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Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 

 
HESABATI 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə yanvar 

ayının 11-də Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir.   
 İclası giriş nitqi ilə açan cənab İlham Əliyev 2018-ci ilin ölkəmiz üçün uğurlu il 
olduğunu, dünyada və bölgədə gedən proseslərdən asılı olmayaraq, Azərbaycanın 
uğurla, sürətlə inkişaf etdiyini, keçən ilin əvvəlində qarşıya qoyulan bütün vəzifələrin icra 
olunduğunu, ölkənin hərtərəfli dinamik inkişafının təmin edildiyini və ölkəmizdə daxili 
vəziyyət - həm ictimai-siyasi, həm iqtisadi-sosial məsələlərlə bağlı vəziyyətin sabit 
olduğunu vurğulamışdır. 

Keçən il regionların üçüncü sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının başa 
çatdığını qeyd edən cənab Prezident, beşillik proqramın artıqlaması ilə yerinə 
yetirildiyini və gözəl nəticələr verdiyini vurğulamış və bu il regionların dördüncü sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının qəbul ediləcəyini də diqqətə çatdırmışdır. 

2018-ci ildə Azərbaycanın bölgələrinə 24 səfər etdiyini söyləyən ölkə başçısı, 
rayonların sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən infrastruktur 
layihələri ilə bağlı bir çox sərəncamların imzalandığını və bu sərəncamların böyük 
nəticələrə gətirib çıxardığını nəzərə çatdırmışdır. 

Ötən ilin xarici siyasət sahəsində də uğurlu olduğunu qeyd edən dövlət başçısı, 
2018-ci ildə xarici ölkələrə 16 səfər etdiyini və Azərbaycana 16 dövlət və hökumət 
başçısının səfər etdiyini, qonşu ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə çoxsaylı 
görüşləri olduğunu, Ermənistandan başqa, bütün qonşularla düşünülmüş siyasət 
aparılaraq gözəl münasibətlərin qurulduğunu və ölkəmizin bu münasibətlərdən 
faydalandığını qeyd etmişdir.  

Azərbaycanın müsəlman aləmində də çox böyük hörmət və nüfuz qazandığını, 
İslam həmrəyliyi ilə bağlı atılan addımların İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və eyni 
zamanda, bir çox müsəlman ölkələri tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildiyini, aparılan 
siyasətin İslam aləmində həmrəyliyi, əməkdaşlığı möhkəmləndirdiyini, 2018-ci ildə 
Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçildiyini və Naxçıvan şəhərinin bu şərəfli 
adı çox böyük uğurla daşıdığını söyləyən ölkə başçısı, bu il də müsəlman ölkələri ilə 
əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etdiriləcəyini və beləliklə, müsəlman aləmində 
nüfuzumuzun, çəkimizin, rolumuzun daha da artacağını vurğulamışdır. 

Cənab Prezident ötən il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanan 
tərəfdaşlığın prioritetləri adlı sənəddə və NATO-nun Zirvə görüşündə qəbul edilmiş 
yekun Bəyannamədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərimizin 
toxunulmazlığına dəstək və hörmətin öz əksini tapdığını söyləmişdir. 

2018-ci ildə Bakıda Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər nazirləri səviyyəsində 
böyük konfransının keçirildiyini, bu il Bakıda Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşünün 
keçiriləcəyini və Azərbaycanın bu böyük təşkilata sədrlik edəcəyini, Xəzər dənizinin 
hüquqi statusunun müəyyən edildiyini və imzalanmış Konvensiyanın bu məsələnin həlli 
üçün çox böyük əhəmiyyət daşıdığını və bunun hər bir Xəzəryanı ölkənin böyük 
diplomatik və siyasi uğuru olduğunu diqqətə çatdırmışdır. 
 Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqeyin 
dəyişməz qaldığını söyləyən cənab Prezident bildirmişdir ki, bu məsələ yalnız ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələri icra edilməli, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-
şərtsiz çıxarılmalıdır.  
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2018-ci ildə hərbi potensiala böyük diqqət göstərildiyini və bu sahədə böyük 
nailiyyətlərin əldə olunduğunu, ordumuzun döyüş qabiliyyətinin artdığını, maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı çox böyük işlər görüldüyünü diqqətə çatdıran 
ölkə başçısı, bu gün Azərbaycan Ordusunun dünya miqyasında güclü ordular sırasında 
olduğunu söyləmiş və 2019-cu ildə bu istiqamətdə əlavə addımlar atılacağını da 
bildirmişdir. 
 Ötən il 5800-dən çox köçkün ailəsinə yeni evlər, mənzillər, eyni zamanda, şəhid 
ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə 620-dən çox mənzil verildiyni qeyd edən Cənab 
Prezident, bu il daha çox mənzil veriləcəyini, o cümlədən məcburi köçkünlər üçün yeni 
şəhərciklər tikiləcəyini nəzərə çatdırmışdır. 

Dövlət başçısı keçən ilin iqtisadi inkişaf baxımından uğurlu il olduğunu, həmçinin 
dərin iqtisadi islahatlar ili olduğunu söyləmiş, büdcəyə daxilolmaların böyük dərəcədə 
artdığını, Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycanın dünya 
miqyasında 25-ci yerdə olduğunu, il ərzində 32 pillə irəli getdiyini qeyd etmişdir. 

Bütün iqtisadi göstəricilərin çox müsbət olduğunu diqqətə çatdıran ölkə başçısı, 
ümumi daxili məhsulun, yəni iqtisadi artımın keçən il Azərbaycanda 1,4 faiz, qeyri-neft 
sektorunun inkişafının 1,8 faiz olduğunu, sənaye istehsalının 1,5 faiz, qeyri-neft 
sektorunda isə sənaye istehsalının 9,1 faiz, kənd təsərrüfatının 4,6 faiz artdığını, ölkə 
iqtisadiyyatına keçən il 17,2 milyard manat, o cümlədən qeyri-neft sektoruna 11 milyard 
manat sərmayə qoyulduğunu, valyuta ehtiyatlarının 45 milyard dollara bərabər 
olduğunu, xarici borcun 22,8 faizdən 19 faizə düşdüyünü, ixracın 36 faiz artaraq 19 
milyard dollara çatdığını, xarici ticarət balansında müsbət saldonun, yəni ixracın idxalı 
üstələməsinin 8,6 milyard dollar təşkil etdiyini, inflyasiyanın cəmi 2,3 faiz olduğunu, 
əhalinin pul gəlirlərinin 9,2 faiz artdığını, 118 min daimi iş yeri yaradıldığını bildirmişdir. 

İqtisadi siyasətin düşünülmüş siyasət olduğunu və ümumiyyətlə, aparılan 
siyasətin Azərbaycan xalqının maraqlarını tam əks etdirdiyini söyləyən cənab Prezident, 
Azərbaycan xalqının bizim siyasəti dəstəklədiyini və bu dəstəyin keçən il prezident 
seçkilərində bir daha özünü göstərdiyini diqqətə çatdırmışdır.  

Dövlət başçısı keçən il üçüncü peykin orbitə buraxıldığını və Azərbaycanın 
kosmik dövlət kimi öz mövqelərini daha da möhkəmləndirdiyini, Cənub Qaz Dəhlizinin 
rəsmi açılışının olduğunu, Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TANAP layihəsinin 
də işə düşdüyünü və beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin dörd layihəsindən üçünün 
reallaşdığını, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının öz işinə başladığını və 
Azərbaycanın tranzit ölkə kimi artıq özünü dünyada təsdiqlədiyini nəzərə çatdırmışdır. 

Yekun nitqində Cənab İlham Əliyev 2019-cu ildə də qarşıya qoyulan bütün 
vəzifələrin icra ediləcəyini və bu ilin də ölkəmiz üçün uğurlu il olacağını əminliklə 
vurğulamışdır. 

Keçən ilin dərin islahatlar ili olduğunu qeyd edən dövlət başçısı, xüsusilə vergi və 
gömrük sahələrində aparılan islahatların çox böyük əhəmiyyət daşıdığını, bu sahələrdə 
sağlamlaşdırma prosesinin gözəl nəticələr verdiyini, maliyyə imkanlarımızın 
genişləndiyini bildirmiş, bu il də islahatların dərinləşməsi istiqamətində çox ciddi 
addımlar atılacağını və təkcə vergi və gömrük sahələrində deyil, eyni zamanda, sosial 
sahədə də islahatlar aparılacağını söyləmişdir. 

Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycanın 
infrastrukturun inkişafı üzrə 30-cu yerdə, yol infrastrukturunun keyfiyyətinə görə isə    
34-cü yerdə olduğunu qeyd edən cənab Prezident, bu il infrastrukturla bağlı bir çox 
önəmli layihələrin icra ediləcəyini, investisiya proqramında yol tikintisi üçün kifayət qədər 
vəsait nəzərdə tutulduğunu, 2019-cu ildə ən azı 1000 kilometr yeni yol salınacağını, 
qazlaşdırma prosesinin davam etdiriləcəyini diqqətə çatdırmışdır. Həmçinin "Şimal-2" 
yeni böyük elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsinin gözlənildiyini də bildirmişdir. 
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Bu il sosial infrastrukturla bağlı işlərin görüləcəyini vurğulayan dövlət başçısı, 
şəhid ailələrinin vərəsələrinə 11 min manat vəsaitin nəzərdə tutulduğunu və artıq 
vəsaitin verilməsi prosesinə başlandığını diqqətə çatdırmışdır.  

Hərbçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, məişət problemlərinin həlli 
istiqamətində işlərin getdiyini, keçən il 400-ə yaxın hərbçiyə mənzilin verildiyini və artıq 
hərbi xidməti uğurla, qüsursuz başa vuran hərbçilərə bu il də mənzillərin verilməsinin 
nəzərdə tutulduğunu qeyd etmişdir. 

Keçən il 140-dan çox məktəbin tikildiyini, bu il 100-dən çox məktəbin tikintisinin 
nəzərdə tutulduğunu, mərkəzi rayon xəstəxanalarının tikintisinin davam etdiriləcəyini, bu 
il 10-a yaxın mərkəzi rayon xəstəxanasının açılışının gözlənildiyini, üç Olimpiya İdman 
Kompleksinin və beş “ASAN xidmət” mərkəzi açılışının nəzərdə tutulduğunu 
söyləmişdir. 

Eyni zamanda, keçən il 5 milyondan çox insanın pulsuz olaraq tibbi müayinədən 
keçdiyini də nəzərə çatdırmışdır. 

Özünüməşğulluq proqramının geniş vüsət aldığını söyləyən ölkə başçısı, bu il ən 
azı yeddi min ailənin bu proqramdan faydalanacağını, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 
əlavə addımlar atılacağını qeyd etmişdir. Eyni zamanda, əvvəlki illərdə sahibkarlara 2,2 
milyard manat, o cümlədən keçən il 160 milyon manat məbləğində güzəştli kreditlərin 
verildiyini bildirmişdir. 

Sənaye zonalarının, sənaye məhəllələrinin, sənaye parklarının yaradılması 
nəticəsində 11 min yeni iş yeri açıldığını və bu prosesin davam etdirilərək, bu il də 
sənaye zonalarının yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırmışdır. 

İnvestisiya təşviqi mexanizminin işə düşməsinin çox ciddi islahat olduğunu 
vurğulayan ölkə başçısı, bu proqramın 333 layihəni əhatə etdiyini və onlardan 107-sinin 
2018-ci ildə icra edildiyini, bu layihələrin icrası nəticəsində 12 min iş yeri yaradıldığını 
söyləmişdir. 

Turizm sahəsində gözəl nəticələr olduğunu qeyd edən cənab Prezident, keçən il 
bu sahədə 6 faiz artım olduğunu və ölkəmizə 2 milyon 850 min xarici qonağın gəldiyini 
bildirmişdir. 

2018-ci ildə nəqliyyat sahəsi ilə bağlı çox yaxşı nəticələrin əldə olunduğunu qeyd 
edən dövlət başçısı, keçən il Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin uğurlu fəaliyyəti üçün 
razılaşmaların əldə edildiyini, Azərbaycanın daxilində dəmir yolunun yenidən qurulması 
prosesinə başlanıldığını, 2019-cu ildə Bakı-Yalama dəmir yolunun yenidən qurulmasının 
davam etdiriləcəyini, eyni zamanda Bakı-Astara dəmir yolunun yenidənqurulması üçün 
cari ilin investisiya proqramında vəsaitin nəzərdə tutulduğunu da diqqətə çatdırmışdır. 

Yekun nitqinin sonunda cənab İlham Əliyev bu il İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinin qeyd ediləcəyini bildirmiş və 2019-cu ili “Nəsimi ili” elan etmişdir. 

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

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2018-ci ildə Nizami rayonunda bir sira 
sosial-iqtisadi əhəmiyyətli obyektlərinin açılışında iştirak etmişdir. 

Belə ki, 07 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin yeni inzibati binasının açılışı mərasimində 
iştirak etmişdir.  

27 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev və Azərbaycan Respublikasının  Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 
B.Çobanzadə küçəsi ilə M.Abbasov küçələrinin kəsişdiyi ərazidə tikilmiş Bona Dea 
Beynəlxalq Hospitalının açılışında iştirak etmişlər. 
 12 sentyabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən əsaslı təmir edilmiş Keşlə qəsəbəsindəki 
227 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 
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07 noyabr 2018-ci il tarixində  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva “Bravo” marketlər 
şəbəkəsinin metronun “Koroğlu” stansiyasının yaxınlığında yerləşən yeni 
hipermarketinin açılışında iştirak etmişlər. 

21 dekabr 2018-ci il tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı zavodunda aparılan yenidənqurma 
və modernləşdirmə layihəsinin birinci mərhələsi çərçivəsində inşa edilən yeni bitum 
qurğusunun və maye qazdoldurma məntəqəsinin açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

2018-ci ildə rayonda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 503,7 milyon 
manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir ki,  bu da 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 8,5 faiz çoxdur.  

İstehsal edilmiş sənaye məhsulunun 527,1 milyon manatı istehlakçılara 
göndərilmişdir. 

2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında rabitə müəssisələri tərəfindən 383,8 milyon 
manat həcmində (əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,7 faiz çox), nəqliyyat 
sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən isə 108,7 milyon manat həcmində 
xidmətlər göstərilmişdir. 

Hesabat ilində iaşə müəssisələrinin ümumi dövriyyəsi  68,5 milyon manat olmuş, 
həcmin 73,2 faizi hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin 
fəaliyyəti sayəsində əldə olunmuş və onlar tərəfindən əhaliyə 50,1 milyon manatlıq iaşə 
xidmətləri göstərilmişdir. 

Hesabat dövründə hüquqi  şəxslərin fəaliyyəti sayəsində əhaliyə 18,4 milyon 
manatlıq iaşə xidmətləri göstərilmişdir. 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi ötən il 350,5 milyon manat təşkil 
etmişdir. 

2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında əhaliyə göstərilən xidmətlərin 7,3 faizi dövlət 
müəssisələrinin payına düşmüşdür. Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 96,9 faiz təşkil etməklə, hüquqi şəxs yaratmadan 
sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki şəxslərin obyektlərində reallaşmış və 210,0 milyon 
manat təşkil etmişdir. 

2018-ci ildə pərakəndə ticarət şəbəkəsindən əhaliyə 2176,5 milyon manatlıq 
əmtəə satılmışdır. Satılmış əmtəələrin 21,0  faizi hüquqi şəxslərin, 15,5 faizi rayonda 
fəaliyyət göstərən əmtəə bazarlarının, 63,5 faizi isə  hüquqi şəxs yaratmadan ticarət 
fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların  payına düşmüşdür. 

2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında  rayon üzrə muzdlu işçilərin sayı əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünə nisbətən 4,4 faiz artaraq 45 min nəfər olmuşdur. 

2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarında orta aylıq nominal əmək haqqı 651,4  manat 
olmuşdur. 

 “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. 

Rayonda 2018-ci ilin yanvar-dekabr aylarında 5235 yeni iş yeri açılmışdır.  
2018-ci ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizami rayon şöbəsi tərəfindən 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən 2822,2 min manat vəsait 
toplanmışdır. Ötən dövr ərzində 2598 nəfər fiziki şəxs kimi qeydə alınmışdır. 

Rayon üzrə əmək pensiyaçılarının ümumi sayı 25423 nəfər olmuş, ötən ildə 627 
nəfərə yeni pensiya təyinatı aparılmışdır. 

Rayon üzrə orta pensiyanın məbləği 251,54 manat təşkil etmişdir.  
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Ötən ilin 12 ayı ərzində 833 nəfərə yeni təyinat aparılmaqla sosial müavinət 
alanların ümumi sayı 5104 nəfər, sağlamlıq imkanları məhdud olan 61 nəfər 18 yaşadək 
əlillərə yeni təyinat aparılmaqla, onların ümumi sayı 624 nəfər olmuşdur. 

Ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 406 nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan da 
2018-ci ildə 279 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.  

2018-ci ildə Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzində işaxtaran kimi 3392 nəfər 
qeydiyyata götürülmüşdür. Mərkəzə müraciət edənlərdən 1100 nəfəri münasib işlə 
təmin edilmişdir.  

Mərkəz tərəfindən “Ərazi Məşğulluq Proqramı”nın kvota normasına uyğun olaraq 
19 müəssisədə sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlardan 62 nəfəri işlə 
təmin olunmuşdur.  

Fəaliyyətdə olan müəssisələr tərəfindən Mərkəzə 2831 boş iş yeri təqdim 
edilmişdir.   

Ötən dövrdə 67 nəfərə işsizlik statusu verilmiş, 97 nəfərə işsizlik müavinəti təyin 
olunmuşdur. Hesabat dövründə işsizlik müavinəti alanlardan 15 nəfəri öz məşğulluğunu 
təmin etmişdir. 

Özünüməşğulluq proqramına əsasən işaxtaran və işsiz vətəndaşlardan fərdi 
biznes fəaliyyətinə  148 nəfər cəlb olunmuş, onlardan 104 nəfəri öz biznes ideyalarını 
müdafiə etmiş, 15 nəfəri tam avadanlıqla təmin edilmişdir. 

2018-ci il ərzində ictimai-siyasi və humanitar sahələr üzrə məqsədəmüvafiq 
işlərin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir. 

20 Yanvar faciəsinin iyirmi səkkizinci ildönümü münasibətilə “Qanlı Yanvar – 
xalqımızın milli əzmkarlıq salnaməsi” adlı ümumrayon tədbiri təşkil olunmuş, həmçinin 
rayon ərazisində yaşayan 20 Yanvar şəhid və əlil ailələrinin iştirakı ilə Rayon İcra 
Hakimiyyətində görüş keçirilmiş, onların hər birinə  100 manat məbləğində yardım 
edilmişdir. 

Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümü ilə bağlı 129 №-li tam orta məktəbdə 
rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə  anım tədbiri keçirilmiş, tədbirdə “Erməni Təcavüzünün 
Tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, əslən Xocalıdan olan jurnalist Səriyyə 
Müslümqızının Xocalı faciəsinə həsr etdiyi “Xocalıdan əsən yellər”adlı sənədli filminin 
təqdimatı olmuşdur. 

24 fevral 2018-ci il tarixində isə Rayon İcra Hakimiyyətində rayonda məskunlaşan 
37 Xocalı ailəsinin üzvləri ilə görüş keçirilmiş, hər bir ailəyə 100 manat məbləğində 
yardım edilmişdir. 

Rayonda “İlaxır çərşənbə” günü - Novruz bayramı münasibətilə müxtəlif tədbirlər 
keçirilmişdir. Bayrama hazırlıqla əlaqədar 10-11 mart 2018-ci il tarixlərində rayon 
ərazisində iməciliklər təşkil edilmiş, abadlıq, sanitar-təmizlik işləri görülmüş, müxtəlif 
ünvanlarda 600-dən çox ağac əkilmişdir.  

Mart ayının 13-də “İlaxır çərşənbə” günü münasibətilə Keşlə qəsəbəsindəki 
istirahət parkında və B.Nuriyev 69 ünvanında sakinlərin iştirakı ilə “Yurdumuza bahar 
gəlir” adlı ədəbi-bədii  kompozisiya təşkil olunmuş, bayram şənlikləri keçirilmişdir.  

Martın 19-da isə Heydər Bağı Park-Bulvarda Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
“Xəzər” televiziya kanalı ilə birgə ictimaiyyət nümayəndələrinin, millət vəkillərinin və 
qonaqların, habelə təhsil, səhiyyə müəssisələrinin, idarə və təşkilat kollektivlərinin 
iştirakı ilə ümumrayon bayram şənliyi keçirilmişdir. Bayram tədbirində tanınmış 
müğənnilərin çıxışları olmuş, həmçinin Nizami Mədəniyyət Mərkəzi və təhsil 
müəssisələri tərəfindən müxtəlif milli oyun və folklor nümunələri nümayiş etdirilmiş, 
adət-ənənələrimizi əks etdirən sərgilər təşkil olunmuş, idmançıların nümunəvi çıxışları 
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göstərilmiş, 3 №-li Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin mahnı və rəqs ansamblı konsert 
proqramı ilə çıxış etmişdir.  

16-19 mart tarixlərində 1564 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 
İcra Hakimiyyətində “Tarixi yaddaşımızdan silinməyən soyqırım” adlı tədbir keçirilmiş, 
Milli Məclisin deputatı, tarixçi alim Fəzail İbrahimli tədbirdə geniş məruzə ilə çıxış 
etmişdir. 

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü 
münasibətilə rayon üzrə tədbirlər planı təsdiq olunmuş və həmin tədbirlər planına uyğun 
olaraq 62 №-li məktəb-liseydə ulu öndərin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbiətimizi 
gözəlləşdirək” adlı festival, 201 №-li məktəbdə qızlar arasında futbol turniri, Heydər 
Əliyev adına Neft Emalı zavodunda rayon məktəbliləri arasında mini futbol turniri, 
Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binası qarşısında “Bu günün şagirdi sabahın 
əsgəridir” adlı məktəblilərin hərbi paradı keçirilmiş, Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı 
Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Sən elə bir zirvəsən!...” adlı tədbir təşkil edilmiş və 
rəmzi olaraq 95 ədəd həmişəyaşıl ağac əkilmiş, YAP Nizami rayon təşkilatında geniş 
toplantı keçirilmiş və  yubiley münasibətilə təşkil olunmuş idman yarışlarının qalibləri 
mükafatlandırılmışdır.  

Bunlardan əlavə, 09 may tarixində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 95-ci ildönümü münasibətilə Heydər Bağı Park-Bulvarda Rayon İcra 
Hakimiyyətinin “Xəzər” televiziyası ilə birgə konsert proqramı və atəşfəşanlığı təşkil 
olunmuş, 10 may tarixində isə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın iştirakı ilə “Bizim həyət” layihəsi 
çərçivəsində M.X.Şərifli və Ş.Mirzəyev küçələrinin kəsişməsində 7 çoxmərtəbəli binanı 
əhatə edən abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilmişdir. 

2018-ci ilin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilməsi münasibətilə də 
rayon üzrə geniş tədbirlər keçirilmişdir. 201 №-li məktəbdə “28 May- şanlı tariximiz”, 238 
№-li məktəbdə “Cümhuriyyət işığında”, 251 №-li məktəbdə “Bir kərə yüksələn bayraq...” 
mövzularında tədbirlər, 272 №-li məktəbdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində dövlət-
din münasibətləri” mövzusunda dəyirmi masa,  Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı 
Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi 
münasibətilə “Nə? Harada? Nə zaman?” intellektual oyunu keçirilmiş, 210 №-li 
məktəbdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100 il” adlı tədbir və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinə həsr olunmuş rəsm və əl işlərindən ibarət sərgi, 312 №-li məktəbdə 
“AXC-100”adlı flaşmob və 10 №-li məktəbdə şahmat turniri təşkil edilmişdir.  

22 may tarixində Millət vəkilləri və ictimaiyyətin iştirakı ilə 32 №-li məktəbdə 
“Müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət” adlı ümumrayon tədbiri keçirilmişdir. 

26 may tarixində YAP Nizami rayon təşkilatında Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibətilə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqin ilk 
demokratik dövlətidir” adlı tədbir təşkil edilmiş və rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal 
iştirak edən bir qrup şəxs mükafatlandırılmışdır. 

31 may tarixində isə ümummilli lider Heydər Əliyevin 95-ci ildönümü və 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibətilə Heydər Bağı Park-
Bulvarda X Kitab bayramı və konsert proqramı təşkil olunmuşdur.  

1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar Daun Sindromlu 
Şəxslərin Reabilitasiya Mərkəzində “Uşaqlar bizim sevincimizdir”, 15 iyun Milli Qurtuluş 
Günü münasibətilə 229 №-li məktəbdə “Qurtuluşun 25 illiyi” adlı tədbirlər və 26 iyun 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 100 illik yubileyi münasibətilə YAP 
Nizami rayon təşkilatında “Nizami Rayon Sosial-İctimai Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin 
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“Bir döyüşçünün gündəliyi” adlı layihəsi çərçivəsində hazırlanmış eyni adlı kitabın və 
filmin təqdimatı keçirilmişdir.  

Ramazan bayramı münasibətilə də bir sıra tədbirlər təşkil edilmiş, 4 müxtəlif 
ünvanda ümumilikdə 1650 nəfər rayon sakininin iştirakı ilə iftar süfrələri verilmiş və 1300 
nəfərə ərzaq yardımı paylanmışdır. 

Rayon İcra Hakimiyyəti, Ailə, Qadın və Uşaq  Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 
Nizami və Keşlə bələdiyyələrinin birgə təşkilatçılığı ilə “Ailə Akademiyası” layihəsinin 
açılış tədbiri keçirilmiş və Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı və  Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 
dəstəyi ilə “Şahdağ” Xeyriyyə İctimai Birliyinin “Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması 
istiqamətində maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi” layihəsi çərçivəsində tədbir təşkil 
olunmuşdur. 

Qurban bayramı münasibətilə  rayonda bayram tədbirləri təşkil edilmiş, 4200 
nəfər şəhid, əlil, müharibə veteranları, aztəminatlı və məcburi köçkün ailələrinə, tənha 
və kimsəsiz qocalara bayram payı və 150 nəfərə sovqat verilmişdir.  

01 oktyabr 2018-ci il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər 
Mədəniyyət Baş İdarəsi və Respublika Ağsaqqallar Şurasının Mətbuat Xidmətinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Yaşıl bağ” istirahət mərkəzində Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə 
tədbir keçirilmişdir. 

18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə 229 nömrəli tam orta məktəbdə 
“Müstəqillik Azərbaycan xalqının ən böyük sərvətidir”, 9 noyabr Dövlət Bayrağı Günü 
münasibətilə həmin tədris müəssisəsində “Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim” adlı 
tədbirlər təşkil edilmişdir. 

 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə Texnika və Texnologiyalar üzrə 
Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu 
uşaqlar üçün 3 №-li xüsusi məktəbdə tədbir və müharibə əlilləri və veteranları ilə görüş 
keçirilmişdir.  

24 noyabr 2018-ci il tarixində 238 nömrəli tam orta məktəbdə Nizami 
rayonunun  yaranmasının 38-ci ildönümü münasibətilə “Nizami rayonu inkişaf yolunda” 
adlı tədbir təşkil edilmişdir.  

11 dekabr 2018-ci il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində ulu öndərin anım 
günü münasibətilə “Ölməz dahi şəxsiyyət” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən 
ölkəmizin tarixinin, mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin, müstəqillik illərində əldə edilmiş 
nailiyyətlərin dərindən öyrənilməsi məqsədilə rayon məktəblilərinin “Ölkəmizi tanıyaq” 
tur aksiyası çərçivəsində 26-29 mart tarixində Naxçıvana, 14-17 noyabr tarixində isə 
Gəncə-Şəmkir-Göygöl bölgəsinə səfərləri təşkil olunmuşdur. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2018-ci ildə də vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliğinə 
xüsusi diqqət yetirilmiş, bu məqsədlə məktəblərdə bir sıra tədbirlər təşkil edilmişdir. Belə 
ki, 31 yanvar 2018-ci il tarixində Rayon İcra Hakimiyyətində “Bitməyən müharibənin 
qəhrəmanları” silsiləsindən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ərəstun İspəndi oğlu  
Mahmudova həsr olunmuş “Göylərdə döyüş” filminin təqdimatı, 23 fevral 2018-ci il 
tarixində 201 №-li orta məktəbdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri, şəhid Zakir 
Cəfərova həsr olunmuş “Şəhid muğamı” adlı ədəbi-bədii kompozisiya, 03 aprel 2018-ci 
il tarixində Azərbaycan Respublikasi Prezidenti yanında Bilik Fondu, Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası və Peşə Təhsili üzrə Dövlət 
Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Aprel döyüşlərinin ikinci ildönümü münasibətilə 
Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Vətən mənə oğul 
desə...” adlı tədbir, 25 oktyabr 2018-ci il tarixində Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı 
Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində yeniyetmə-gənclərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə 
həsr olunmuş “Vətən səndən başlayır” mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir. 
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Bundan əlavə, 14 dekabr 2018-ci il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı 
şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi və Nizami Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin birgə 
təşkilatçılığı ilə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il  
münasibətilə Müdafiə Nazirliyinin Gəncə şəhərində yerləşən “N” nömrəli hərbi 
hissəsində əsgərlərlə görüş keçirilmiş və bayram konserti təşkil edilmişdir. 

Zərərli vərdişlərə, xüsusilə də narkomanlığa, habelə dini radikalizm və 
ekstremizmə qarşı mübarizə sahəsində də müvafiq işlər görülmüşdür. Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısı yanında fəaliyyət göstərən Narkomanlığa və narkotik vasitələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə komissiya tərəfindən illik iş və tədbirlər 
planına əsasən aidiyyəti qurumlarla birgə yuxarı sinif şagirdlərinin, müəllim və 
valideynlərin iştirakı ilə il ərzində Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyində 
“Narkomaniya ən ağır zərərli vərdişdir” və “Zərərli vərdişlərdən özümüzü qorumalı!”, 229 
№-li tam orta məktəbdə “Narkomaniyaya yox deyirik!”, 10 №-li tam orta məktəbdə 
“Gənclər narkomaniyaya yox deyir!”, 61 №-li tam orta məktəbdə “Narkomaniya 
bəşəriyyətin ən böyük bəlasıdır!”, Keşlə qəsəbəsindəki 227 №-li tam orta məktəbdə 
“Yeniyetmə gəncləri narkomaniya və dini radikalizm meyillərindən qoruyaq!”, 1 №-li  
Bakı İdman liseyində və 62 №-li məktəb-liseydə “Sağlam həyat tərzi-sağlam gənclik və 
sağlam gələcək”, 210 №-li tam orta məktəbdə “Yeniyetmə-gəncləri zərərli vərdişlərdən 
qoruyaq” və 220 №-li məktəb-liseydə “Zərərli vərdişlər və onların fəsadları” 
mövzularında maarifləndirici tədbirlər keçirilmişdir. 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.  

14 noyabr 2018-ci il tarixində Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu ilə birgə Texnika və 
Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində “Narkotiklər və psixotrop 
maddələr haqqında həqiqəti öyrənək” mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirilmiş, 
iştirakçılara narkotiklərin fəsadları barədə xəbərdaredici məlumatlar və xüsusi şüarlar 
əks olunan zəruri təbliğat materialları paylanılmış və sağlam həyat tərzini təbliğ edən 
sosial çarx nümayiş etdirilmişdir. Tədbirdə “Yeni Həyat” Humanitar və Sosial Dayaq 
İctimai Birliyinin əməkdaşları da iştirak etmişdir.  

26 iyun Narkotiklərlə Mübarizə Günü ilə əlaqədar 07 iyun 2018-ci il tarixində 109 
nömrəli tam orta məktəbdə “Narkomaniyaya qarşı hamılıqla mübarizə aparmalıyıq!” 
mövzusunda ümumrayon tədbiri təşkil olunmuşdur. 

Rayonun ümumtəhsil məktəblərində ekoloji aylıqlar keçirilmiş, 61, 210, 229, 251 
və 312 №-li tam orta məktəblərdə bir sıra mövzularda tədbirlər təşkil olunmuşdur. Belə 
ki, 61 №-li tam orta məktəbdə “Şirin rənglər” adlı rəsm müsabiqəsi, “Ümidli gələcək” 
mövzusunda dəyirmi masa, 210 №-li tam orta məktəbdə yuxarı sinif şagirdlərinin iştirakı 
ilə “Yaşıl davranış”, “Ekoloji monitorinq nədir?”, “Azərbaycanın biomüxtəlifliyi”, 
“Tullantıların idarəolunması” mövzularında maarifləndirici təqdimatlar keçirilmiş, “Qlobal 
ekoloji problemlər” adlı slaydlar hazırlanmışdır. 229 №-li tam orta məktəbdə “Tullantıdan 
həyata” adlı əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilmiş, “Sağlam həyat tərzi” və karyera”, 
“Təbiəti sevək və qoruyaq” mövzularında tədbirlər keçirilmişdir. 312 №-li tam orta 
məktəbdə şagirdlərin “Təmiz şəhər” ASC-yə ekskursiyası təşkil olunmuş, “EKO 
Səyahət” layihəsi ilə bağlı ən yaxşı videoçarx müsabiqəsi keçirilmişdir. 

251 №-li tam orta məktəbdə V sinif şagirdlərinin Zirə qəsəbəsində yerləşən “EKO 
park”a ekskursiyası təşkil olunmuş, 22 aprel “Beynəlxalq Yer Kürəsi Günü” və “Ağac 
Günü” münasibətilə məktəb kitabxanasında mövzu ilə bağlı şagirdlərin rəsm işlərindən 
ibarət sərgi keçirilmişdir. 

3 №-li Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzində gənc rəssamların “Təbiəti qoruyaq” adlı 
sərgisi təşkil olunmuş və sərgidə dərnək üzvlərinin ekologiya mövzusuna həsr olunmuş 
50-dən çox işi sərgilənmişdir. 
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Ötən dövr ərzində Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı yanında  Dini İşlər üzrə 
Komissiyanın təşkilatçılığı və aidiyyəti dövlət qurumlarının ( Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin Bakı şəhər şöbəsi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Nizami Rayon 
Gənclər və İdman İdarəsi)  məsul əməkdaşlarının iştirakı ilə  Bakı Texniki Kollecində 
“Gəncləri radikal meyillərdən qoruyaq!”, 238 №-li tam orta məktəbdə “İslamda 
vətənpərvərlik tərbiyəsi”, Keşlə qəsəbəsindəki 328 №-li tam orta məktəbdə “İslam 
həmrəyliyi: dini radikalizmə və ekstremizmə yox deyirik!”, 109 saylı tam orta məktəbdə 
“İslam dini sülh və barışıq dinidir”, Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Peşə Təhsil 
Mərkəzində “İslam terrora yox deyir!”  adlı maarifləndirici tədbirlər keçirilmiş, iştirakçılara 
müfəssəl məlumatlar verilmiş, onların sualları cavablandırılmış, bütün tədbirlərdə 
“Şəhadət” filmi nümayiş etdirilmişdir. Bunlardan əlavə, may ayının 24-də 272 №-li tam 

orta məktəbdə müəllim və yuxarı sinif şagirdlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
dövlət-din münasibətləri” mövzusunda dəyirmi masa təşkil olunmuşdur. 

2018-ci  ildə təhsil sahəsində də bir sıra nailiyyətlər qazanılmışdır. Respublika 
Fənn olimpiadasında iştirak edən rayon məktəblilərindən 15 nəfəri qaliblər sırasına 
adlarını yazdırmışlar. Onlardan 2 nəfəri birinci yerə – qızıl medal (biologiya fənni üzrə 
Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin VIII sinif şagirdi Qafarov Sədiyar 
Mustafa oğlu, kimya fənni üzrə Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin X sinif 
şagirdi Əliyev Əli Tahir oğlu), 4 nəfəri 2-ci yerə –gümüş medal (biologiya fənni üzrə 
Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin IX sinif şagirdi Süleymanlı Nəzrin Elmar 
qızı, X sinif şagirdləri – Məmmədli Nərgiz Hafiz qızı və Nuriyeva Rumiyyə Xudayar qızı, 
kimya fənni üzrə X sinif şagirdi Ağayev Kənan Cabir oğlu), 9 nəfəri isə 3-cü yerə – 
bürünc medal (biologiya fənni üzrə 220 №-li məktəb-liseyin IX sinif şagirdi Məmmədova 
Şəhri Vüqar qızı, Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin şagirdləri – 
Məmmədova Günay Nizami qızı (VIII sinif), Xələfli Aydan Xəyal qızı (X sinif) və Cabbarlı 
Elbəy Emin oğlu (XI sinif), coğrafiya fənni üzrə 12 №-li məktəbin XI sinif şagirdi Nağılı 
Elvin Səxavət oğlu, kimya fənni üzrə Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin X 
sinif şagirdi  Vəliyev Rövşən Əli oğlu, informatika fənni üzrə 62 №-li məktəb-liseyin IX 
sinif şagirdi Orucova Banu Pərviz qızı, “Zəngi” liseyinin X sinif şagirdi Novruzov Tural 
Rövşən oğlu, riyaziyyat fənni üzrə 220 №-li məktəb-liseyin VIII sinif şagirdi Qasımov 
Yusif İsa oğlu) layiq görülmüşdür. 

Bunlardan başqa, Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin VIII sinif şagirdi 
Şahsuvarova Anna Əlabbas qızı Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi “Ədəbiyyat biliciləri” 
müsabiqəsində uğurla çıxış edərək III dərəcəli diploma layiq görülmüşdür. 

 220  №-li məktəb-liseyin VIII sinif şagirdi Yusif Qasımov Yunanıstanın paytaxtı 
Afina şəhərində riyaziyyat fənni üzrə keçirilən Beynəlxalq olimpiadada, 251 №-li 
məktəbin X sinif şagirdi Cavad Cəbrayılov İzmir şəhərində kimya fənni üzrə keçirilən 
Dünya OKSEF olimpiadasında və Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin X sinif 
şagirdləri Əli Əliyev və Kənan Ağayev Niderlandda keçirilən kimya olimpiadasında 
bürünc medallar qazanmışlar. 

238 №-li məktəbin XI sinif şagirdi Məhəmməd Hacıyev Bakı şəhərində keçirilən 
“Sabahın alimləri” Beynəlxalq Müsabiqəsində coğrafiya fənni üzrə qızıl medala, 129 №-
li məktəbin VII sinif şagirdi Rüfət Həsənli Lütvizadə adına Məktəblilərarası II Məntiq 
olimpiadasında qızıl medala, fənn müsabiqəsində isə biologiya fənni üzrə bürünc 
medala layiq görülmüşdür. 

2017/2018-ci dərs ilində rayonun orta ümumtəhsil məktəblərini 1913 şagird 
bitirmiş, onlardan 1776 nəfəri ali məktəblərə sənəd vermiş və Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin verdiyi rəsmi məlumata görə, sənəd verənlərin 1190 nəfəri, yəni 67,0%-i 
tələbə adını qazanmışdır (2017-ci ildə qəbul 65,3% təşkil etmişdir). 
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Ali məktəblərə qəbulun nəticələrinə görə I yeri 62 №-li məktəb-lisey – 89,7% 
(2017-ci ildə 91,8%), II yeri Kimya-biologiya təmayüllü lisey – 86,5% (2017-ci ildə 
88,9%) və III yeri “Zəngi” liseyi – 82,0% (2017-ci ildə 79,8%) tutmuşdur. 

10, 61, 70, 109, 201, 220, 238, 251, 277 və 328 №-li məktəblərin qəbul 
nəticələrində isə 2017-ci tədris ilinə nisbətdə nəzərəçarpan irəliləyişlər olmuşdur.                    

Orta bal göstəricisinə görə I yerdə Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyi – 
502.904 (2017-ci ildə 464.911), II yerdə 62 №-li məktəb-lisey – 488.308 (2017-ci ildə 
469.000), III yerdə isə “Zəngi” liseyi – 403.925 (2017-ci ildə 362.043) olmuşdur. 

Bundan əlavə, 2017-ci dərs ili ilə müqayisədə  70 və 220  №-li məktəb-liseylərin 
və 109 №-li tam orta məktəbin orta bal göstəriciləri xeyli artmış, 214, 272 və 312 №-li 
tam orta məktəblərin orta bal göstəriciləri isə əksinə azalmışdır. 

2018-ci ildə rayon üzrə 2 nəfər (214 №-li məktəbin məzunu Əhmədova Leyli 
Əhməd qızı və 109 №-li məktəbin məzunu Zeynallı Azər Samir oğlu) 700 bal (2017-ci 
ildə 1 nəfər), 174 məzun isə 600-dən yuxarı bal (2017-ci ildə 123 nəfər) toplamış, 
onlardan da 79 nəfəri  (2017-ci ildə 58 nəfər) 650 baldan yüksək nəticə göstərmişdir. 

500-599 intervalında bal toplayan məzunların sayı 195 nəfər (2017-ci ildə 210 
nəfər) olmuşdur. 

600-dən yuxarı bal toplayanlar ən çox “Zəngi” liseyinin (24 nəfər, 2017-ci ildə 10 
nəfər), 70 №-li məktəb-liseyin (18 nəfər, 2017-ci ildə 7 nəfər), Kimya-biologiya təmayüllü 
Respublika liseyinin (17 nəfər, 2017-ci ildə 8 nəfər), 220 №-li məktəb-liseyin (16 nəfər, 
2017-ci ildə 17 nəfər), 62 №-li məktəb-liseyin (13 nəfər, 2017-ci ildə 9 nəfər), 251 №-li 
məktəbin (10 nəfər, 2017-ci ildə 2 nəfər) və 12 №-li məktəbin (9 nəfər, 2017-ci ildə 6 
nəfər) məzunlarıdır. 

2017/2018-ci tədris ilində rayon üzrə 5 nəfər Qızıl medala (2017-ci ildə də 5 
nəfər) layiq görülmüş və biliklərini doğruldaraq ali məktəblərə qəbul olunmuşlar. Bundan 
əlavə, XI sinif məzunlarından 153 nəfəri (8,0%), (2017-ci ildə 131 nəfər – 6,7%) 
fərqlənmə attestatı almışdır. 

2017/2018-ci tədris ilində XI sinfi bitirən məzunlardan xarici ölkələrin aparıcı ali 
məktəblərinə xüsusi proqramla 52 nəfər (2017-ci ildə 47 nəfər) imtahan verərək qəbul 
olunmuşdur ki, onlardan da 44 nəfəri Türkiyədə, 2 nəfəri Polşada, 3 nəfəri ABŞ-da, 1 
nəfəri Almaniyada, 1 nəfəri Kanadada, 1 nəfəri isə İspaniyada təhsillərini davam 
etdirirlər.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 13 sentyabr 2018-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 4 nəfəri (2017-ci ildə 10) Nizami rayon 
məktəblərini bitirənlərdir (Əhmədova Leyli Əhməd qızı, 214 №-li məktəb və Zeynallı 
Azər Samir oğlu,109 №-li məktəb – hər ikisi 700 bal, Hüseynzadə Məmməd Yaşar oğlu, 
220 №-li məktəb-lisey – 696 bal və Rüstəmova Ləman Rüstəm qızı, “Zəngi” liseyi – 687 
bal)  

Bunlardan əlavə, dövlət başçısının 4 oktyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamına 
əsasən Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə “Zəngi” liseyinin riyaziyyat 
müəllimi Bağırov Arif Rəşid oğlu və 201 №-li məktəbin ana dili və ədəbiyyatı müəllimi 
Xəlilova Afət Mürşüd qızı “Əməkdar müəllim” fəxri adı ilə, 32 №-li məktəbin təlim-tərbiyə 
işləri üzrə direktor müavini Şlxəliyeva Yeganə Şıxəli qızı isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif 
olunmuşdur.  

20 oktyabr 2018-ci il tarixində Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində 2018-ci ilin 
doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş hesabat yığıncağında 
2017/2018-ci tədris ilinin yekunları və rayonun təhsil müəssisələri tərəfindən yeni 
2018/2019-cu dərs ilində qarşıda duran vəzifələr geniş müzakirə olunmuş, həmçinin 
650-dən yuxarı bal toplayaraq tələbə adını qazanmış 79 nəfər məzun 
mükafatlandırılmışdır.  
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Hesabat ilində 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.   

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığının icrasını 
təmin etmək məqsədilə 2018-ci il fevral ayının 2-dən may ayının 15-dək rayon əhalisinin 
pulsuz tibbi müayinəsi həyata keçirilmiş, ümumilikdə rayon üzrə 18 yaşdan yuxarı olan 
124447 nəfərdən 93594 nəfəri tibbi müayinədən keçmiş, onlardan 3427 nəfər 
ambulator, 214 nəfər isə stasionar müalicəyə göndərilmişdir. Stasionar müalicəyə 
göndərilənlərdən 29 nəfəri cərrahiyyə əməliyyatı olunmuşdur.  

2017-ci illə müqayisədə 2018-ci ildə rayonda kəskin bağırsaq infeksiyaları 22,3 
faiz, ümumi bağırsaq qrupu 8,2 faiz, yuxarı tənəffüs yollarının kəskin infeksiyaları 18,4 
faiz, skarlatina 10 hadisə, ilk dəfə aşkar olunmuş vərəm 2 hadisə azalmış, bəzi 
infeksiyalar üzrə isə (salmonelyoz, dizenteriya, qarayara, sepsis – hər biri üzrə 1 hadisə, 
qastroenterit 7,1 faiz, su çiçəyi 37,9 faiz, hepatitlər 6 hadisə, süzənək 8 hadisə) artım 
qeydə alınmışdır.  

Rayonda içməli su təchizatı üzərində ciddi sanitariya nəzarəti həyata keçirilmiş, 
əhaliyə verilən içməli su mənbələrindən nümunələr götürülmüş, bakterioloji və kimyəvi 
müayinələr aparılmışdır. Bunun nəticəsidir ki, 2018-ci ildə su faktoru ilə əlaqədar heç bir 
mədə-bağırsaq infeksiyaları qeydə alınmamışdır. 

Göstərilən müddətdə rayonun qeyri-ərzaq istehsalı sahələrindən 14 müəssisə 
sertifikatlaşmaya cəlb edilmiş, 32 müxtəlif çeşiddə qeyri-ərzaq məhsuluna sertifikat 
alınmışdır. 

Profilaktik tibbi müayinəyə cəlb olunma 95,6 faiz olmuşdur. 
2018-ci ildə rayonun mədəniyyət müəssisələrində də bir sıra tədbirlər 

keçirilmişdir.   
Rayonun Mərkəzi Kitabxanasında və onun filiallarında müxtəlif məzmunlu 

mədəni-kütləvi tədbirlər hazırlanmış, 20 yanvar faciəsinə  və Xocalı soyqırımına həsr 
olunmuş müxtəlif mövzularda tədbirlər (dəyirmi masalar, kitab sərgiləri, görüşlər) təşkil 
olunmuş, 18 fevral Beynəlxalq Ana dili Günü  münasibətilə “Dilimiz varlığımızdır” 
mövzusunda ədəbi-bədii gecə, “Əliağa Şixlinski-150” və “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti-şanlı tariximiz”adlı tədbirlər keçirilmiş, Nizami Mədəniyyət Mərkəzi 
tərəfindən isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə Puta 
qəsəbəsində və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə 
Gəncə şəhərindəki “N” saylı hərbi hissənin zabit və əsgərləri üçün bayram şənliyi təşkil 
edilmiş, habelə 1 oktyabr Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə tədbir keçirilmişdir.  

Nizami rayonunun ərazisində mövcud olan sosial-məişət problemlərinin həll 
edilməsi və vətəndaşları narahat edən sosialyönümlü məsələlərin, yaşayış və qeyri-
yaşayış sahələrinin qorunub saxlanılması, istilik, qaz, su və elektrik enerjisi ilə fasiləsiz 
təmin olunması istiqamətində 2018-ci ildə 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 
göstərilmiş, avadanlıqlar təftiş edilmiş, 30 qazanxanada 21 müxtəlif markalı qazan 
əsaslı, 14 qazan cari təmir olunmuş, balansda olan 7774 metr qaz xətləri yoxlanılmış, 
aşkar olunan qaz sızmaları ləğv edilmiş, 42 qazan mexaniki üsulla təmizlənmiş, 25 ədəd 
işləməyən nəzarət ölçü cihazlarında və avadanlıqlarda təmir-bərpa işləri aparılmaqla 
işlək vəziyyətə gətirilmiş, 26 nasos əsaslı, 33 nasos cari təmir olunmuş, 12 nasos yenisi 
ilə əvəzlənmiş, 1441 siyirtmə təftiş edilmiş, 110 siyirtmə cari, 52 siyirtmə əsaslı təmir 
edilmiş, 32 siyirtmə yenilənmişdir. İl ərzində 1045 p/m istismara yararsız məhəllədaxili 
boru yenisi ilə əvəz edilmiş, 26 ədəd uçmuş istilik kamerası bərpa edilmiş, 6 binanın 
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aşağıpaylayıcı istilik xətləri, 8 qazanxananın istismara yarasız vəziyyətə düşmüş dam 
örtüyü təmir edilmişdir. Rayon ərazisində yerləşən və mərkəzləşdirilmiş qaydada istiliklə 
təchiz oluna biləcək 523 yaşayış binası vardır ki, onlardan görülmüş tədbirlər 
nəticəsində yalnız ötən dövr ərzində 426 binaya istilik vermək mümkün olmuşdur. 

Rayon əhalisini fasiləsiz qazla təmin etmək üçün Nizami rayonu Texniki İstismar 
Xidməti tərəfindən ötən dövr ərzində balansında olan 56210 metr yeraltı, 166326,5 metr 
hava qaz xəttinə, 293 ədəd qaz tənzimləyicisinə xidmət göstərilməklə 57561 abonent 
qazla təmin edilmişdir. 

Mənzillərə verilən qaz təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə müxtəlif diametrli 
istismara yararsız 1061 p/m qaz xətləri yenilənmiş, 6 ünvanda mövcud qaz 
tənzimləyicisi müasir tipli tənzimləyicilərlə əvəzlənmişdir. Ötən dövr ərzində Texniki 
İstismar Xidmətinə, ümumilikdə, 10996 şikayət daxil olmuşdur. Bunlardan 2804-ü qazın 
təzyiqinin aşağı olması, 2557-ci sayğacla, 3072-si dəm qazı ilə, 1425-i qazın olmaması 
ilə əlaqədar, 1138-i isə müxtəlif təyinatlı olmuşdur. Ümumilikdə rayonun ərazisində 
T.Abbasov, O.Vəliyev küçələrində və Ə.Kürçaylı küçəsindən R.Rüstəmov küçəsinə 
qədər olan aralıq küçənin 1410 p/m istismara yararsız yeraltı qaz xətləri dəyişdirilmişdir. 

Nizami rayonunun əhalisini davamlı elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün rayona 
müxtəlif ünvanlarda yerləşən 13 yarımstansiyadan elektrik enerjisi verilir. Nizami Rayon 
Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi tərəfindən 138 kompleks transformator məntəqəsinə 
(KTM), 142 transformator məntəqəsinə (TM), 125,5 km yeraltı 10 kv-luq kabel xətlərinə, 
8,6 km 10 kv-luq hava, 0,5 km 0,4 kv-luq kabel xəttinə, 83,2 km 0,4 kv-luq hava 
xətlərinə və 60357 abonentə xidmət göstərilmişdir. İl ərzində Babək prospektinin 
yenidənqurulması ilə əlaqədar yolun hərəkət hissəsinə 1500 p/m boru qoyulmuş, NZS 
qəsəbəsinə 1425 metr yeni kabel xətti çəkilmiş, 1300 metr 6 kv-luq kabel xətti  yolun 
hərəkət hissəsindən kənarlaşdırılmış, 2 ədəd 10 kv-luq transformator məntəqəsi 
şəbəkəyə qoşulmuş, 12 ədəd transformator məntəqəsinin dam örtüyü təmir edilmiş, 6 
ədəd transformator daha güclüsü ilə əvəz edilmiş və 11 ədəd 400A ayrıcı yenisi ilə 
əvəzlənmiş, 386 metr 0,4 kv-luq yeni yeraltı kabel xətti çəkilmiş və 2 binanın 400A 
paylayıcı lövhəsi yenisi ilə əvəz edilmişdir. 

Rayon əhalisini içməli su ilə təchiz etmək məqsədilə Sukanal İdarəsi tərəfindən 
ötən dövr ərzində 219 km su, 106,4 km kanalizasiya xətlərinə və 57047 abonentə 
xidmət göstərilmişdir.  

Rayona  “98”, “82” və “41” Şərq su anbarlarından su verilir. Ötən ildə Sukanal 
İdarəsinin gücü ilə 2103 qəza halı aradan qaldırılmış, 2427 p/m  istismara yararsız 
vəziyyətə düşmüş müxtəlif diametrli su xətləri yenisi ilə əvəzlənmiş, 13 siyirtmə, 31 
elektrik mühərriki, 43 su nasosu təmir edilmişdir. Kanalizasiya təsərrüfatı üzrə ötən 
dövrdə 7487 qəza halı aradan qaldırılmış, 45 ədəd kanalizasiya lyukunun qapağı yenisi 
ilə əvəz edilmiş, 45 kanalizasiya quyusu asfalt səviyyəsinə qaldırılmış, 63 binanın 
zirzəmisində 682 p/m kanalizasiya xətləri təmir olunmuşdur. 

“Bakı şəhər işığı” Elektrik Şəbəkə müəssisəsinin Nizami rayon Texniki İstismar 
Sahəsi üzrə 2018-ci il ərzində 58 çıraq, 28 dirək quraşdırılmış, 6310 metr kabel xətti 
çəkilmiş və 1256 ədəd yanmış lampa yenisi ilə əvəz edilmişdir. 

“Lifttəmir” İB-nin “Temp” Dövlət müəssisəsi Nizami rayonu ərazisində 411 liftə 
xidmət göstərir. Ötən dövr ərzində 23 ədəd 3,5 kv-luq, 30 ədəd isə 0,18 kv-luq 
mühərriki, 18 ədəd 380/110 transformatoru, 16 ədəd əyləc dolağını, 18 ədəd rotoru, 11 
ədəd əsas şifi təmir edilmiş, 1545 metr 7,8 mm və 1700 metr 10,5 mm-lik boraz yenisi 
ilə əvəz edilmişdir. 

Kommunal mənzil fondunun istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun 
qorunub saxlanılması məqsədilə 20888 m2 şüşəli ruberoid, 315m2  şifer dam örtüyü 
təmir edilmiş, 450 p/m su xətti, 316 p/m kanalizasiya xətti, 1600 p/m yağış su boruları 
dəyişdirilmiş, ümumi istifadə yerlərinin sınmış 525 m2  şüşəsi yenisi ilə əvəz edilmiş, 182 
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ədəd mövcud giriş qapıları, 416 ədəd pəncərə təmir olunmuş, 6031 p/m tüstü bacası və 
ventilyasiya kanalları təmizlənmiş, 24 divar sobası təmir edilmişdir. 

2018-ci il ərzində 4 ünvanda mövcud parklar yenidən qurulmuş, 12 binanın yastı 
dam örtüyü maili dam örtüyü ilə əvəz edilmiş, 23 binanın  fasadı rənglənmiş, 45-ə yaxın 
binanın pilləkən qəfəsələri təmir edilmiş, 18 binanın həyəti abadlaşdırılmış,  Ə.Vəliyev 
küçəsi 2433-cü məhəllədə 500 ədəd zeytun, K.Balakişiyev və Ə.Vəliyev küçələrində 
yerləşən binaların qarşısında və yol boyunca 400 ədəd müxtəlif növ ağac əkilmişdir. 

Bundan əlavə, Q.Qarayev prospektinin A.Manafov küçəsindən Ə.Vəliyev 
küçəsinə qədər olan hissəsinə 130 ədəd müxtəlif növ ağac, Q.Qarayev metrosunun 
ətrafında və Ş.Mirzəyev küçəsinin Q.Qarayev prospektindən T.Abbasov küçəsinə qədər 
olan hissəsinə 1500 ədəd dekorativ kol (evonimus-gərməşov), A.Manafov  küçəsi 11 
ünvanında yerləşən mövcud parkın ərazisinə 50 ədəd müxtəlif növ və 25 ədəd dekorativ 
ağac, 100 ədəd dekorativ kol, Keşlə qəsəbəsi D.Aslan küçəsinə 250 ədəd ağac (Eldar 
şamı və liqustr) əkilmişdir. 

15 sentyabr 2018-ci il tarixində ümumrayon iməciliyi keçirilmiş, R.Rüstəmov 
küçəsinin Q.Qarayev prospektindən M.X.Şərifli  küçəsinə qədər olan hissəsinə 500 
ədəd, Q.Qarayev prospekti 71 ünvanında yerləşən binanın qarşısındakı parka 100 ədəd  
Eldar şamı əkilmişdir. R.Rüstəmov və E.Süleymanov küçələri boyunca və Ş.Mirzəyev 
küçəsi ilə M.X.Şərifli küçəsinin kəsişməsində yerləşən yaşıllıq zolağına 630 ədəd Eldar 
şamı və 300 ədəd Badam ağacı əkilmişdir. 

Ötən dövr ərzində R.Rüstəmov küçəsində istinad divarlarının tikintisi başa 
çatdırılmış, yamaclar hamarlanmış, 6000 m2  sahəyə ot örtüyü salınmış və suvarma xətti 
çəkilmişdir. Həmçinin, Q.Qarayev prospektinə, Nəsimi küçəsinə, A.Manafov və 
T.Abbasov küçələrinə ümumilikdə 17200 m2 sahəyə yaşıl ot örtüyü salınmışdır. 

Rayon əhalisinin mənzilə olan tələbatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 25 fevral tarixli 86 №-li Qərarının icrasını 
təmin etmək məqsədilə istismar müddəti bitmiş və hazırda qəzalı vəziyyətdə olan 131 
çoxmənzilli 1-3 mərtəbəli binaların sökülərək yerində pilot layihəsi çərçivəsində müasir 
tələblərə cavab verən yüksəkmərtəbəli yeni evlərin tikilməsi üçün Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının verdiyi müvafiq sərəncamlar əsasında aparılan tikinti işləri 
davam etdirilmişdir. 

2018-ci il ərzində rayonun Şərq küçəsində 3000 m2 , Ş.Mirzəyev küçəsində 6940 
m2, Zakir küçəsində 13800 m2, A.Manafov küçəsində 8600m2, Ə.Kürçaylı küçəsində 
3000 m2, 1-ci Köndələn küçəsində 8760 m2 və Sabir küçəsində 6840 m2 mövcud asfalt 
örtükləri yenilənməklə, cəmi 50940 m2 asfalt örtüyü salınmış, Babək prospekti əsaslı 
şəkildə yenidən qurulmaqla, 161800 m2 köhnə asfalt örtüyü yenisi ilə əvəzlənmişdir. 

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 səviyyədə təmin olunmuş, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin Bakı şəhəri Nizami rayon İdarəsi tərəfindən plan-tapşırıq 100% yerinə 
yetirilmişdir. 

Nizami Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları 2018-ci ildə ictimai asayişin 
mühafizəsi, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, hüquqpozmalara və cinayətkarlığa qarşı 
mübarizə və axtarışda olan şəxslərin tutulması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü 
işlər görmüşlər.  
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Il ərzində Nizami Rayon Polis İdarəsinin inzibati ərazisində bütün uçot strukturları üzrə 
1085 (993) cinayət hadisəsi qeydə alınmış, 782-nin (771) və ya 72,1%-nin (77,6) 
açılması təmin olunmuşdur. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ümumi cinayətlərin 
sayı 92 fakt və ya 9,3% artmış, cinayətlərin açılması 76%-dən 76,3 %-dək və ya 0,3 % 
yaxşılaşmışdır.  

Qeydə alınmış cinayətlərdən 107-si ağır və xüsusilə ağır cinayətlər olmaqla, 
onlardan 89-nun və ya 83,2%-nin (70,2%), 681 az ağır olmaqla 479-nun və ya 70,3%-
nin (79,9%), 297-si böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər olmaqla 214-ü və ya 
72,1%-nin (71,9%), şəxsiyyət əleyhinə qeydə alınmış 144 cinayətdən isə 126-nın və ya 
87,5%-nin (86,7%) açılması təmin edilmişdir.   

2018-ci ildə mülkiyyət əleyhinə baş vermiş 709 (2017-ci ildə 622) cinayətdən 483-
nün (432) və ya 68,1 %-nin (69,5) açılması təmin edilmiş, 226 (190) cinayət hadisəsi 
bağlı qalmışdır.  

Mülkiyyət əleyhinə baş vermiş cinayətlərdən 427-si (233) şəxsi əmlak oğurluğu 
olmaqla açılması 56,7% (50%), o cümlədən 85 (54) mənzil oğurluğundan 34-nün (20) 
açılması təmin edilməklə 40,0% (37,0%) təşkil etmişdir.  

Hesabat ilində axtarışda olan 181 təqsirləndirilən şəxsdən 143-nün və ya 79%-
nin (77,5%) tutulması təmin edilmişdir.  

Nizami RPİ-in DYPŞ-nin xidmət apardığı ərazidə 65 yol-nəqliyyat hadisəsi baş 
vermişdir ki, nəticədə 17 nəfər həlak olmuş, 52 nəfər isə müxtəlif bədən xəsarətləri 
almışlar. 2017-cı ilin müvafiq dövri ilə müqayisədə hadisələrin sayı 10 fakt, həlak 
olanların və yaralananların sayı isə 6 nəfər artmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 06 fevral 2018-ci il tarixli 
1/2 saylı Qərarı ilə 2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş  Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçkiləri Nizami rayonunda demokratik və şəffaf keçirilmişdir. 

Rayonda fəaliyyət göstərən 24 saylı Nizami birinci (31 açıq və 5 qapalı məntəqə,  
seçicilərin sayı 44765 nəfər), 25 saylı Nizami ikinci (33 məntəqə, seçicilərin sayı 45644                        
nəfər) və 18 saylı Nərimanov-Nizami (16 məntəqə, seçicilərin sayı 22799 nəfər) seçki 
dairələri ümumilikdə 85 seçki  məntəqəsini (seçicilərin sayı 113208  nəfər)  əhatə 
etmişdir.  

Dairə seçki komissiyalarının səmərəli fəaliyyəti üçün onların yerləşdiyi inzibati 
binalarda hər cür şərait yaradılmışdır. 24 saylı Nizami birinci və 25 saylı Nizami ikinci 
seçki dairələrinin inzibati binalarında cari təmir işləri aparılmışdır. 

Fevral ayından başlayaraq dairə seçki komissiyalarının binalarının fasiləsiz 
elektrik enerjisi, rabitə xidməti ilə təminat məsələləri ciddi nəzarətə götürülmüş, ehtiyat 
enerji mənbələri hazırlıq vəziyyətinə gətirilmiş, onlara operativ xidmətin göstərilməsi 
üçün xüsusi olaraq hər bir kommunal sahə üzrə ayrıca mütəxəssislər təhkim 
olunmuşdur. Eyni zamanda, təhlükəsizlik və mühafizə tədbirlərinə cavabdeh şəxslər 
gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilmişdir. 

Hər bir seçki məntəqəsinə İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının məsul işçilərindən 
və rayon ərazisində fəaliyyət göstərən idarə və müəssisələrdən cavabdeh şəxslər təyin 
edilmiş, seçki məntəqələrinin hazırlıq vəziyyətinin monitorinqi keçirilmişdir.          

Bütün məntəqələr zəruri inventar və avadanlıqlarla, o cümlədən dəmir seyf və 
elektrik generatorları ilə təmin olunmuş, məntəqələr telefonlaşdırılmış, 25 məntəqədə 
veb kamera quraşdırılmışdır. 

Seçki dairələrində məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin təlimatlandırılması ilə 
əlaqədar hər bir dairə üzrə 3 gün olmaqla treninqlər keçirilmiş, seminarlar təşkil 
edilmişdir. Treninq və seminarlarda Rayon Məhkəməsinin sədri, Rayon Polis İdarəsinin 
rəisi, Rayon Prokuroru, İcra Hakimiyyəti başçısının müavini və MSK-nın nümayəndələri 
iştirak etmişlər. 

Rayon ərazisində seçkiqabağı təşviqatın aparılması, qeydə alınmış namizədlərin 
seçicilərlə görüşlərinin keçirilməsinə ödənişsiz əsaslarla bərabər şəraitin yaradılması 
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məqsədilə 1 açıq və 1 qapalı yer müəyyənləşdirilmişdir. Mənzil-istismar sahələri  açıq 
və qapalı yerlərin görüş üçün hazırlığını təmin etmişdir. 

Seçkiqabağı təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi üçün bütün lövhələr hazır, 
işlək vəziyyətə gətirilmişdir. 

İlin əvvəlindən başlayaraq seçki siyahılarının dəqiqləşdirilməsi işinə Mənzil-
kommunal istismar sahələri, Mənzil-tikinti kooperativləri və bələdiyyələr, Rayon Polis 
İdarəsinin Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqələri şöbəsi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Bakı şəhəri Nizami rayon İdarəsi cəlb olunmuş, vəfat 
etmiş və yerdəyişmə ilə əlaqədar köçənlər seçici siyahılarından çıxarılmış, ordudan 
tərxis olunanlar, 18 yaşı tamam olanlar, yeni qeydiyyata  düşənlər seçici siyahılarına 
daxil edilmişdir. 

İlk dəfə səs verənlərlə görüşlər keçirilmiş, seçkilərdə onların iştirakının vacibliyi 
vurğulanmışdır. Eyni zamanda, seçki məntəqələrinə gəlməkdə çətinlik çəkən ahıl və 
xəstə vətəndaşların siyahıları tərtib edilərək dairə seçki komissiyalarına təqdim 
edilmişdir. 

Seçki günü “RƏY” Monitorinq Mərkəzi və “ELS” Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi, 
“Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda” Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi, “Intervyuer” 
Monitorinq Mərkəzi tərəfindən rayon ərazisində 18, 24 və 25 saylı dairələr əhatə 
olunmaqla 29 məntəqə üzrə exit-poll keçirilmiş, beynəlxalq təşkilatların (ATƏT PA, 
ATƏT DTİHB, Almaniya Bundestaq və MDB) müşahidəçiləri seçkinin gedişini izləmişdir. 

18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsinin 16 məntəqəsi üzrə seçicilərin 
63,51%-i, yəni 14480 seçici, 24 saylı Nizami birinci seçki dairəsinin 36 məntəqəsi üzrə 
70,07%-i, yəni 31366 seçici, 25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsinin 33 məntəqəsi üzrə 
65,19%-i, yəni 29754 seçici,  ümumilikdə rayon üzrə 113208 seçicinin 66,78%-i, yəni 
75600 nəfəri səsvermədə iştirak etmişdir. 

Nizami rayonunda demokratik prinsiplər əsasında, şəffaflıq və dinclik  şəraitində 
keçən Prezident seçkilərində cənab İlham Əliyev 84,65%, yəni 63832 seçici səsi 
toplamışdır. 

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 2018-ci ildə 1925 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. 
2018-ci ildə vətəndaşlardan 113 elektron ərizə daxil olmuşdur. 
            Hesabat dövründə Rayon İcra Hakimiyyətinə daxil olmuş 1925 müraciətdən  
1712-si ərizə, 209-u şikayət, 4-ü isə təkliflərdən  ibarət olmuşdur. 48 müraciətə nəzarət 
qaydasında baxılmışdır.  
            Daxil olan müraciətlərin 9,8 faizi müsbət həll olunmuş, 55,8 faizinə müvafiq 
izahatlar verilmiş, 0,1 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 
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ayrılması, fərdi yaşayış evlərinin qiymətləndirilməsi və kompensasiyaların verilməsi ilə 
bağlıdır. 

Rayon İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə aid müraciətlərdən 189-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 8 minnətdarlıq məktubu daxil olmuşdur. 

Rayon İcra Hakimiyyətində vətəndaşların qəbulu ilin əvvəlindən təsdiq olunmuş 
cədvələ uyğun aparılmış, 2018-ci ildə yalnız icra başçısı və müavinləri tərəfindən 1360 
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 2018-ci il ərzində yerlərdə 38 səyyari  görüş 
keçirilmiş, sakinlər tərəfindən  304 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.  

Bununla yanaşı, 243 vətəndaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən 
aparatda qəbul edilmişdir. 

2019-cu 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 dəyişdirilməsi; 
- Çoxmənzilli yaşayış binalarının pilləkən qəfəsələrinin əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi; 
- Rayonda ictimai yerlərin (küçə və yolların) işıqlandırılması vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması; 
- Hündürmərtəbəli yaşayış binalarının liftlərinin yenilənməsi; 
- Hündürmərtəbəli yaşayış binalarının damlarında yerləşdirilmiş su çənlərinin 

tamamilə yığışdırılması. 


