon məktəblərinin IX-XI 
sinif şagirdlərindən ibarət qrupunun mart ayında Naxçıvan şəhərinə, noyabr ayında isə 
Lənkəran-Masallı-Astara bölgələrinə təntənəli yolasalınma mərasimləri təşkil edilmişdir. 

2017-ci ildə təhsil sahəsində bir sıra nailiyyətlər qazanılmışdır. Belə ki, məktəblilər 
arasında keçirilmiş Respublika fənn olimpiadasında 4 nəfər birinci yerə (Kimya-biologiya 
təmayüllü liseyin 9-cu sinif şagirdləri Kənan Ağayev və Azər Zeynalabdiyev, Akademik 
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Zərifə Əliyeva adına liseyin 10-cu sinif şagirdi Ramil Babazadə kimya fənni üzrə, 
Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin 11-ci sinif şagirdi Rüstəm Ağayev informatika fənni 
üzrə), 6 nəfər ikinci yerə (62 №-li məktəb-liseyin 11-ci sinif şagirdi Telman Babayev 
Azərbaycan dili fənni üzrə, Kimya-biologiya təmayüllü liseyin 9-cu sinif şagirdi Əli Əliyev 
kimya fənni üzrə, 11-ci sinif şagirdi Elşən Mehralıyev və 9-cu sinif şagirdi Nərgiz 
Məmmədli biologiya fənni üzrə, Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin 10-cu sinif şagirdi 
Məhəmmədcan Məhəmmədcanov fizika fənni üzrə, 10-cu sinif şagirdi Anar Abbaslı 
riyaziyyat fənni üzrə), 8 nəfər isə üçüncü yerə (62 №-li məktəb-liseyin 11-ci sinif şagirdi 
Hüseyn Rəsulov fizika fənni üzrə, 70 №-li məktəb-liseyin 10-cu sinif şagirdi Nurlan 
Ağayev, Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin 9-cu sinif şagirdi Murad Qənbərov kimya 
fənni üzrə, 220 №-li məktəb-liseyin 11-ci sinif şagirdi Kamal Səlimov biologiya fənni üzrə, 
9-cu sinif şagirdi Aytac Osmanova Azərbaycan dili fənni üzrə, 251 №-li məktəbin 6-cı 
sinif şagirdi Malik Həsənzadə və “Zəngi” liseyinin 11-ci sinif şagirdi Məryəm 
Allahverdiyeva riyaziyyat fənni üzrə, Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin 11-ci sinif 
şagirdi Amal Cəfərov coğrafiya fənni üzrə) layiq görülmüşdür. 

2016/2017-ci dərs ilində 145, 251 №-li orta məktəblərin və Akademik Zərifə 
Əliyeva adına liseyin şagirdləri Beynəlxalq olimpiadalarda iştirak edərək uğurlu nəticələrə 
nail olmuşlar. 145 №-li məktəbin 9-cu sinif şagirdi Dinarə Bəşirova Kazan şəhərində rus 
dili fənni üzrə keçirilmiş olimpiadada I yerə, 251 №-li məktəbin 9-cu sinif şagirdləri Cavad 
Cəbrayılov və Xanım Zeynalova Rumıniyada İnformatika fənni üzrə keçirilmiş 
olimpiadada III yerə, Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin  XI sinif şagirdi Ramil 
Babazadə Taylanda keçirilmiş beynəlxalq kimya olimpiadasında I yerə, İndoneziya və 
Qazaxıstanda keçirilmiş kimya olimpiadalarında III yerə, XI sinif şagirdi Ülvi Musayev və 
9-cu sinif şagirdi Sənan Fərzəlizadə Rumıniyada keçirilmiş İnformatika 2017 
olimpiadasında I yerə, XI sinif şagirdləri Cahid Əhmədli və Çingiz Rəcəbli ABŞ-ın Osveqo 
şəhərində İnformatika fənni üzrə keçirilmiş Genius Olimpiadasında II yerə, 2016/2017-ci 
dərs ilinin məzunu Anar Abbaslı isə Qazaxıstan, Makedoniya və Braziliyada riyaziyyat 
fənni üzrə keçirilmiş olimpiadalarda III yerə layiq görülmüşlər. 

Akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin 10-cu sinif şagirdi Ramil Babazadənin 
Beynəlxalq olimpiadada qazandığı uğuru xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, bir neçə 
illik fasilədən sonra o, 2017-ci ildə Taylandda keçirilmiş Dünya Kimya fənn 
olimpiadasında yüksək nəticə əldə edərək 72 ölkə arasında birincilik qazanmış və qızıl 
medalı Azərbaycana gətirmişdir.  

2016/2017-ci dərs ilində rayonun orta ümumtəhsil məktəblərini 1977 şagird 
bitirmiş, onlardan 1825 nəfəri ali məktəblərə sənəd vermiş və Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
verdiyi rəsmi məlumata görə, sənəd verənlərin 1191 nəfəri, yəni 65,3%-i tələbə adını 
qazanmışdır (Ötən ilki qəbul 58,6% təşkil etmişdir). 

Ali məktəblərə qəbulun nəticələrinə görə I yeri 62 №-li məktəb-lisey – 91,8% (ötən 
il 76,9%), II yeri Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyi – 88,9% (ötən il 66,6%) və 
III yeri “Zəngi” liseyi – 79,8% (ötən il 72,2%) tutmuşdur. 

10, 12, 32, 145, 210, 220, 227, 229, 250, 272 və 312 №-li məktəblərin qəbul 
nəticələrində isə ötən tədris ilinə nisbətdə nəzərəçarpan irəliləyişlər olmuşdur.                    

Orta bal göstəricisinə görə I yerdə 62 №-li məktəb-lisey – 469.000 (ötən il 
386.744), II yerdə Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyi – 464.911 (ötən il 
326.378), III yerdə isə Akademik Zərifə Əliyeva adına lisey – 425.794 (ötən il 446.667) 
olmuşdur. 

Bundan əlavə, ötən dərs ili ilə müqayisədə  32, 10, 145, 210 və 229  №-li orta 
məktəblərin bal göstəriciləri xeyli artmışdır. 

2017-ci ildə rayon üzrə 1 nəfər (220 №-li məktəb-liseyin məzunu Əliyeva Xalidə 
Vüqar qızı) 700 bal (ötən ildə də 1 nəfər), 123 məzun isə 600-dən yuxarı bal (ötən il 121 
nəfər) toplamış, onlardan da 58 nəfəri (ötən il 41 nəfər) 650 baldan yüksək nəticə 
göstərmişdir. 
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500-599-bal intervalında bal toplayan məzunların sayı 210 nəfər (ötən il 184 nəfər) 
olmuşdur. 

600-dən yuxarı bal toplayanlar ən çox 220 №-li məktəb-liseyin (17 nəfər, ötən il 16 
nəfər), “Zəngi” liseyinin (10 nəfər, ötən il 11 nəfər), 62 №-li məktəb-liseyin  (9 nəfər, ötən 
ildə də 9 nəfər), 32, 145, 210 №-li məktəblərin və Kimya-biologiya təmayüllü liseyin (hər 
birindən 8 nəfər, ötən il müvafiq olaraq 4, 5, 1 və 4 nəfər), 70 №-li məktəb-lisey və 
akademik Zərifə Əliyeva adına liseyin (hər birindən 7 nəfər, ötən il müvafiq olaraq 12 və 
4) məzunlarıdır. 

Məzunları ən çox yüksək bal toplayan təhsil müəssisələri sırasında 62 №-li 
məktəb-liseyi (1 nəfər 695 bal, 1 nəfər 690 bal, 1 nəfər 685 bal, 2 nəfər 675 bal), 210 №-
li orta məktəbi (1 nəfər 680 bal, 1 nəfər 676 bal, 1 nəfər 670 bal) və 220 №-li məktəb-
liseyi (1 nəfər 700 bal, 1 nəfər 687 bal, 1 nəfər 685 bal, 1 nəfər 680 bal, 1 nəfər 672 bal) 
göstərmək olar. 

Ötən tədris ilində rayon üzrə 5 nəfər Qızıl (ötən il 2), 4 nəfər isə Gümüş (ötən il 2) 
medala layiq görülmüş və onlar biliklərini doğruldaraq ali məktəblərə qəbul olunmuşlar. 
Bundan əlavə, XI sinif məzunlarından 131 nəfəri (6,7%) fərqlənmə attestatı almışdır. 

2016/2017-ci dərs ilində XI sinfi bitirən məzunlardan xarici ölkələrin aparıcı ali 
məktəblərinə xüsusi proqramla 47 nəfər (ötən il 34 nəfər) imtahan verərək qəbul 
olunmuşdur ki, onlardan da 29 nəfəri Türkiyədə, 4 nəfəri Macarıstanda, 1 nəfəri ABŞ-da, 
1 nəfəri İngiltərədə, 1 nəfəri Fransada, 1 nəfəri Polşada, 1 nəfəri Çində, 8 nəfəri 
Rusiyada, 1 nəfəri isə Estoniyada təhsillərini davam etdirirlər.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 13 sentyabr 2017-ci  
il tarixli Sərəncamı ilə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək 
nəticə göstərərək tələbə adını qazanmış məzunlardan 102 nəfəri Prezident təqaüdünə 
layiq görülmüşdür ki, onlardan da 10 nəfəri (ötən il 8) Nizami rayon məktəblərini 
bitirənlərdir (Əliyeva Xalidə Vüqar qızı-220 №-li məktəb-lisey, 700 bal, Həsənli Azərin 
Mürvət qızı-62 №-li məktəb-lisey, 695 bal, Şəkizadə Yaqut Ədalət qızı-70 №-li məktəb-
lisey, 695 bal, Bədəlova Yaqut Əkbər qızı-32 №-li məktəb, 691 bal, Bayramov Bəhruz 
Sərvər oğlu-12 №-li məktəb, 690 bal, Məhərrəmli Çingiz Həsən oğlu-“İstək” liseyi, 686 
bal, Abdullayev Toğrul Pərviz oğlu-214 №-li məktəb, 685 bal, Yusubov Loğman İlqar 
oğlu-220 №-li məktəb-lisey, 685 bal, Əmirov Azər Azad oğlu-229 №-li məktəb, 685 bal, 
Cəfərov Amal Qalib oğlu-“İstək” liseyi, 682 bal).  

Bunlardan əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  3 oktyabr 2017-ci il 
tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə “Zəngi” 
liseyinin ingilis dili müəllimi Əliyeva Bənövşə Mustafa qızı “Əməkdar müəllim” fəxri adına 
layiq görülmüş, 229 №-li məktəbin riyaziyyat müəllimi Nəsirova Yeganə Gülağa qızı 
isə“Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. 

2017-ci ildə səhiyyə sahəsində də bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci il fevral 

ayının 15-dən may ayının 15-dək əhalinin növbəti tibbi müayinədən keçirilməsi barədə 
tapşırığına əsasən 1, 2, 3 №-li sahə və Keşlə qəsəbə inzibati ərazi dairələri üzrə 
nümayəndəliklərə, aidiyyəti Mənzil kommunal təsərrüfatı birliklərinə əhali arasında 
təşkilatı, maarifləndirici-izahat işlərinin aparılması ilə bağlı göstəriş verilmiş, sakinlərin 
tibbi müayinəsinin yüksək səviyyədə və mütəşəkkil təşkili məqsədilə xüsusi qrafik tərtib 
edilmişdir. 

Rayon sakinlərinin tibbi müayinədən keçirilməsi məqsədilə 18 və 32 №-li Birləşmiş 
şəhər xəstəxanalarında, 26 №-li Şəhər poliklinikasında bütün zəruri hazırlıq işləri 
görülmüş və bu mühüm tədbirin uğurla başa çatdırılması üçün səhiyyə müəssisələrinə 
hərtərəfli köməkliklər göstərilmişdir. Ümumilikdə rayon üzrə 18 yaşdan yuxarı 90017 
nəfər tibbi müayinədən keçirilmiş, onlardan 3624 nəfər ambulator, 273 nəfər stasionar 
müalicəyə göndərilmiş, 4 nəfər üzərində isə cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdır. 
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17 və 19 №-li Uşaq poliklinikalarının həkimləri tərəfindən isə bütün orta 
məktəblərdə (məcburi köçkün məktəbləri də daxil olmaqla) və uşaq bağçalarında 
ümumilikdə 48 mindən yuxarı uşağın tibbi müayinəsi aparılmış, 2707 uşaq dispanser 
qeydiyyatına götürülmüşdür. 2017-ci il ərzində 36 xəstə uşaq pulsuz reseptlə təmin 
olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Respublikada immunlaşdırma 
həftəsinin keçirilməsi barədə” 12.04.2017-ci il tarixli, 26 nömrəli əmrinə əsasən ötən ilin 
aprel ayının 24-dən 30-dək rayonun 17 və 19 №-li uşaq poliklinikalarında immunlaşdırma 
həftəsi təşkil edilmiş, bu məqsədlə  62 uşağa peyvənd olunmuşdur. 

Rayonun daxili resursları hesabına 52 nəfərin müxtəlif səhiyyə müəssisələrində 
müayinə və müalicəsi təşkil edilmiş, 84 nəfər imkansız ailədən olan xəstəyə maddi 
yardım göstərilmiş, 2 nəfər isə cərrahiyyə əməliyyatına göndərilmişdir.  

Ötən illə müqayisədə 2017-ci ildə rayon üzrə  bağırsaq infeksiyaları 36,3 faiz, 
ümumi bağırsaq qrupu 15,4 faiz, su çiçəyi 15,5 faiz, skarlatina 2 hadisə, salmonelyoz 9 
hadisə, botulizm 5 hadisə, rotavirus 2 hadisə, viruslu hepatit 6 hadisə, o cümlədən kəskin 
“B” hepatiti 2 və kəskin “A” hepatiti 4 hadisə, eləcə də yuxarı tənəffüs yollarının kəskin 
infeksiyaları 4,8 faiz azalmışdır. Bunlardan başqa, 2017-ci ildə angina 77, parotit 4 
hadisə azalmış, xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərdən sayılan qarın yatalağı, difteriya, 
göy öskürək, məxmərək, quduzluq, vərəm meningenti  kimi xəstəliklər ümumiyyətlə 
qeydə alınmamışdır. Kəskin bağırsaq infeksiyalı xəstələrin  77,6 faizi xəstəxanaya 
yerləşdirilmişdir. 

Profilaktik peyvəndlərin yerinə yetirilməsi mütəşəkkil qaydada təmin edilmişdir. 
Belə ki, yenidoğulmuşlara vərəm əleyhinə peyvənd 96,8 faiz, viruslu hepatit əleyhinə 
99,5 faiz,  poliomielit əleyhinə isə 96,8 faiz yerinə yetirilmişdir. Ümumilikdə il ərzində 
uşaqlar arasında aparılmış peyvənd tədbirləri 99,5 faiz uşaq kontingentini əhatə etmişdir. 
Rayonun bütün təlim-tərbiyə müəssisələrində uşaq və yeniyetmələr arasında kəskin 
respirator virus infeksiyalarının profilaktikası istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata 
keçirilmiş, müəssisələrə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının virus infeksiyalarına qarşı 
tövsiyələri əsasında maarifləndirici - təlimati vərəqələr paylanmışdır. 

Obliqat qrup kontingentinin tibbi müayinədən keçirilməsi rayon üzrə 94,2 faiz 
olmuşdur. 

Rayonda içməli su təchizatı üzərində ciddi sanitariya nəzarəti həyata keçirilmiş, 
əhaliyə verilən içməli su mənbələrində bakterioloji və kimyəvi müayinələr aparılmışdır. 
Bunun nəticəsidir ki, su faktoru ilə əlaqədar heç bir mədə-bağırsaq infeksiyası qeydə 
alınmamışdır. 

Göstərilən müddət ərzində rayon üzrə istehsal sahələrindən 72 müəssisə 
sertifikatlaşmaya cəlb edilmiş, 104 müxtəlif çeşiddə qida məhsuluna sertifikat alınmışdır. 

2017-ci il ərzində mədəniyyət sahəsində də bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
Belə ki, rayonun Mərkəzi Kitabxanasında və onun filiallarında Mirzə Ələkbər Sabirin 155 
illiyi ilə əlaqədar “Güldürüb-düşündürən Sabir”, Molla Pənah Vaqifin  300 illik yubileyinə 
həsr olunmuş “Vaqif çeşməsi”, Hüseyn Cavidin anadan olmasının 135 illiyi ilə əlaqədar 
“Təkrarsız dram əsərlərinin müəllifi” və Almaz İldırımın 110 illiyi ilə əlaqədar "Vətənə 
həsrət şair"adlı tədbirlər,  18 fevral Beynəlxalq Ana dili Günü  münasibətilə “Misri 
qılıncımtək kəsərli dilim...” və görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın doğum günü münasibətilə “Zəriflik və böyük qüdrət” mövzularında ədəbi-bədii 
gecələr keçirilmişdir. 
  Nizami Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən isə 328 nömrəli məktəbin bir qrup müəllim-
şagird kollektivi ilə M.Ə.Sabirin Şamaxı şəhərində ev muzeyi ziyarət olunmuş, həmçinin 
26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Puta qəsəbəsindəki “N” saylı hərbi hissənin 
zabit və əsgərləri üçün bayram şənliyi təşkil edilmiş, 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq 
Müdafiəsi Günü münasibətilə “Qayğı” Sağlam Nəsil Naminə İctimai Birliyi ilə birgə Daun  
Sindromlu Şəxslərin Reabilitasiya Mərkəzində, habelə 31 Dekabr Dünya 
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Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə musiqili-əyləncəli tədbirlər təşkil 
edilmişdir.  
  2017-ci ildə “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-
iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”na əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
10 №-li orta məktəb və 62 №-li məktəb-lisey, Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
isə 201 №-li orta məktəb əsaslı təmir edilmişdir.   
  2017-ci il 05 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev hər 3 məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış olmuşdur.  
  Göstərilən müddətdə Dövlət Proqramına əsasən Milli Sağlamlıq Mərkəzinin 
tikintisində son tamamlama işləri görülmüş, habelə sahibkarlar tərəfindən  Keşlə 
qəsəbəsi, Babək prospekti, 2269-cu məhəllədə 100 yerlik, T.Abbasov küçəsi 38 
ünvanında isə 120 yerlik yeni özəl uşaq bağçalarının, Naxçıvanski küçəsi 73  ünvanında 
və B.Çobanzadə küçəsi ilə M.Abbasov küçələrinin kəsişdiyi ərazidə özəl klinikaların  
inşası davam etdirilmişdir. 
  25 avqust 2017-ci il tarixində isə Ş.Mirzəyev küçəsi 106 ünvanında yeni inşa 
edilən hündürmərtəbəli binanın birinci və ikinci mərtəbəsində “İndigo” özəl uşaq 
bağçasının Qara Qarayev filialı açılmışdır. 

2017-ci ildə rayonun xidmət və təsərrüfat sahələrində aşağıdakı işlər 
görülmüşdür: 

Rayon ərazisindəki yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini istiliklə təmin etmək 
məqsədilə “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 4 və 16 saylı İstilik Sistemləri İstismar Sahələri 
tərəfindən rayon ərazisində yerləşən 33 qazanxanaya və 1 istilik məntəqəsinə xidmət 
göstərilir. Ötən il ərzində ayrı-ayrı ünvanlarda 2034 p/m istismara yararsız müxtəlif 
diametrli borular dəyişdirilmiş, 28 qazanxanada 18 müxtəlif markalı qazan əsaslı, 39 
qazan cari təmir edilmiş, 7774 metr balansda olan qaz xətləri yoxlanılmış, aşkar olunmuş 
qaz sızmaları ləğv edilmiş, 41 qazan mexaniki üsulla təmizlənmiş, Nəzarət ölçü cihazları 
və avtomatik avadanlıqlar işlək vəziyyətə gətirilmiş, 24 nasos əsaslı, 30 nasos cari təmir 
olunmuş, 12 nasos yenisi ilə əvəzlənmiş, 1560 siyirtmə təftiş edilmiş, 180 siyirtmə cari, 
72 siyirtmə əsaslı təmir edilmiş, 42 siyirtmə yenisi ilə əvəzlənmiş, 65 qoruyucu klapanda 
təmir işləri aparılmış, 91 çirktutan təmizlənmiş, Özbəkistan küçəsi 8, Q.Qarayev 
prospekti 22, R.Rüstəmov küçəsi 26 saylı binaların aşağıpaylayıcı istilik xətlərinin təmiri 
başa çatdırılmış, 4 qazanxanada 250 m2 dam örtüyü təmir olunmuş, avadanlıqlar 
rənglənmiş, uçmuş şaxtalar bərpa olunmuş, tüstü bacaları təmizlənmişdir. 

Müxtəlif qazanxanalarda 26 istilik mübadiləedici aparatlar quraşdırılmış, 44 istilik 
kamerasında təmir-bərpa işləri görülmüşdür. 

Rayonun Qaz təsərrüfatı üzrə 5999  p/m müxtəlif diametrli qaz xətləri çəkilmiş, 
1840 mexaniki sayğac “Smart-kart” tipli sayğacla, istismara yararsız vəziyyətdə olan 26 
qaz tənzimləyici müasir tələblərə cavab verən yeni ŞQTM markalı qaz tənzimləyicilərlə 
əvəz edilmişdir. 315 ünvanda qaz sızmasının qarşısı alınmış və 2018 p/m müxtəlif 
diametrli qaz xətləri rənglənmişdir. 

“Azərişıq” ASC-nin Nizami Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi tərəfindən 
abonentlərin elektrik enerji təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə ötən il ərzində 1058 
sayğac, 314 sayğac panosu quraşdırılmış, 11485 m kabel xətti çəkilmiş, 28 ünvanda 400 
A-lik paylayıcı lövhə yenisi ilə əvəzlənmiş, 1710 m hava xətti kabellə əvəz edilmiş, 1140 
m 10 kV-luq kabel xətti dəyişdirilmiş, 110 TM və  KTM-də təftiş işləri aparılmış, 8 630 
KVA transformator 1600 KVA transformatorla əvəz edilmişdir. 

Nizami Sukanal İdarəsi tərəfindən 216 km su, 105,8 km kanalizasiya xətlərinə 
xidmət göstərmişdir. Rayon əhalisi 96, 82 və 41 №-li Şərq su anbarlarından verilən su ilə 
təmin edilir. 

Su təchizatı və kanalizasiya xidməti ilə bağlı rayon Sukanal İdarəsi tərəfindən ayrı-
ayrı ünvanlarda müxtəlif diametrli 890 p/m su borusu, 6 siyirtmə, 90 nasos, 25 elektrik 
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mühərriki dəyişdirilmiş, 684 p/m kanalizasiya borusu təmir olunmuş, 45 lyuk asfalt 
səviyyəsinə qaldırılmışdır. 

Rayon əhalisinin fasiləsiz su ilə təmin etmək məqsədilə 41640 p/m müxtəlif 
diametrli məhəllədaxili və binadaxili xətlər çəkilmişdir. Hazırda bu sahədə işlər davam 
etdirilir. 

Küçə və məhəllələrin işıqlandırılması istiqamətində ötən il ərzində 50 dirək 
quraşdırılmış, 2460 p/m kabel xətti çəkilmiş, 1085 ədəd lampa dəyişdirilmiş, 114 çıraq 
quraşdırılmışdır.  

Küçə və məhəllələrin işıqlandırılması sahəsində problemlər hələ də qalmaqdadır. 
Kommunal mənzil fondunun istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun qorunub 

saxlanılması məqsədilə 11410 m2 şüşəli ruberoid, 315 m2 şifer dam örtüyü təmir edilmiş, 
420 p/m su xətti, 310 p/m kanalizasiya xətti, 916 p/m yağış su boruları dəyişdirilmiş, 
ümumi istifadə yerlərinin sınmış 316 m2 şüşəsi yenisi ilə əvəz edilmiş, 49 mövcud giriş 
qapısı, 242 pəncərə təmir olunmuş, 5740 p/m tüstü bacası və ventilyasiya kanalları 
təmizlənmiş, xidməti binalarda uzun müddət istismarda olan bəzi liftlərin ümumi şkafdan 
maşın şöbəsinə gedən elektrik kabellərinin 590 p/m-i yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Eyni 
zamanda, M.X.Şərifli küçəsi 4 və 4a saylı binaların həyətləri abadlaşdırılmış, yeni asfalt 
örtüyü salınmış, mövcud küçə işıqları yeniləri ilə əvəzlənmiş, yeni uşaq əyləncə idman 
qurğuları quraşdırılmışdır. 
         Keşlə qəsəbəsindəki D.Aslan küçəsində aparılmış abadlıq və yenidənqurma işləri 
zamanı yolkənarına 600 müxtəlif növ ağac və kol əkilmiş, 700  p/m suvarma su xətti 
çəkilmişdir. Q.Qarayev prospekti 74, 76, 78 saylı binaların qarşısındakı sahə 
abadlaşdırılmış, 170 m2 tamet üzlük daş döşənmiş, mövcud idman qurğuları təmir 
olunaraq rənglənmişdir.  
        R.Rüstəmov küçəsində istinad divarlarının tikintisi başa çatdırılmış, yamaclar 
hamarlanmış, 6000 m2 sahəyə ot örtüyü döşənmiş, 250 ədəd ağac və bəzək kolları 
əkilmiş, 180 p/m suvarma su xətti çəkilmişdir. M.Abbasov küçəsində 700 m2 ot örtüyü 
döşənmiş, ağac və bəzək kolları əkilmişdir. R.Rüstəmov küçəsində yerləşən 43, 47, 54, 
60, 74 №-li binalarda əsaslı təmir-bərpa işləri başa çatdırılmış və binaların həyətlərində 
zəbt olunmuş torpaq sahələrinin çəpərləri sökülmüşdür. Koroğlu metrostansiyasının 
ətrafında 2000-ə yaxın ağac əkilmişdir. Rayon ərazisində abadlıq və yenidənqurma işləri 
davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 fevral 2016-cı il tarixli, 86 №-li 
Qərarı ilə rayon ərazisində qəzalı vəziyyətdə olan 131 çoxmənzilli yaşayış binasının 
sökülərək yerində müasir tələblərə uyğun yenilərinin tikilməsi və qəzalı vəziyyətdə olan 
binalarda yaşayan sakinlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Nizami Rayon 
İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən 9 sərəncam verilmişdir. Hazırda sökülən 19 binanın 
yerində 14 hündürmərtəbəli yaşayış binasının tikintisi aparılır, 3 binanın tikintisi üçün isə 
hazırlıq işləri görülür. Artıq 16 mərtəbəli 90 mənzilli yaşayış binasının yaxın vaxtlarda 
istismara verilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə, baş plana uyğun aparılan tikintilərin hər 
birinin birinci mərtəbəsində tələbata uyğun olaraq uşaq bağçası və körpələr evinin 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Ordu sıralarına çağırışın vəziyyəti ilə bağlı görülən işlər Rayon İcra 
Hakimiyyətinin nəzarətində saxlanılmış və bu sahəyə diqqət artırılmışdır. 

Hərbi xidmətə çağırışla bağlı gənclərin çağırış məntəqəsinə mütəşəkkil 
gətirilməsində və təntənəli surətdə hərbi xidmətə yola salınmasında Rayon İcra 
Hakimiyyəti, Rayon Polis İdarəsi, Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Rayon Mənzil 
kommunal istismar sahələrinin nümayəndələri, Böyük Vətən və Qarabağ müharibəsi 
veteranları fəal iştirak etmişlər. 

Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 
sərəncamlarının icrası ilə əlaqədar vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə çağırılması yüksək 
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səviyyədə təmin olunmuş, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin 
Bakı şəhəri Nizami rayon İdarəsi tərəfindən plan-tapşırıq 100% yerinə yetirilmişdir. 

Nizami RPİ-nin əməkdaşları 2017-ci ildə ictimai asayişin mühafizəsi, 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, hüquqpozmalara və cinayətkarlığa qarşı mübarizə və 
axtarışda olan şəxslərin tutulması istiqamətində ardıcıl işlər görmüşlər. 

Yanvar-dekabr ayları ərzində Nizami Rayon Polis İdarəsinin inzibati ərazisində 
bütün uçot strukturları üzrə 996 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, 771-nin və ya 77,4%-nin 
açılması təmin olunmuşdur. 

2017-ci ildə mülkiyyət əleyhinə baş vermiş 622 cinayətdən 432-nin və ya 69,5%-
nin açılması təmin edilmişdir. Mülkiyyət əleyhinə baş vermiş cinayətlərdən 233-ü şəxsi 
əmlak oğurluğu olmaqla açılması 50%, o cümlədən 54 mənzil oğurluğunun açılması 
35,7% təmin edilmişdir. 

Ağır və xüsusilə ağır cinayət törətdiklərinə görə 51 nəfər axtarışda olmuş, 
onlardan 32-sinin və ya 62,7%-nin tutulması təmin edilmiş, hazırda 19 nəfərin axtarışı 
davam etdirilir.  

Hesabat ilində Nizami RPİ-in DYPŞ-nin xidmət apardığı ərazidə 55 yol-nəqliyyat 
hadisəsi baş vermişdir ki, nəticədə 11 nəfər həlak olmuş, 46 nəfər isə müxtəlif bədən 
xəsarətləri almışlar. 2016-cı ilin müvafiq dövri ilə müqayisədə hadisələrin sayı 2 fakt, 
yaralananların sayı 8, həlak olanların sayı isə 3 nəfər azalmışdır. 

Ötən  il ərzində seçki məntəqə və dairələrində  daimi seçici siyahılarına daxil 
edilmək üçün rayon ərazisində aktiv seçki hüququna malik olan seçicilər haqqında 
məlumatların dəqiqləşməsi aparılmışdır. Vəfat etmiş və yerdəyişmə ilə əlaqədar köçənlər 
seçici siyahılarından çıxarılmış, ordudan tərxis olunanlar, 18 yaşı tamam olanlar, yeni 
qeydiyyata düşənlər seçici siyahılarına daxil edilmişdir. Hal-hazırda rayon üzrə  aktiv 
seçki hüququna malik 108627 seçici qeydə alınmışdır.  

Rayon İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin müvafiq 
maddələrindən irəli gələn məsələlərin təmin edilməsi istiqamətdə ardıcıl olaraq işləri 
davam etdirir. 

Şəhər, qəsəbə və sahə inzibati ərazi dairələrində 2013-cü ildən tətbiq edilən 
təsərrüfatbaşına uçot sənədlərinin işlənməsi müddəti başa çatdığı üçün Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 28 oktyabr tarixli, 423 nömrəli Qərarına 
əsasən yeni təsərrüfatbaşına uçot sənədləri hazırlanmışdır. Təkmilləşdirilmiş nümunələr 
2017-ci ilin dekabr ayının son ongünlüyündə rayonun qəsəbə və sahə inzibati ərazi 
dairələri üzrə nümayəndəliklərinə verilmişdir. Qısa vaxt ərzində təsərrüfat kitablarının  
yazılması işi başa çatdırılmışdır. Bütün görülənlərlə yanaşı, uçot sənədlərinin 
elektronlaşdırılması, hər bir təsərrüfat üzrə məlumat bazasının yaradılması, sənədlərdə 
baş verən düzəlişlərin elektron qeydiyyatının aparılması işləri də həyata keçirilməlidir. 
2018-ci ilin yanvar ayından tətbiq edilən yeni təsərrüfatbaşına uçot sənədlərinin 
məlumatlarından əhalinin növbəti siyahıyaalınmasına hazırlıq işində də istifadə 
olunacaqdır.  
            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 2017-ci ildə 1931 müraciət qeydiyyata alınmışdır. 
Vətəndaşların İcra Hakimiyyətinə operativ müraciət etmələri üçün 422-10-01 nömrəli 
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telefondan qaynar xətt kimi istifadə olunmuş, www.nizami-ih.gov.az ünvanlı saytın 
“Elektron müraciətlər” bölməsi də bu əlaqələrin genişləndirilməsinə imkan yaratmışdır. 
2017-ci ildə vətəndaşlardan 92 elektron ərizə daxil olmuşdur. 
            Hesabat dövründə Rayon İcra Hakimiyyətinə daxil olmuş 1931 müraciətdən  
1705-i ərizə, 221-i şikayət, 5-i isə təkliflərdən  ibarət olmuşdur. 57 müraciətə nəzarət 
qaydasında baxılmışdır.  
            Daxil olan müraciətlərin 13,4 faizi müsbət həll olunmuş, 49,4 faizinə müvafiq 
izahatlar verilmiş, 0,2 faizi əsassız sayılmış, 34,3 faizi baxılmaq üçün aidiyyəti təşkilatlara 
göndərilmişdir.  

Ərizələrdə toxunulan məsələlər üzrə mövzuların təhlili göstərir ki, müraciətlərin 
əksəriyyəti vətəndaşların məişət və kommunal problemlərinin həlli, sahibkarlıq 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi, mənzillə təminat və fərdi ev tikintisi üçün torpaq sahəsinin 
ayrılması, fərdi yaşayış evlərinin qiymətləndirilməsi və kompensasiyaların verilməsi ilə 
bağlıdır. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərdən 259-u müsbət həllini 
tapmışdır ki, bunların da içərisində yolların asfaltlanması, həyətlərin abadlaşdırılması, 
vətəndaşların məişət problemlərinin həllinə köməklik göstərilməsi, dam örtüklərinin təmiri 
kimi məsələlər mühüm yer tutmuşdur. Bu sahədə görülən işlərlə əlaqədar 
vətəndaşlardan 13 minnətdarlıq məktubu daxil olmuşdur. 

Rayon İcra Hakimiyyətində vətəndaşların qəbulu ilin əvvəlindən təsdiq olunmuş 
cədvələ uyğun aparılmış, 2017-ci ildə yalnız icra başçısı və müavinləri tərəfindən 1260 
vətəndaş qəbul edilmişdir. 

Bundan əlavə, şöbə müdirləri operativ həll olunmalı məsələlərlə əlaqədar 
vətəndaşları hər gün növbədənkənar qəbul etmişlər. 

Mövcud problemlərin, vətəndaşların sosial əhəmiyyətli sifarişlərinin, tələb və 
təkliflərinin öyrənilməsi məqsədilə 2017-ci il ərzində yerlərdə 23 səyyari  görüş keçirilmiş, 
sakinlər tərəfindən  103 müraciət edilmişdir. Müraciətlər əsasən həyətlərin 
abadlaşdırılması, binaların dam örtüyünün, mühəndis-kommunikasiya xətlərinin, liftlərin 
təmiri ilə əlaqədar olmuşdur. Qaldırılan məsələlərlə bağlı operativ tapşırıqlar verilmiş və 
hər ayın sonunda onların icrası barədə məlumatlar Sənədlərlə və vətəndaşların 
müraciətləri ilə iş şöbəsi tərəfindən təhlil edilərək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısına 
təqdim olunmuşdur. Məsələlərin əksəriyyəti müsbət həllini tapmışdır.  

2018-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; 
- 4 çoxmənzilli yaşayış binasının əsaslı təmir edilməsi; 
- Müxtəlif ünvanlarda olmaqla həmişəyaşıl ağacların əkilməsi; 
- İstiliklə təchizatın yaxşılaşdırılması məqsədilə müxtəlif ünvanlarda olmaqla 105 

yaşayış binasının aşağıpaylayıcı və məhəllədaxili istilik xətlərinin dəyişdirilməsi; 
- Keşlə qəsəbəsində yerləşən 227 №-li tam orta məktəbin əsaslı təmir olunması; 
- Rayonda ictimai yerlərin (küçə və yolların) işıqlandırılması vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması; 
- Babək prospektinin yenidən qurulması ilə əlaqədar həmin ərazilərin 

abadlaşdırılması; 
- Şərifli və Ş.Mirzəyev küçələrinin kəsişməsində yeni istirahət parkının salınması. 

 

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

