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 � Yola saldığımız 2016-cı ildə dünyada baş verən 
ağır maliyyə böhranı, bir sıra mənfi proseslər qlobal 
iqtisadiyyatda dərin tənəzzülə səbəb olmuşdur. Bunun-
la yanaşı, dünya bazarında neftin qiymətinin əvvəlki 
illərlə müqayisədə xeyli aşağı düşməsi iqtisadi inkişafla 
bağlı vəziyyəti bir qədər də ağırlaşdırmışdır. Qlobal 
maliyyə böhranına, dünya iqtisadiyyatında cərəyan 
edən mənfi təzahürlərə baxmayaraq, Azərbaycan 2016-
cı ildə öz inamlı inkişafını davam etdirmişdir.

Yanvarın 10-da Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 
bu barədə məlumat verən dövlətimizin 
başçısı demişdir: “Ölkəmizdə 
sabitliyin mənbəyi xalqımızın 
iradəsidir, xalqımızın seçimidir. 
Dünyada və bölgədə gedən təhlükəli 
proseslərə fikir verərkən bir daha 
görürük ki, Azərbaycan öz yoluna 
sadiqdir, müstəqillik, inkişaf yolu ilə 
gedir və biz çalışmışıq və çalışacağıq 
bundan sonra da ölkəmizi, xalqımızı 
mümkün olan risklərdən qoruyaq, öz 
müstəqil yolumuzu təmin edək. Artıq 
tarix və ətrafda baş verən hadisələr 
göstərir ki, bizim seçdiyimiz 
yol yeganə düzgün yoldur. Bu, 
müstəqillik yoludur, sabitlik, inkişaf 
yoludur”.

Yola saldığımız 2016-cı ildə 
neft gəlirlərinin azalması fonunda 
investisiyaların, xüsusən də dövlət 
investisiyalarının azalması hesabına 
ümumi daxili məhsul bir qədər 
aşağı düşsə də, digər makroiqtisadi 
göstəricilər uğurlu olmuşdur. Ötən 
il ölkəmizdə qeyri-neft sənayesi və 
kənd təsərrüfatı istehsalında müvafiq 
olaraq 5 faiz və 2,6 faiz artım qeydə 
alınmışdır. 

Bütün dünyada iqtisadi 
böhranın yaşandığı bir vaxtda ölkə 
iqtisadiyyatına 8 milyard dollar 
xarici sərmayənin, 3,7 milyard dollar 
daxili sərmayənin, ümumilikdə 11 
milyard 700 milyon dollar sərmayənin 
qoyulması ölkədəki stabil iqtisadi 
inkişafın uğurlu nəticəsidir.

Hazırda Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Fondunda 33 milyard 
dollar vəsait var. Nazirlər Kabinetinin 
iclasında bu vəsaitin qorunması 
ilə bağlı konkret tapşırıq verən 
dövlət başçısı qeyd etmişdir ki, biz 
gələcəyi düşünərək  uzunmüddətli 
strategiyamızı qururuq, ölkə üçün 
lazım olan infrastruktur, sosial 
layihələrə yönəltmişik və bu gün də 
qoruyuruq, artırırıq və artırmalıyıq. 

Azərbaycan üçün çətin sınaq 
dövrü kimi xarakterizə olunan 2016-
cı ildə sosial siyasət də dövlətin əsas 
prioritetlərdən biri olmuşdur. Belə ki, 
il ərzində ölkəmizdə maaşlar 7 faiz, 
pensiyalar 8 faiz artmışdır. Kommunal 
sahədə həyata keçirilən yeni qiymət 

siyasəti ilə əlaqədar əhalinin 
aztəminatlı hissəsinin mənafeyi nəzərə 
alınmış, qaz və işıq sərfiyyatına görə 
diferensial qiymət mexanizminin 
tətbiqinə başlanılmışdır. Gəlirlərimizin 
azalmasına baxmayaraq, ölkədə sosial 
infrastruktur layihələrinin icrası diqqət 
mərkəzində saxlanılmış,  il ərzində 

485 məktəb təmir edilmiş, 29 yeni 
məktəb tikilmiş, 41 xəstəxana inşa 
olunmuş və ya təmir edilmişdir. Bu 
da ölkəmizdə həyata keçirilən sosial 
siyasətin məntiqi nəticəsidir. 

2016-cı ildə Azərbaycan enerji 
siyasətinin təkmilləşdirilməsi və 
nəqliyyat layihələrinin həyata 
keçirilməsi istiqamətində də növbəti 
uğurlara imza atıb. 

Ölkə iqtisadiyyatının əsas 
sahələrindən sayılan kənd 
təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı konkret 
tapşırıq və tövsiyələrini verən Prezident 
İlham Əliyev bu il pambıqçılığın, 
baramaçılığın, fındıqçılığın inkişaf 
etdirilməsinin, xurma, nar, badam və 
zeytun bağlarının genişləndirilməsinin 
vacibliyini bildirmişdir. Dövlət 
başçısı qeyd etmişdir ki, tütün və 
üzüm istehsalının artırılması ilə bağlı 

fermerlərə lazımı dövlət dəstəyinin 
göstərilməsi bu sahədə ixrac 
imkanlarının genişləndirilməsinə 
imkan yaradacaq.  

Ordu quruculuğu ilə bağlı 
ölkəmizdə aparılan islahatlar barədə 
danışan cənab Prezident İlham 
Əliyev vurğulamışdır ki, 2016-cı ilin 
aprel ayında Azərbaycan dövləti və 
Azərbaycan Ordusu işğalçılara çox 
ciddi zərbələr vurmuşdur. Növbəti 
erməni hərbi təxribatına cavab olaraq, 
Azərbaycan Ordusu əks-hücum 
əməliyyatı keçirmiş və minlərlə hektar 
torpağı işğaldan azad etmişdir. Bu, 
bizim şanlı tarixi qələbəmizdir. Bu, 
bir daha dövlətimizin, xalqımızın, 
ordumuzun gücünü göstərir. Bir daha 
onu göstərir ki, biz istənilən vaxtda 
məsələni hərbi yolla həll edə bilərik. 

Minlərlə hektar torpaq işğalçılardan 
boşaldıldı. İndi orada təmizlik işləri, 
bütün mənalarda təmizlik işləri 
aparılır. Azərbaycan Ordusu indi 
on minlərlə hektar torpağa nəzarət 
edir. İndi o ərazilərdə işğalçıların 
izi-tozu qalmayıb. Biz o bölgələrdə 
lazımi tədbirləri görəcəyik ki, 
vətəndaşlarımız oraya qayıtsınlar və 
artıq bu proses başlayır. Artıq ölkə 
rəhbərinin sərəncamı ilə işğaldan azad 
olunmuş Cəbrayıl rayonunun Cocuq 
Mərcanlı kəndində infrastrukturun 
yaradılması ilə bağlı ilkin olaraq 4 
milyon manat vəsait ayrılmışdır.  Bu 
Qarabağ torpaqlarına tarixi qayıdışın 
başlanmasıdır.

Ölkə rəhbəri “Multikulturalizm 
ili”nin uğurla başa çatdırılmasını 
diqqətə çatdıraraq bildirmişdir ki, 
Azərbaycan bir daha dünyaya göstərdi 

ki, multikulturalizm, onun ideyaları 
yaşayır və yaşamalıdır. Azərbaycan 
kimi ölkələrin sayı getdikcə artmalıdır. 
Keçən il və ondan əvvəlki illərdə 
multikulturalizmlə bağlı bədbin 
fikirlər səslənib. Əfsuslar olsun ki, 
bəzi dünya səviyyəli siyasətçilər də 

özlərinə rəva bilib multikulturalizmlə 
bağlı çox təhlükəli ifadələr işlətmişlər. 
Ümid edirəm ki, bu sahədə də müsbətə 
doğru dönüş yaranacaq və beynəlxalq 
ictimaiyyət daha dərindən dərk edəcək 
ki, dünyanın multikulturalizmdən 
başqa yolu yoxdur. Azərbaycan öz 
tərəfindən bu istiqamətdə əlbəttə ki, 
səylərini davam etdirəcək.

İslamafobiyanın gücləndiyi bir 
vaxtda, islam dəyərlərinin, islamın 
dünyanı xilas edə biləcəyinə bir 
ismarıc olaraq ölkə rəhbəri 2017-ci ili 
Azərbaycanda “İslam Həmrəylik ili” 
elan etmişdir. Atılan bu addım artıq 
tərəqqipərvər dövlətlər tərəfindən bir 
mənalı qaydada dəstəklənir.

Hökumətin iclasındakı yekun 
nitqində Prezident İlham Əliyev, 
həmçinin 2017-ci ildə ölkədə 
infrastruktur imkanlarının artırılması, 

kəndlərin qazlaşdırılması, yeni yolların 
çəkilməsi, içməli su layihələrinin 
icrasının davam etdirilməsi, sosial 
infrastrukturun yaradılması ilə bağlı 
mühüm tapşırıqlar vermişdir. 

Bütövlükdə isə Prezident İlham 
Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 
iclasındakı proqram xarakterli yekun 
nitqində səsləndirdiyi müddəalar, 
qarşıya qoyulan vəzifələr onu deməyə 
əsas verir ki, 2017-ci ildə Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində 
qazandığı uğurların sayı bir qədər 
də artacaq, nəzərdə tutulmuş bütün 
sosial proqramlar və infrastruktur 
layihələrinin icrası davam etdiriləcək.

Ölkə rəhbərinin respublikamızda 
apardığı uğurlu xarici və daxili 
siyasətin nəticəsi olaraq bütün 
regionlarda olduğu kimi rayonumuzda 
da 2016-cı il uğurlu illərdən biri kimi 
tarixə düşmüşdür. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 27 fevral 2014-cü il 
tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”ı və rayonumuzun sosial-
iqtisadi inkişafına hesablanmış digər 
Fərman və Sərəncamlar rayonumuzda 
uğurla icra edilir. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin apardığı uğurlu siyasət 
nəticəsində kənd təsərrüfatına diqqət 
və qayğının artırılması əvvəlki illərə 
nisbətən rayonun da sosial-iqtisadi 
inkişafında çox böyük irəliləyişlərə 
şərait yaratmış, istehsalın və əhali 
gəlirlərinin artması nəzərə çarpmışdır.

İlkin hesablamalara görə 2016-
cı ildə rayon üzrə əsas sahələrin 
məhsul istehsalının həcmi xeyli 
artmışdır. Abadlıq sahəsində, ümumi 
daxili məhsulun artımı sahəsində, 
xalq təsərrüfatının, əsasən də kənd 
təsərrüfatının digər sahələrində 
irəliləyişlər görünməkdədir. 2016-
cı il ərzində rayon üzrə 2276 hektar 
sahədən 4079.7 ton, hektardan 17,9 
sentner taxıl, 1463 hektar sahədən 
19838 ton, hektardan 135,6 sentner 
kartof, 311 hektar sahədən 4335 ton, 
hektardan 139,4 sentner tərəvəz əldə 
edilmişdir. 

Eyni zamanda tərəvəz və digər 
kənd təsərrüfatı bitkilərinin də əkin 
sahələri ildən ilə genişləndirilir. Artıq 
2017-ci ilin məhsulu üçün 3376 hektar, 

keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
1306 hektar çox sahədə herik şumu 
qaldırılmış,  2931 hektar payızlıq 
əkin səpilmişdir. Yazlıq əkinin uğurla 
aparılması üçün işlər davam etdirilir.

Heyvandarlıq sahələrində 
həm mal-qaranın baş sayı, həm də 
heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 
dinamik olaraq artır. Keçən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə iri 
buynuzlu mal-qaranın baş sayı 0,2% 
artmış, qoyun-keçilərin baş sayı 
isə 3,3% azalmışdır. Diri çəkidə ət 
istehsalı ötən ilin səviyyəsindən 1,5%, 
süd istehsalı 0,3%, yumurta istehsalı 
isə 0,3% artmışdır.

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə 
etibarlı təminatının yaxşılaşdırılması 
məqsədilə məhsuldarlığın artırılması 
üçün məhsul istehsalçılarına 70% 
güzəştli şərtlərlə 20,0 tondan çox 
mineral gübrələr satılmışdır. Kartof 
sahələri genişləndirilmişdir. İş adamı 
tərəfindən Kələxan inzibati ərazisinin 
Qışlaq kəndində 70 hektar sahədə 
kartof toxumçuluğu müəssisəsi 
yaradılmış, Türkiyə Respublikasından 
gətirilmiş ən yüksək məhsuldarlığa 
məxsus kartof əkilmişdir. Rayonumuz 
üçün ənənəvi sahə olan, 2005-ci ildən 
bəri becərilməyən tütün bitkisinin əkini 
ilə bağlı əhali arasında maarifləndirmə 
işləri genişləndirilmişdir. Rayon üzrə 
10 hektar sahədə tütün əkilmişdir. 
5,8 ton qurudulmuş tütün yarpağı 
Şəki şəhərində fəaliyyət göstərən 
“İlham-M” MMC-yə təhvil 
verilmişdir. 

2016-cı ildə 46836,5 min manatlıq 
bitkiçilik və heyvandarlıq məhsullar 
istehsal edilmişdir ki, bu da 2015-ci il 
ilə müqayisədə 5741,2 min manat və 
ya 14 % çoxdur.

Lerik rayonunda "Lerik Broyler” 
MMC quşçuluq kompleksi 2016-cı 
ildə 687500 baş quş yetişdirərək 6875 
sentner quş əti istehsal edib satmışdır. 
Dünyada hökm sürən maliyyə böhranı 
səbəbindən müəssisədə işləyən 
işçilərin sayı 108 nəfərdən 49 nəfərə 
endirilmişdir.  

Pirasora Dövlət Damazlıq 
Qoyunçuluq istehsalı kooperativi 
rayonumuzda  yeganə dövlət  
təsərrüfatıdır. Müəssisədə 9406 baş 
qoyun və keçi saxlanılır. 2016-cı 
ildə təsərrüfat 122 sentner  ət və 177 
sentner  yun istehsal edib satmışdır. 
Təsərrüfatda 30 nəfər işçi və çoban 

damazlıq qoyun bəsləyir.
Veri-Əliabadı kənd sakini, iş 

adamı Talıbov Fəxrəddin Abutalıb 
oğlu Veri-Əliabadı kəndi ərazisində, 
1 hektar torpaq sahəsində 24 istixana 
tikmişdir. Parametrdə ölçüləri 8x36 
metr olan istixanaların beşində 
qərənfil, on doqquzunda isə pomidor 
becərilir. İstixanaların tikintisində 
Veri inzibati ərazi dairəsində yaşayan 
20 nəfər  mövsümü, 12-15 nəfər isə 
daimi işə cəlb edilmişdir. 2016-cı ildə 
istixanalardan 80 ton pomidor, 500 
min ədəd qərənfil əldə edilmişdir.

Artıq təsərrüfatlarımızda arı 
ailələrinin sayı 11 minə çatdırılmışdır. 
Fermer təsərrüfat rəhbərləri və iş 
adamları tərəfindən İqtisadiyyat 
Nazirliyinə edilmiş çoxsaylı 
müraciətlərə baxmayaraq ekoloji 
cəhətdən təmiz bal və bal məhsullarının 
sənaye üsulu ilə qablaşdırılmasını və 
satışını təşkil etmək rayonumuzda 
mümkün olmamışdır. Bu sahənin 
inkişafına əlaqədar qurumların ögey 
münasibəti narahatçılıq yaradır.

Rayonumuzun təsərrüfatlarında 
yetişdirilən mal-qaraya baytarlıq 
xidməti rayon baytarlıq idarəsi 
və 23 sahə baytarlıq məntəqəsi 
tərəfindən həyata keçirilir. Hesabat 
ilində rayon baytarlıq idarəsinin 
mütəxəssisləri tərəfindən 38500 
baş iri buynuzlu, 131800 baş xırda 
buynuzlu və 170000 baş quş və 
digər kənd təsərrüfatı heyvanları 
arasında müalicə-profilaktik tədbirləri 
həyata keçirmişdir. Təsərrüfatlarda 
epizootiya əleyhinə mübarizə və 
müalicə-profilaktika tədbirləri 
nəticəsində baş verə biləcək, kütləvi 
tələfatlara səbəb olacaq xəstəliklərin 
qarşısı vaxtında alınmış, rayonumuzun 
təsərrüfatlarında mal-qara və 
davarların dinamik inkişafı təmin 
edilmişdir. 

Son illər ərazilərimizdə 
gəmiricilərin artması əkinçiliklə 
məşğul olan vətəndaşlarımızın 
narahatçılığına səbəb olmuşdur. 
Rayon kənd təsərrüfatı idarəsi 
rayonda fəaliyyət göstərən əlaqədar 
qurumlarla birlikdə profilaktik 
tədbirləri gücləndirməli, təsərrüfatlara 
tələb olunan dərman ləvazimatlarının 
çatdırılmasını təmin etməlidir. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı 
Rövşən  Bağırovun 2016-cı ilin sosial-

iqtisadi yekunları ilə bağlı hesabatı

Azərbaycan xalqı qürurlu xalqdır, heç vaxt imkan verə bilməz ki, 
kimsə bizə nəyisə diktə etsin. Biz öz ləyaqətimizi həmişə saxlamışıq və 
saxlayırıq. Ölkəmizi bundan sonra da inamla qabağa aparmaq üçün 
biz lazım olan bütün məsələləri həll etməliyik. Onların içində əlbəttə 
ki, regional inkişaf proqramı xüsusi yer tutur. Əminəm ki, proqramda 
2018-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər öz həllini tapacaq 
və əlavə məsələlər də proqrama daxil ediləcək.

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qazanılan uğurlar dövlətin inkişaf strategiyasının bəhrəsidir
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Rayonda və rayondan kənarda ya-
şayan iş adamlarına rayonumuzda yeni 
iş yerlərinin yaradılması ilə əlaqədar 
müraciətlər edilmiş, onlara süd və bal 
emalı, süfrə suyunun qablaşdırılması 
müəssisəsi, mebel sexinin  yaradılması 
ilə bağlı təkliflər edilmişdir.

Ölkə başçısının kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verdiyi tap-
şırıqların icrasını təmin etməkdən ötrü 
rayonumuzda aqrar sahənin ənənəvi 
sahələri olan  taxılçılığın, kartofçulu-
ğun və tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi 
ilə bağlı müəyyən işlər aparılmış, iri 
fermer təsərrüfatlarının yaradılması, 
əkin sahələrinin, məhsuldarlığın ar-
tırılması, 5-10 başlıq nümunəvi mal-
darlıq təsərrüfatlarının yaradılması ilə 
bağlı əhali arasında maarifləndirmə 
işləri genişləndirilmişdir. İl ərzində 
rayonumuzda xırda ailə-fermer 
təsərrüfatlarının bazasında 25-dən çox 
kəndli (fermer) təsərrüfatları yaradıl-
mışdır.

Hesabat ilində Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi tərəfindən Lerik şəhərində 
inşa edilən kənd təsərrüfatı idarəsi 
üçün inzibati binanın açılışı olmuş, 
idarə fəaliyyətə başlamışdır. Cənab 
Prezidentin kənd təsərrüfatının inkişaf 
etdirilməsinə xüsusi qayğı və diqqəti 
nəticəsində respublikanın bütün kənd 
təsərrüfatı rayonlarında, o cümlədən  
rayonumuzda idarənin fəaliyyətə  baş-
laması rayonda kənd təsərrüfatının 
idarə edilməsi ilə bağlı qarşıya çıxan 
problemlərin həllində önəmli rol oy-
nayacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
tövsiyə və tapşırıqlarına müvafiq 
olaraq, rayonlarda kənd təsərrüfatı 
işlərinin gedişinin, fermerlərin, tor-
paq mülkiyyətçilərinin təklif və 
istəklərinin, həmçinin, aqrar sektorun 
inkişaf perspektivlərinin öyrənilməsi 
və operativ tədbirlərin görülməsi 
məqsədilə yaradılan işçi qrupu avqus-
tun 4-də Lerik rayonunda olmuş və 
rayon Mədəniyyət Mərkəzində rayon-
da fəaliyyət göstərən sahibkarların, 
fermerlərin və mütəxəssislərin iştirakı 
ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı-
nın artırılması istiqamətində görülmüş 
işlər və qarşıda duran vəzifələrə dair 
müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının Aqrar və sənaye 
məsələləri şöbəsinin müdiri, İşçi qru-
punun rəhbəri Azər Əmiraslanov, Ad-
ministrasiyanın Regional idarəetmə 
və yerli özünüidarəetmə orqanları 
ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Ha-
bil Əzənmədov, Azərbaycan Res-
publikasının Kənd Təsərrüfatı Na-
zirinin müavini Seyfəddin Talıbov, 
Azərbaycan Respublikasının İqti-
sadiyyat Nazirinin müavini Sahib 
Məmmədov, Azərbaycan Meliorasi-
ya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədr müavini Zakir Qu-
liyev iştirak etmişdir.

Diskussiya şəraitində davam edən 
müşavirədə çıxış edənlər rayonda aq-
rar sektorun inkişafı ilə bağlı taxıl, 
kartof, tütün, heyvandarlıq, arıçılıq, 
bağçılıq, tərəvəzçilik  sahələrinin in-
kişaf etdirilməsi, emal müəssisələrinin 
(yun, süd, ət, bal) yaradılması, soyudu-
cu anbarların, tədarük məntəqələrinin  
tikilməsi, “Aqrolizinq”in rayon filia-
lının yaradılması,  güzəştli kreditlərin 
verilməsi məqsədi ilə “Aqrobankla-
rın” rayon filiallarının yaradılması, 
rayonda fəaliyyət göstərən fiziki və 
hüquqi şəxslərə vergi güzəştlərinin 
tətbiq edilməsi, subartezian quyula-
rının qazılması, su tutarlarının qurul-
ması, torpaq analizlərinin aparılması, 
əvvəllər rayona təhkim olunmuş qış 
otlaq sahələrinin rayonumuza qaytarıl-
ması və digər təkliflərini bildirmişdir.

Kiçik və orta sahibkarlığın daha 
da inkişaf etdirilməsi üçün Lerik 
şəhərində “Azəri Finans” və “Finca” 
bank olmayan kredit təşkilatları, “Ka-
pital” bankın rayon şöbəsi fəaliyyət 
göstərmişdir. Maliyyə böhranı ilə 
əlaqədar olaraq “Finka” bank olmayan 
kredit təşkilatı fəaliyyətini dayandır-
mış, “Azəri Finans” kredit təşkilatı isə 
ancaq ödədiyi kreditlərin geri alınma-
sı ilə məşğul olmuşdur. Rayonda və 
rayondan kənarda fəaliyyət göstərən 
banklar tərəfindən əhaliyə verilən kre-
dit faizlərinin böyük olması əhalini 
narahat edən məsələlərdən biridir. Son 
nəticədə sakinlərimiz kreditin qay-
tarılması zamanı böyük çətinliklərlə 
üzləşir, vəsaitlər məhkəmə qaydasında 
geri alınır.

“Kapital” bankın rayon filialı he-
sabat ilində müasir tələblərə cavab 
verən yeni inzibati binaya köçmüş, 
müştərilərə xidmətin səviyyəsi daha 
da yüksəlmişdir. Bank tərəfindən 
kreditlərin verilməsi davam etdiril-
mişdir. Piran kəndində yeni bankomat 
quraşdırılaraq müştərilərin xidmətinə 
verilmişdir. 

İyun ayında İqtisadiyyat Nazirli-
yinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-

du tərəfindən Anbu kəndində rayon və 
qonşu rayonlarda fəaliyyət göstərən 
sahibkarların iştirakı ilə, artıq ənənə 
halını almış növbəti kredit yarmarkası 
keçirilmişdir.  Fond vasitəsi ilə 2002-
2016-cı illər ərzində Lerik rayonu üzrə 
264 sahibkara 15,1 milyon manat, o 
cümlədən 2016-cı ildə 36 sahibkara 
312,5 min manat güzəştli kreditləri 
verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 
1537 yeni iş yerinin açılması mümkün 
olmuşdur.

Hesabat ilində rayon üzrə məhsul 
istehsalçılarına yanacağa və sürtgü 
yağlarına görə 182469,30 manat sub-
sidiya verilmişdir. 

Dünyada və Azərbaycanda hökm 
sürən iqtisadi böhrandan əhalini mak-
simum az ziyanla çıxarmaq məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında dövlət şirkətləri tərəfindən 
regionlarda maddi durumu zəif olan 
vətəndaşların işlə təmin edilməsi 
üçün “SOCAR” tərəfindən 67, 
“Azəravtoyolservis” ASC tərəfindən 
30, “Azərsu” ASC tərəfindən 5, 
“Azərişıq” ASC tərəfindən 12, Kom-
munal təsərrüfatı istehsalat birliyi xətti 
ilə təmizlik və abadlıq işlərinə 50, 
təmir-tikinti işlərinə cəlb edilməklə 
70, ümumilikdə 235 yeni iş yeri yara-
dılmışdır.

Dünyada və Azərbaycanda hökm 
sürən iqtisadi böhrandan əhalini mak-
simum az ziyanla çıxarmaq məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında 11 aylıq işə götürülmüş 50 
nəfər işçinin köməyi ilə şəhərin bü-
tün suötürücü kanallarının, küçə və 
meydanlarının təmizlənməsi, səliqəyə 
salınması işləri həyata keçirilmişdir. 
Nazirlər Kabineti tərəfindən ayrılmış 
196 min manat vəsait hesabına aylıq 
əmək haqqı 200 manat olmaqla, 5 ay 
müddətinə 70 nəfər işə götürülmüş və 
şəhərdə mövcud olan 41 kommunal 

yaşayış binası əsaslı təmir edilmişdir.
Ümumilikdə 2016-cı ildə rayon-

da aparılan tikinti abadlıq işlərində, 
sahibkarlıq subyektlərində, digər 
sahələrdə 874 nəfər rayon sakini işlə 
təmin edilmişdir ki, bunlardan da 499-
u daimi iş yerləridir. Üçüncü Dövlət 
Proqramının icrası ilə bağlı 2250 
nəfər, Dövlət Proqramlarının icrası 
ilə bağlı son 13 ildə isə rayonumuz-
da 11191 yeni iş yeri açılmışdır. Yeni 
yaradılan iş yerlərinin 40 faizdən çoxu 
daimi iş yerləridir.

Əhalinin özünüməşğulluğunun 
təmin olunması məqsədi ilə rayon 
üzrə 11 nəfər vətəndaş təlimlərə cəlb 
olunmuş, məşğul olacaqları sahələr 
üzrə biznes planlarını hazırlamış 
və müdafiə mərhələsini keçmişlər. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyində yaradılmış müvafiq ko-
missiya tərəfindən 9 nəfərin biznes 
planı müsbət qiymətləndirilmişdir. 
Yaxın müddətdə Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının müəyyən etdiyi qaydada 
aktivlərin verilməsi nazirlik tərəfindən 
həyata keçiriləcəkdir.

2016-cı ildə bütün maliyyə 
mənbələri üzrə tikinti komplekslərində 
2015-ci ilin müvafiq dövründən xeyli 
az təmir tikinti işləri icra edilmişdir. 
Ümumilikdə şəhərin Camal Şahiyev, 
Valeh Müslümov, Həmzə Şıxəliyev, 
Həzi Aslanov, İsmayıl Yaqubov, Ar-
zuman Əsədullayev, Elmar Qarayev, 
Nəsimi və Arif Nuriyev küçələrinə 
563071 manatlıq, 23910 kv.metr asfalt 
örtüyü salınmış, şəhərin ayrı-ayrı küçə 
və meydanlarında 382194 min manat-
lıq, 1661 kv.metr istinad divarı, 1912 
kv.metr istinad divarların üzlənməsi, 
617 kv.metr səki və meydançalara ta-
met döşəmənin qurulması, yeni işıq-
landırma sistemlərinin yaradılması və 

digər tikinti, abadlıq işləri həyata ke-
çirilmişdir.

Evləri qəza vəziyyətində olan 
vətəndaşlar üçün Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi tərəfindən 7 fərdi yaşayış 
evi tikilmiş, daha 2 evin tikintisinə 
başlanılmışdır. Rayonumuzda qəza 
vəziyyətində olan çadırlarda və ya 
yaxın qohumlarının evində yaşayaraq 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 
yeni yaşayış evlərinin tikilməsini 30-
dan çox vətəndaşımız da səbirsizliklə 
gözləyir. Bu vətəndaşların yuxa-
rı dövlət orqanlarına və rayon icra 
hakimiyyətinə etdikləri çoxsaylı 
müraciətlər nəzərə alınaraq rayon icra 
hakimiyyəti tərəfindən Nazirlər Kabi-
neti və Fövqəladə Hallar Nazirliyi qar-
şısında təkrar məsələ qaldırılmışdır. 

İnanırıq ki, yaxın zamanlarda onlar 
üçün də evlərin tikintisi reallaşdırıla-
caqdır.

Nəqliyyat Müəssisələri və avto-
mobil nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət 
göstərən fiziki şəxslər tərəfindən ilin 
yanvar-dekabr aylarında 361 min ton 

yaxud keçən ildəkindən 14  min ton 
çox yük, 1614 min nəfər və ya 4,0% 
çox sərnişin daşınmışdır. Nəqliyyat 
sektorunda yük və sərnişin daşınma-
sından 3035,9 min manat gəlir əldə 
olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilə 
nisbətən 101,9 min manat və ya 3,5% 
çoxdur.

Rayonda iki rabitə təşkilatı 
fəaliyyət göstərir. Rabitə müəssisələri 
əhaliyə, müəssisə və təşkilatlara fak-
tiki qiymətlərlə 558,1 min manat-
lıq və ya ötən ildəkindən 8,7% çox 
rabitə xidməti göstərmişlər. Rabitə 
xidmətlərinin 80,4 %-i bilavasitə 
əhaliyə göstərilmişdir. 

Göstərilən rabitə xidmətlərinin 
104,3 min manatı və ya 18,7 %-i 
idarə və müəssisələrə, qalan 81,3 %-i 
və ya 453,8 min manatı isə əhaliyə 
göstərilmişdir.

Rayon üzrə 32 elektron ATS-
dən qidalanmaqla 132 yaşayış 
məntəqəsində 5791 nəfər telefon-
la təmin edilmiş, internet xidməti 
olan ev təsərrüfatlarının sayı 1674-
ə çatdırılmışdır. Hesabat ilində 156 
ədəd yeni telefon xətti və 161 nəfər 

internetə yeni abonent qoşulmuşdur. 
Bıbiyanı kəndində 128 nömrəlik və 
Brkandul kəndində 96 nömrəlik ən 
müasir tələblərə cavab verən elekt-
ron ATS-lər quraşdırılmışdır. Rabitə 
xətlərində aparılan təmir-bərpa 
işləri zamanı 346 ədəd sıradan çıx-
mış dayaq yenisi ilə əvəzlənmiş, 
64674 metr P-274 markalı naqil, 
16254 metr TPP markalı, müxtəlif 
ölçülü kabellər dəyişdirilmiş, yeni 
xətlər çəkilmiş, ATS-lərin elektrik 
təminatının yaxşılaşdırılması üçün 
yeni akkumulyator və generatorlar 
alınmışdır. Görülən işlərlə yanaşı te-
lekommunikasiya sahəsində bir sıra 
problemlər hələ də həllini tapma-
mışdır. 30 kəndimiz telefonlaşdırıl-
mamış, mal-materialların çatışma-
ması səbəbindən rabitə xətlərində 
tələb olunan səviyyədə təmir-bərpa 
işləri aparılmamışdır. Ən naraha-
tedici məsələlərdən biri isə abunə 
haqlarının əhali abonentləri və 
qeyri-əhali abonentləri tərəfindən 
tam ödənilməməsidir. Rayon te-
lekommunikasiya qovşağı işində 
ciddi dönüş yaratmalı, yaşayış 

məntəqələrinin telefonlaşdırılma-
sı, rabitə xətlərinin əsaslı təmiri 
ilə bağlı əməli tədbirlər həyata 
keçirməli, abunə haqlarının tam yı-
ğılmasına nail olmalıdırlar.

Lerik poçt filialı 57 nəfərlik kollek-
tivi ilə hesabat ilində rayon sakinlərinə 

rabitə xidmətləri göstərmişdir. Fili-
alın 1 müştəri xidmətlər şöbəsi, 29 
poçt şöbələri tərəfindən il ərzində 
vətəndaşlardan 755 ədəd bağlama, 
10340 ədəd sadə, sifarişli məktub, 
21534 ədəd moniqram, 843 ədəd te-
leqram qəbul edilmiş və ünvanları 
üzrə çatdırılmışdır. Hesabat dövründə 
əhali sektorundan 704750 manat ener-
ji haqqı, 37795 manat şəhərlərarası 
danışıq haqqı, 109833 manat abunə 
haqqı, 404070 manat qaz pulu, 29187 
manat su pulu, 87803 manat dövlət yol 
polisi cərimələri, 154227 manat vergi, 
sosial sığorta və digər rüsumlar yığıla-
raq ünvanları üzrə ödənilmişdir. 

2016-cı ilin 12 ayında muzdla 
işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 
2015-ci ilin 12 ayına nisbətən 4%  art-
mışdır.

Gəlirlərin artırılması ilə yana-
şı əhalinin ticarət şəbəkələrindən 
aldıqları istehlak malları və onlara 
göstərilən xidmətlərin çeşidi və həcmi 
də artmışdır. İlin əvvəlindən axırına 
kimi əhaliyə 92095,3 min manat-
lıq istehlak malları satılmış və pullu 
xidmətlər göstərilmişdir. Pərakəndə 

əmtəə dövriyyəsi 0,8% və ya 13098,0 
min manat, pullu xidmətlərin həcmi 
isə 5,5% və ya 1706,9 min manat ço-
xalmışdır.

Rayon iqtisadiyyatının digər 
sahələrində olduğu kimi istehlak ba-
zarında da irəliləyişlər olmuş və so-
sial-iqtisadi inkişafı xarakterizə edən 
əsas göstəricilərdən biri olan əmtəə 
dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən pul-
lu xidmətlərin həcmi xeyli artmışdır. 
2016-cı ildə rayon əhalisinə 92095.9  
min manatlıq və ya 2015-ci ilə 
nisbətən 13098,0 min manat və ya 0,8 
% çox geniş çeşidli istehlak malları sa-
tılmış və pullu xidmət göstərilmişdir. 

İstehlak bazarının müxtəlif çe-
şidli əmtəə ehtiyatları ilə tam və dol-
ğun təmin olunması, əhalinin pul 
gəlirlərinin yüksəldilməsi nəticəsində 
alıcılıq qabiliyyətinin artması, 
pərakəndə əmtəə dövriyyəsinin və 
əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin 
həcminin getdikcə artmasına öz 
müsbət təsirini göstərir.

Pərakəndə və iaşə ticarət xidməti 
dövriyyəsi, əhaliyə göstərilən pul-
lu xidmətlər özəl sektorun hesabına 

təmin edilmişdir.
01 yanvar 2017-ci il tarixə rayon 

əhalisinin sayı ilkin hesablamalara 
görə 82,873 min nəfər olmuşdur. Cari 
ildə əhalinin sayı ötən ilə nisbətən 
1,01 min nəfər və ya 1,2% artmışdır. 
Əhalinin 10,05 %-i şəhər yerlərində, 
89,95 % isə kənd yerlərində yaşayır. 
Rayon əhalisinin 50,4 %-ni kişilər, 
49,6 %-ni qadınlar təşkil edir. 2016-
cı ildə 1411 doğum, 390 ölüm, 512 
nikah, 36 boşanma aktı qeydiyyatı 
aparılmışdır. Rayona gələnlərin sayı 
115, gedənlərin sayı isə 123 nəfər ol-
muşdur.

Əhalinin sağlamlığını qo-
rumaq məqsədi ilə rayonda 78 
səhiyyə müəssisəsi, o cümlədən 1 
rayon mərkəzi xəstəxanası,  6 kənd 
xəstəxanası,  19 həkim məntəqəsi, 
51 tibb məntəqəsi və  1 poliklinika 
fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin tapşırığı əsasında rayonu-
muzda 40 min nəfər əhali arasında 
kütləvi dispanserizasiya aparılmış, 
qan vermə aksiyası keçirilmişdir.

Rayon Gigiyena və Epidemiolo-
giya Mərkəzi tərəfindən hesabat ilində 
obyektlərdə işləyən 1876 nəfərdən 
1564 nəfəri tibbi müayinələrə cəlb 
olunmuşdur. Rayon üzrə törədicisi 
məlum olmayan 4 bağırsaq xəstəsi, 
21 vərəmli xəstə, 869 yuxarı tənəffüs 
yollarının katarı, 2 qoturluq, 139 as-
karidoz, 101 enterobioz, 3 teniarin-
xoz xəstəsi müəyyən edilmişdir.  Ra-
yon ərazisində 86  itqapma hadisəsi 
baş vermiş, xəstələrə əks-epidemik 
tədbirlər görülmüşdür. İl ərzində 
peyvəndlər planı 97% icra edilmişdir. 

Görülmüş işlərlə yanaşı rayonu-
muzun sanitar-epidemoloji vəziyyəti 
qənaətbəxş deyildir. Belə ki, rayonda 
heyvanların kəsim yerinin olmaması 
səbəbindən kəsim harada gəldi aparı-
lır. Lerik şəhərində və kəndlərimizdə 
sahibsiz it və pişiklərlə bağlı heç bir 
tədbir görülmür. 

Lerik şəhərində fəaliyyət göstərən 
iaşə obyektlərində heç bir kanalizasiya 
sisteminin olmaması, dəfələrlə məsələ 
qaldırılmasına baxmayaraq şəhərdə 
heç bir ictimai sanitar qovşağının 
tikilməməsi də şəhərdə antisanitar 
vəziyyəti gücləndirir. Bu cür halların 
baş verməməsi üçün rayon Gigiyena 
və Epidemiologiya Mərkəzinin kol-
lektivi ciddi tədbirlər həyata keçirməli, 
qanunsuz fəaliyyət göstərən fiziki və 
hüquqi şəxslərə qarşı qanunamüvafiq 

tədbirlər görməlidir.
Əvvəlki illərdə Səhiyyə Nazirliyi 

tərəfindən rayonumuza işləmək üçün 
yeni mütəxəssislər göndərilsə də, bu 
səhiyyə sahəsində olan kadr çatışmaz-
lığını aradan qaldırmaq üçün kifayət 
etmir. Rayonumuzda ixtisaslı həkim 
kadrlarına və tibb işçilərinə ciddi ehti-
yac vardır. Tibb işçilərinin çatışmama-
sı səbəbindən bir sıra ərazilərimizdə 
həkim və tibb məntəqələrinin 
fəaliyyəti dayandırılmışdır.

Rayonun 107 ümumtəhsil 
məktəbində 2015-2016-cı tədris ili 
üçün 7521 nəfər şagird təhsil alır. 
Şagirdlərin 88,1 %-i birinci, 11,9 %-i 
isə ikinci növbədə oxuyurlar. Ra-
yonda 15 dövlət məktəbəqədər uşaq 
müəssisəsi (bağça) fəaliyyət göstərir 
ki, onlarda da 470 nəfər uşaq tərbiyə 
alır. Onu da qeyd edək ki, cari ilin 
əvvəlindən Lerik şəhər və Piran kənd 
uşaq bağçaları özəlləşdirilməyə ha-
zırlanmışdır. Lerik şəhərində Heydər 
Əliyev Fondunun vəsaiti hesabına mü-
asir tələblərə cavab verən 100 yerlik 
uşaq bağçası inşa edilmiş, tələb olu-
nan bütün bərk və yumşaq mebellərlə, 
digər zəruri avadanlıqlarla təchiz edil-
mişdir. 2016-cı ildə tikintisi tam başa 
çatdırılan bağçaya müvafiq qurumlar 
tərəfindən maliyyə vəsaiti ayrılmadı-
ğından müəssisənin fəaliyyətə başla-
ması mümkün olmamışdır. 

180 şagird yerlik Boykəndil kənd 
tam orta və Əvilə kənd ümumi orta 
məktəbləri üçün yeni binaların tikinti-
si davam etdirilmişdir.  Hər iki məktəb 
binasının yeni dərs ilinədək istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Son illərdə rayonumuz-
da ümumtəhsil məktəblərində, 
məktəbəqədər müəssisələrdə mad-

di-texniki bazanın yaxşılaşdırılma-
sı ilə yanaşı təhsilin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsində uğurlar müşahidə 
olunmaqdadır. Lakin təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət və digər zəruri 
sahələrimizdə ali və orta ixtisas təhsilli 
mütəxəssislərə ciddi ehtiyac vardır. 
Bu boşluqların doldurulması üçün isə 
rayonumuzda heç bir ali və orta ixti-
sas təhsil verən təhsil müəssisələri 
fəaliyyət göstərmir. 

Rayonun məktəb və uşaq bağça-
larında 1321 nəfər müəllim və pedo-
qoji işçi çalışır. Ümumilikdə rayon 
əhalisinin təhsil səviyyəsi ildən ilə 
artır. Hazırda elmlər namizədlərin sayı 
17 nəfərə, ali təhsilli mütəxəssislərin 
sayı 2948 nəfərə, orta ixtisas təhsilli 
mütəxəssislərin sayı isə 3082 nəfərə 
çatmışdır. 

Mövcud peşə məktəbinə isə ildə 
60 nəfər şagird qəbul olunur ki, onlara 
da qadın  bərbəri, xalça ustası, kom-
püter kursu, traktorçu və digər peşələr 
öyrədilir. Peşə məktəbinin balansında 
olan hər iki korpus tam qəza vəziyyətinə 
düşmüş, təhsilin günün tələbləri 
səviyyəsində davam etdirilməsində 
ciddi çətinliklər yaranmışdır. Lakin 
təəssüflər olsun ki, peşə məktəbinin 
qəza vəziyyətində olması, günün 
tələblərinə cavab verməməsi ilə bağlı 
əlaqədar qurumlar qarşısında dəfələrlə 
məsələ qaldırılmasına baxmayaraq 
heç bir əməli tədbir görülməmişdir. 
Son illər rayonumuzda turizm istirahət 
əyləncə mərkəzlərinin, şadlıq saray-
larının, ictimai iaşə obyektlərinin art-
masını nəzərə alaraq peşə məktəbində 
bu sahələrdə fəaliyyət göstərmək üçün 
mütəxəssislərin hazırlanmasına diqqət 
artırılmalıdır. 

Bütün bunlarla yanaşı təhsil 
sahəsində də həlli vacib problemlər 
qalmaqdadır. 49 məktəbimiz və rayon 
təhsil şöbəsi uyğunlaşdırılmış binada 
yerləşir. Məktəblərimizin ixtisaslı fənn 
müəllimlərinə, coğrafiya, fizika, kim-
ya-biologiya, xarici dil müəllimlərinə 
tələbatı hələlik ödənilməmişdir.

Son illər məktəb və məktəbəqədər 
uşaq müəssislərinin maddi texniki ba-
zasının gücləndirilməsinə baxmayaraq 
bu sahədə olan bir çox problemlər həll 
olunmaq əvəzinə daha da artır. Yeni 
inşa edilmiş 30-dan yuxarı məktəbin 
qızdırılması qazanxana sistemi ilə 
həyata keçirilir. Lakin yanacaq üçün 
ayrılan vəsaitin azlığı, ərazilərdə enerji-
nin tez-tez kəsilməsi məktəblərdə dərsə 
davamiyyətin, təhsilin səviyyəsinin 

aşağı düşməsinə zəmin yaradır. Ra-
yon təhsil şöbəsi, rayon maliyyə 
idarəsi məsələni hərtərəfli araşdırmalı, 
məktəblərin istilik təminatı üçün tələb 
olunan vəsaitin və generatorların alın-
masına ciddi səy göstərməlidirlər.

Cari ildə rayon mərkəzində və 
kəndlərində 11 mədəniyyət evi, 55 
klub, 64 kütləvi kitabxana, 2 uşaq 
incəsənət musiqi məktəbi, tarix di-
yarşünaslıq muzeyi, uzunömürlülər 
muzeyi, rəsm qalereyası və Heydər 
Əliyev Mərkəzi fəaliyyət göstərmişdir.

Mədəniyyət  müəssisələrində  460 
nəfər işləyir ki, onlardan 34 nəfəri ali, 
50 nəfəri orta ixtisas, 376 nəfəri isə 
orta təhsillidir. Şöbədə çalışanların 
251 nəfəri və ya 54,5 %-ni qadınlar 
təşkil edir. Mədəniyyət sahəsi üzrə ali 
təhsilli, ixtisaslı mütəxəssislərin az-
lığı bu sahənin inkişafında müəyyən 
çətinliklər yaradır, göstərilən 
xidmətin keyfiyyətində özünü 
büruzə verir. Son illər mədəniyyət 
və turizm sahəsində işləmək üçün ali 
məktəbləri bitirmiş gənclərimiz işlə 
bağlı müraciətlər etsə də, vakant iş 
yeri olmadığından onları işlə təmin 
etmək mümkün olmamışdır.

Rayon tarix və diyarşünaslıq mu-
zeyinin günün tələbləri səviyyəsində 
olmaması, eksponatların nümayişi 
üçün otaqların azlığı və darısqallığı 
bir sıra çətinliklər yaratsa da, hesabat 
ilində muzeydə 2789 nəfər ziyarətçi 
rayonumuzun tarixini əks etdirən eks-
ponatlarla tanış olmuş, onlara rayonun 
tarixi, adət-ənənələri haqqında ətraflı 
məlumat verilmişdir. 978 nəfər burada 
ekskursiyada olmuş, 26 mühazirə, 18 
digər proqram və tədbir keçirilmişdir.

(ardı 3-cü səhifədə)

2017-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafın yeni hədəflərinə doğru
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Heydər Əliyev Mərkəzində il 
ərzində 56 tədbir keçirilmiş, 4630 
nəfər ziyarətçi Ulu Öndərin həyat və 
fəaliyyətini əks etdirən eksponat, foto 
və digər arxiv sənədləri ilə tanış ol-
muşdur. 31 gənc cütlük bu müqəddəs 
məkanda nikah bağlamışdır. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin zəngin irsinin öyrədilməsi 
məqsədilə 2016-cı ilin fevral-may 
ayları ərzində rayonun ümumtəhsil 
məktəblərinin 436 nəfər IX-XI sinif 
şagirdləri mərkəzdə keçirilən tarix 
dərslərinə cəlb edilmişdir. 2015-ci 
ilin noyabr ayından başlayan tarix 
dərsləri Ulu Öndərin anadan olması-
nın 93-cü ildönümü günü, mayın 10-
da başa çatdırılmışdır. 

Rayonda kinoteatr olmasa da 
respublikada fəaliyyət göstərən teatr 
kollektivləri tez-tez rayonumuzda 
qastrollarda olmuş, müxtəlif səpkili 
tamaşalarla tamaşaçıları sevindir-
mişdir. Rayonumuzda fəaliyyət 
göstərən özfəaliyyət kollektivləri də 
rayonda keçirilən kütləvi bayram 
tədbirlərində, tarixi günlərdə fəallıq 
nümayiş etdirmiş, rəngarəng konsert 
proqramları ilə çıxış etmişdir. 

Hesabat ilində kitabxanalarda 
oxucuların sayı 24,2 min nəfərə çat-
mışdır. Kitabxanalarda yeni çap olun-
muş kitabların sayı 2,0 min nüsxə art-

mış və ümumilikdə 303,7 min nüsxə 
kitab fondu yaranmışdır.

Azərbaycan Respublikası Mil-
li Elmlər Akademiyasının Arxeo-
logiya və Etnoqrafiya institutunun 
əməkdaşları Amerika Birləşmiş 
Ştatları və Fransa Respublikasının 
elm ocaqlarında çalışan həmkarları 
ilə birgə Gürdəsər və Monidi-
gah kəndlərinin ərazisində elmi 
yeniliklərlə zəngin olan tədqiqatlar 
aparmışdır.

2016-cı il ərzində rayon üzrə 
yol nəqliyyatı, məhkəmə, polis 
şöbəsi, baytarlıq və digər idarə və 
müəssisələr tərəfindən 1765 hü-
quqpozma faktı qeydə alınmışdır. 
Hüquqpozmalarla əlaqədar aidiyatı 
təşkilatlar tərəfindən 73690 manat 
cərimə tətbiq olunmuşdur.

Lerik rayonunun ərazisində 
40,5 min hektar meşə sahəsi vardır 
ki, bu da rayon ərazisinin 37%-ni 
təşkil edir. Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse prezidenti Leyla xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılmış 
“İdeya” ictimai birliyinin “Ümum-
respublika Yaşıllaşdırma” mara-
fonu çərçivəsində 2016-cı ildə də 
rayonumuzda ağacəkmə kompa-
niyası uğurla davam etdirilmişdir. 
Lənkəran-Lerik, Noda-Şingədulan, 
Lerik-Qosmalıan avtomobil yo-
lunun kənarlarında, ərazilərdə 
fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə və 
mədəniyyət müəssisələrinə məxsus 
torpaq sahələrində 3 mindən yuxarı 
ağac əkilmişdir. Əkilən bütün ağac-
lara qulluq göstərilməsi, mütəmadi 
suvarılması nəzarətə götürülmüşdür. 
Rayon meşə mühafizəsi və bərpası 
müəssisəsi tərəfindən 2016-cı ilin yaz 
və payız mövsümlərində meşəliklərin 
salınması məqsədilə 70 hektar sahədə 
37950 ədəd ting əkilmiş, 7520 kq pa-
lıd toxumu səpilmişdir. 

Rayon elektrik şəbəkəsinin ba-
lansında 73,5 km 35 kv-luq, 530,2 
km 10 kv-luq, 654 km 0,4 kv-luq 
hava xətləri, 35/10 kv-luq 5 ədəd ya-
rımstansiya, 240 ədəd 10/0,4 kv-luq 
transformator vardır. Hesabat ilində 
elektrik təsərrüfatının yenilənməsi 
ilə bağlı bir sıra müsbət işlər gö-
rülmüş, xətlərdə təmir-bərpa işləri 
aparılmışdır. 35 kv-luq Lənkəran-
Hamarat-Lerik hava xətti əsaslı təmir 
edilmiş, xətdə 65 ədəd anker dayaq, 
20 min metr AS-95 markalı naqillər 
yeniləri ilə əvəzlənmişdir. Lerik 
şəhərində köhnə 35/10 kv-luq Lerik 
yarımstansiyasının yerində müasir 
tipli yarımstansiya inşa edilmiş, bü-
tün avadanlıqlar yenilənmişdir. Lerik 
şəhərində 2, kəndlərdə isə 13 mü-
asir tipli 10/0,4 kv-luq transforma-
torlar şəbəkəyə qoşulmuş, Kələxan, 
Cənginəvud, Sipyəreğon, Təbrizli, 
Ambu, Vizəzəmin və Peştətük 
kəndlərində köhnə transformator-
ların yerinə təzələri qoyulmuşdur. 
Kəlvəz və Mistan kəndlərində 0,4 
kv-luq hava xətlərində sipləşmə işləri 
başa çatdırılmışdır. Vizəzəmin, Zü-
vüc, Conu-Tülü, Nücü-Lərmərud, 
Pirasora 10 kv-luq hava xətlərinin 

yenidən qurulması ilə bağlı əlaqədar 
qurumlar tərəfindən layihə-smeta 
sənədləri təsdiq olunmuş, xətlərdə 
yenidənqurma işlərinə başlanılmış-
dır.

Hesabat ilində 10 kv-luq hava 
xətlərində 1151 ədəd, 0,4 kv-luq 
hava xətlərində isə 496 ədəd istismar 
müddətini bitirmiş, çürümüş ağac da-
yaq dəmir dayaqlarla əvəzlənmişdir. 
İl ərzində 24 min metr AS-35 marka-
lı naqil hava xətlərinin bərpası üçün 
istifadə edilmişdir.

2016-cı il ərzində rayona 28,5 
milyon kilovat saat elektrik enerjisi 
daxil olmuş, istehlak olunan ener-
jinin dəyəri 1,1 milyon manat və ya 
79% yığılmışdır. Enerjinin dəyərinin 
tam yığılmaması elektrik şəbəkəsini 
narahat etməlidir. İtkilər, sui-istifadə 
halları və qanunsuz müdaxilələr araş-
dırılmalı, bu sahədə ciddi tədbirlər 
həyata keçirilməlidir.

Görülən müsbət işlərlə yana-
şı elektrik təsərrüfatında hələ də 
ciddi çatışmamzlıqlar mövcuddur. 
Belə ki, mal-materialların çatışma-
ması və uzun illər ərzində elektrik 
təsərrüfatında əsaslı təmir işlərinin 
aparılmaması səbəbindən xətlər 
demək olar ki, tam yararsız hala düş-
müşdür. Adi yağışlı günlərdə, ən zəif 
külək əsəndə belə ərazilərdə elekt-
rik enerjisinin verilişində fasilələr 
yaranır. Bu da əhali tərəfindən haqlı 

narazılıqla qarşılanır. 162 yaşayış 
məntəqəsi üzrə mövcud olan elekt-
rik təsərrüfatının idarə edilməsində 
işçilərin çatışmaması da ciddi 
problemlər yaradır. Rayon icra 
hakimiyyətinin daxili imkanları və 
kənd sakinlərinin köməyi ilə bərpa 

edilən elektrik xətləri isə müvəqqəti 
xarakterli olur. Əhalini dayanaqlı 
elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün 
rayon paylayıcı elektrik şəbəkəsi 
“Azərişıq” ASC qarısında ciddi 
məsələ qaldırmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin rayonumuza ən böyük 
hədiyyələrindən biri də rayonumuza 
mavi yanacağın verilməsidir.Ölkə 
başçısının qayğı və diqqəti ilə ar-
tıq rayonun 45 yaşayış məntəqəsi 
tam qazlaşdırılmış, 4064 əhali və 
51 qeyri-əhali abonenti qazla təmin 
olunmuşdur. Lənkəran Regional 
Qaz İstismar İdarəsinin Lerik xidmət 
sahəsinin ərazisində 459,4 min paqo-
metr müxtəlif təyinatlı, o cümlədən 
357,7 paqometr yerüstü, 101,8 paqo-
metr yeraltı qaz kəməri mövcuddur. 
Hal-hazırda Mastail, Əvilə, Durğan 
və Murya kəndlərinin qazlaşdırılması 
ilə bağlı işlər davam etdirilir. Artıq 
Mastail kəndində 4500 paqometr, 
Əvilə kəndində 3000 paqometr, Dur-
ğan kəndində 1200 paqometr və Mur-
ya kəndində isə 5256 paqometrdən 
çox qaz xətləri çəkilmişdir. Mastail 
və Murya kəndlərində sayğaclaşdır-
ma işləri tamamlanmaq üzrədir.

Hesabat ilində rayona 6028,1 
min kub metr təbii qaz verilmiş, əhali 
abonentlərinə satılan qazın dəyərinin 
95,6 %-i, sənaye abonentlərinə satı-
lan qazın dəyərinin 71,2 %-i, büdcə 
abonentlərinə satılan qazın dəyərinin 
96,1 %-i ödənilmişdir. Rayon üzrə 
cəmi ödəniş 91,9 % olmuşdur. Qa-
zın dəyərinin tam ödənilməsinə 
nail olmaq üçün əlaqədar qurum-
lar, cavabdeh şəxslər ciddi tədbirlər 
görməli, öhdələrinə düşən vəzifələrin 
layiqincə yerinə yetirilməsinə çalış-
malıdır.    

 Cənab Prezidentin tapşırığı-
na əsasən Lerik şəhərinin içməli su 
təchizatının yaxşılaşdırılması və ka-

nalizasiya sisteminin yaradılması ilə 
bağlı bir sıra işlər həyata keçirilmiş, 
Qosmalıan-Lerik yüksək təzyiqli 
magistral su xətti, şəhərdaxili su və 
kanalizasiya xətlərinin bir hissəsi 
quraşdırılmış, bir neçə məhəllədə 
sututarları inşa edilmişdir. 2011-ci 
ilin noyabr ayından başlanan tikin-
ti işləri tələb olunan səviyyədə və 
sürətdə aparılmadığından rayon icra 
hakimiyyəti tərəfindən əlaqədar qu-
rumlar və rayonda tikintini həyata 
keçirən şirkət qarşısında dəfələrlə 
məsələ qaldırılmışdır. Edilən çoxsaylı 

müraciətlərin nəticəsi olaraq noyabr 
2016-cı ildən sifarişçi təşkilat olan 
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC 
tərəfindən rayonda tikinti şirkəti ye-
nisi ilə əvəzlənmişdir. Artıq tikintidə 
ciddi canlanma hiss edilməkdədir. 
Biz inanırıq ki, qısa müddət ərzində 
şəhər əhalisini ciddi narahat edən 
problemlər aradan qaldırılacaq, su-
yun çəkilişi, kanalizasiya sistemi-
nin quraşdırılması başa çatdırılacaq, 
şəhər təsərrüfatına, vətəndaşlarımıza 
dəymiş ziyanlar bərpa ediləcəkdir.

Rayon su-kanal idarəsi şəhər 
əhalisinin fasiləsiz içməli su ilə təmin 
edilməsinə ciddi səy göstərməli, 
mövcud imkanlardan səmərəli 
istifadə etməli, vətəndaşların şikayət 
və təkliflərinin araşdırılması, həlli 
istiqamətində operativ tədbirlər 
görməlidir. Əhali və qeyri-əhali 
abonentləri tərəfindən edilən israf-
çılığın qarşısı vaxtında alınmalı, 
asfalt örtüyünün, küçə və meydan-
ların dağılmasına səbəb olan su 
sızmaları ilə bağlı xətlərə nəzarət 
gücləndirilməlidir.

Rayonumuzda saysız-hesabsız 
bulaqlar, dağların bol çeşmələrindən 

qidalanaraq  axan çayların olması-
na baxmayaraq bir sıra ərazilərimiz 
içməli su sarıdan olduqca əziyyət 
çəkir. Bəzi kəndlərimizdə yay ay-
larında içməli su min bir əzab-
əziyyətlə kilometrlərlə uzaqdan 
müxtəlif vasitələrlə daşınır. Su sa-
rıdan ciddi çətinlik çəkən 33 yaşa-
yış məntəqəsində yaşayan əhalinin 
içməli su ilə təmin edilməsindən ötrü 
əraziyə yaxın olan su mənbələrindən, 
bulaqlardan istifadə edilməli və ya 
artezian quyuları qazılmalıdır. 

Rayon icra hakimiyyətinin da-
xili imkanları və əhalinin dəstəyi 
ilə keçən illər ərzində yaşayış 

məntəqələrində 20-dən yuxarı artezi-
an quyu qazılmışdır. Lerik şəhərinin 
və eyni zamanda ayrı-ayrı yaşayış 
məntəqələrimizin su problemlərinin 
həlli ilə bağlı  Nazirlər Kabinetinə, 
“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” 
ASC-ə, “Azərsu” ASC-ə müraciətlər 
edilmişdir.

Son illərdə torpaqlardan 
istifadənin səmərəliliyinin artırılma-
sı, əkinə yararlı torpaq sahələrinin 

genişləndirilməsi və suvarma suyu ilə 
təminatının yaxşılaşdırılması, habelə 
əhalinin içməli suya olan tələbatının 
ödənilməsi sahəsində irimiqyaslı 
layihələr həyata keçirilməkdədir.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 15 dekabr 2015-ci il tarixli 
“Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə 
təminatının yaxşılaşdırılmasına və 
əhalinin içməli suya olan tələbatının 
ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər 
haqqında” sərəncamı ilə 2016-cı 
ildə 40 şəhər və rayonun 148 yaşayış 
məntəqəsində  əkin sahələrinin və 

əkin üçün istifadə olunan həyətyanı 
torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə 
təminatının yaxşılaşdırılması, habelə 
əhalinin içməli suya olan tələbatının 
ödənilməsi üçün 150 subartezian 
quyusunun layihələndirilməsi və 
qazılması məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat 
fondundan Azərbaycan Meliorasi-
ya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinə 10 milyon manat ay-
rılmışdır. Qeyd olunan sərəncama 
əsasən rayonumuzun Kələxan və 
Lələdulan kəndlərində artezian quyu-
larının qazılması nəzərdə tutulmuş-
dur. 

Lerik şəhərinin təmizliyinin 
həyata keçirilməsi, yaşıllıqların 
qorunması, kommunal mənzillərə 
xidmətin göstərilməsi, işıqlandır-
ma sisteminin idarə edilməsi ilə 
bağlı 4 müəssisə fəaliyyət göstərir. 
Müəssisələrdə ümumilikdə 130 nəfər 
fəhlə və qulluqçu, 14 ədəd maşın və 
mexanizm, digər avadanlıqlar vardır. 

Rayon Kommunal Müəssisləri 
İstehsalat Birliyi Lerik şəhərində 
küçələrin, məhəllələrin, suaxarların 
təmizliyini, yığılan bərk və yumşaq tul-
lantıların zərərsizləşdirilməsini həyata 
keçirir. Son illər müəssisə tərəfindən 
bir sıra müsbət işlər həyata keçirilsə 
də, hələ də şəhərin təmizliyinə, 
küçələrin vaxtında süpürülməsinə, 
zibilin zərərsizləşdirilməsinə tam 
nail olunmamışdır. Əhali, sahibkar-
lıq subyektləri, rayonda fəaliyyət 
göstərən digər hüquqi şəxslər 
tərəfindən göstərilən xidmətlərə 
görə haqqın ödənilməməsi də işlərin 
səmərəli təşkilində ciddi problemlər 
yaradır. Zibil qutularının çatışmaması, 
vətəndaşlar və digər şəxslər tərəfindən 
zibilin təyin olunmuş ərazilərə atıl-
maması, zibil poliqonuna gedən yo-
lun normal vəziyyətdə olmaması da 
müəssisənin işini çətinləşdirir. Şəhər 
ictimaiyyətinin nümayəndələri, zi-
yalılar, ağsaqqallar, şəhərdə nüfu-
zu olan hər bir şəxs şəhərimizin 
gözəlləşməsinə, təmizliyinə, abadlaş-
masına öz töhfəsini verməlidir. Hal-
hazırda Lerik şəhərində 1400-dən 
yuxarı ailə, 200-dən yuxarı sahib-
karlıq subyekti, 50-yə yaxın idarə-
müəssisə və təşkilat fəaliyyət göstərir. 
Göstərilən xidmətlərə görə hər bir 
ailə başçısı, hüquqi və fiziki şəxslər 
tərəfindən Kommunal Müəssisləri 
İstehsalat Birliyinə ödənilən cüzi, 
orta hesabla 1 manat vəsait ayın so-
nunda 2 min manat, ilin sonunda isə 
24 min manat vəsaitin müəssisənin 
hesabına daxil olması deməkdir. 
Yığılan vəsaitlə isə yeni zibil yeşi-
yi, tələb olunan digər avadanlıqlar 
almaq, həyətimizin, məhəlləmizin, 

küçəmizin, şəhərimizin təmizliyinə 
xidməti daha da yaxşılaşdırmaq olar.

Rayon yaşıllaşdırma idarəsi he-
sabat ilində park və xiyabanlarda, 
avtomobil yollarının kənarlarında 
müxtəlif növ yerli ağaclar, yeni bəzək 
ağacları, qızılgül kolları əkmiş, ya-
şıllıqları genişləndirilmiş, qazonları 
yeniləmişdir. Görülən işlərə baxma-
yaraq mövcud yaşıllıqların qorun-
ması hələ də tələb olunan səviyyədə 

deyildir. Yetişdirilən yaşıllıqlara 
vaxtlı-vaxtında aqrotexniki qullu-
ğun göstərilməməsi, yay aylarında 
suvarmanın düzgün təşkil olunma-
ması bir sıra problemlər yaradır. 
Bundan başqa ayrı-ayrı vətəndaşlar 
tərəfindən iribuynuzlu heyvanların 
park və xiyabanlara nəzarətsiz bu-
raxması min bir əzab əziyyətlə və 
böyük dövlət vəsaiti hesabına əldə 
edilən yaşıllıqların sıradan çıxarıl-
masına səbəb olur. Yaşıllaşdırma 
idarəsi işində ciddi dönüş yaratma-
lı, yaşıllıqların qorunub-artırılması-

na çalışmalı, əlaqədar təşkilatların 
köməyi ilə yaşıllıqlara zərər vuran 
şəxslərin müəyyənləşdirilib qanuna-
müvafiq qaydada cəzalandırılmasına 
nail olmalıdır.

Lerik şəhər Mənzil İstis-
mar Müəssisəsinin balansın-
da 41 kommunal bina və 450 
mənzil vardır. Mənzillərdən 267-si 
özəlləşdirilmişdir. Ümumi mənzil 
fondu 23580 kv.metrdir. Hesa-
bat ilində müəssisə tərəfindən 
mənzillərin əsaslı təmiri üçün 32560 
manat vəsait xərclənmişdir. İl ərzində 
kommunal mənzillərdə yığılan zibi-
lin daşınması da müəssisə tərəfindən 
həyata keçirilmişdir. Lakin müəssisə 
ələbaxımlığdan əl çəkməmiş, 
vətəndaşlara göstərdiyi xidmət haq-
qının yığılmasında prinsipiallıq 
nümayiş etdirməmişdir. İllər boyu 
ödəniş aparmayan vətəndaşlar barədə 
heç bir təsirli tədbir görülməmişdir. 
Yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi 
vətəndaşlar tərəfindən kommunal 
mənzillərə heç bir əlaqədar qurum-
larla razılaşdırılmadan, tikinti nor-
ma və qaydalarına uyğun gəlməyən 

artırmaların aparılması, kommunal 
mənzillərin həyətlərində şəhərimizin 
gözəlliyinə zərər verən tikililərin qu-
raşdırılması narahatçılıq doğurur. Le-
rik şəhər Mənzil İstismar Müəssisəsi 
işində ciddi dönüş yaratmalı, qaldırı-
lan məsələlərin həllinə nail olmalıdır.

   Rayon icra hakimiyyəti başçı-
sının sərəncamı ilə 2015-ci ilin may 
ayında yaradılan rayon işıqlandırma 
idarəsinin 6 nəfərlik kollektivi Lerik 
şəhərinin işıqlandırması ilə məşğul 
olur. Hesabat ilində şəhərin işıq-
landırılması nəzarətdə saxlanılmış, 
sıradan çıxan işıqlandırma dirəkləri, 
kabellər, işıq lampaları yeniləri ilə 

əvəzlənmişdir. Heydər Əliyev mey-
danından Həzi Aslanov küçəsinə 
qalxan pilləkənlərdə 20 ədəd, 
Nəriman Nərimanov küçəsindən 
Mədəniyyət mərkəzinə qalxan 
pilləkənlərdə 6 ədəd yeni, müasir 
işıqlandırma dirəkləri quraşdırıl-
mışdır. Arzuman Əsədullayev, Arif 
Nuriyev, Şıxəli Qurbanov, İsmayıl 
Yaqubov, Cəfər Cabbarlı, Həzi Asla-
nov, Valeh Müslümov küçələrindəki 

işıqlandırma sistemi bərpa edilmiş-
dir. Lerik şəhərinin girəcəyindəki 
qala divarlarındakı işıqlandırma sis-
temi yeniləri ilə əvəzlənmişdir. La-
kin narahatedici məsələlərdən biri 
də odur ki, şəhərimizin gözəlliyinə, 
vətəndaşlarımızın rahatçılığına 
xidmət edən bütün bu işlərin qorun-
ması günün tələbləri səviyyəsində 
deyildir. Bəzən yaradılan bu 
gözəlliklər ayrı-ayrı vətəndaşlar 
tərəfindən sındırılır, sıradan çıxar-
dılır. Hər bir lerikli şəhərimizin 
təəssübünü çəkməli, yaradılanların 

qorunmasına yardımçı olmalıdır. 
Rayonumuzda 494 km avtomo-

bil yolu vardır. Yolun 456 km-i yerli 
əhəmiyyətli, 38 km-i isə respublika 
əhəmiyyətli avtomobil yoludur. Ra-
yonumuzda olan avtomobil yollarına 
nəzarət “52 nömrəli Yol İstismar” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət 

tərəfindən həyata keçirilir. Hesabat 
ilində cəmiyyət tərəfindən Lənkəran-
Lerik avtomobil yolunun 27, 32 və 
52-ci km-dən keçən hissələrində is-
tinad divarları tikilmiş, sürüşmələrin 
qarşısı alınmış, yol bərpa edilmişdir. 
49-cu km-də yolun bir hissəsinə as-
falt örtüyü salınmışdır. Qış ayların-
da yolda avtomobillərin hərəkətinin 
tənzimlənməsi üçün tələb olunan 
miqdarda qum və duz tədarük edil-
miş, istifadə üçün yol kənarlarına yı-
ğılmış, buzlu və qarlı havalarda yol-
lara səpilmişdir. Ümumilikdə 2016-cı 
ildə cəmiyyət tərəfindən 607,4 min 
manatlıq iş görülmüşdür. 

Son illər ölkə rəhbərinin yol inf-
rastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı 
verdiyi sərəncamlar rayonumuzun 
da yollarının tikintisinə, əhalinin 
daha sıx yaşadığı ərazilərə yeni yol-
ların çəkilməsinə şərait yaratmışdır. 
Artıq ilkin olaraq 12 milyon manat 
dəyərində olan 26,5 km-lik Lerik-
Qosmalıan-Kəlvəz avtomobil yolu 
tikilərək əhalinin istifadəsinə ve-
rilmişdir. Prezidentin ehtiyat fon-

dundan ayrılan 9 milyon manat 
vəsait hesabına 36 km-lik Noda-
Şingədulan-Xanəgah avtomobil yo-
lunun 18 km-i asfaltlaşdırılmışdır. 
Cənab Prezident tərəfindən tikintinin 
başa çatdırılması üçün 01 noyabr 
2016-cı il tarixində 6,6 milyon ma-
nat əlavə vəsaitin ayrılması barədə 
verdiyi sərəncam rayonumuza ölkə 
rəhbərinin göstərdiyi qayğının bariz 
nümunəsidir. Artıq yolda tikinti işləri 
sürətlə aparılır. 

Büdcə vəsaiti hesabına 
kənddaxili yolların asfaltlaşdırılma-
sı işləri də rayonumuzda uğurla da-
vam etdirilmişdir. Keçən illər ərzində 
kəndara yollarına 10 km-dən çox as-
falt döşənmişdir. 

Hesabat ilində rayon icra 
hakimiyyətinin dəstəyi və kənd 
sakinlərinin köməyi ilə Piran-Veri, 
Piran-Hamarat kənddaxili yollarında 
təmir işləri aparılmışdır. Aprel ayın-
da yağan güclü yağışlar nəticəsində 
Təbrizli kəndinə gedən yolda dağıl-
mış körpünün yerində “Azəravtoyol” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən 
yeni körpü inşa edilərək istifadəyə 
verilmişdir.

Görülmüş işlərlə yanaşı ra-
yonumuzun yol infrastrukturunda 
ciddi çətinliklər hələ də qalmaqda-
dır.  Rayonumuzu qonşu rayonlarla 
birləşdirən, yeganə avtomobil yolu 
olan 56 km-lik Lənkəran-Lerik av-

tomobil yolunu son illər mütəmadi 
xarakter alan sürüşmələr, Ələt-Astara 
avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı 
ərazilərimizdə quraşdırılan qanuni və 
qanunsuz daş karxanalarında materi-
alların daşınması ilə bağlı ağır tonaj-
lı yük maşınlarının fasiləsiz hərəkəti 
keçilməz həddə gətirmişdir. 30-35 
dəqiqəyə qət edilən yolu artıq 2 saata 
da getmək mümkün olmur. Biz ina-
nırıq ki, əhalinin haqlı narazılığına 
səbəb olan avtomobil yolunun bərpası 
üçün “Azəravtoyol” ASC tərəfindən 
təxirəsalınmaz tədbirlər görüləcəkdir. 

Respublikada bütün sahələrdə 
olduğu kimi ictimai-siyasi işin apa-
rılmasında da uğurlar əldə edilmiş, 
sabitlik təmin olunmuşdur. Rayonu-
muzda da bu istiqamətdə işlər təsdiq 
edilmiş Tədbirlər Planına uyğun 
reallaşdırılmışdır. 28 May Respubli-
ka, 15 iyun Milli Qurtuluş, 18 Okt-
yabr Müstəqillik, Dövlət Bayrağı və 
Konstitusiya günü, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin anadan olması-
nın 93-cü ildönümü münasibəti ilə 
silsilə tədbirlər keçirilmişdir.

Rayonumuzda dini dözümlü-
lüyün təmin edilməsi məqsədi ilə 
dini icmalarla əlaqəli işin qurul-
ması, dövlət-din münasibətlərinin 
təbliği, radikal dini cərəyanların 
yayılmasının qarşısının alınması, 
Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 
“Multikulturalizm ili” elan edilmiş 
2016-cı ildə Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi və digər əlaqədar 
təşkilatlarla birgə vaxtaşırı tədbirlər 
keçirilmiş, rayonda dini sabitliyin 
qorunması təmin edilmişdir. 

Rayonda 12 siyasi partiyanın 
yerli təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu 
partiyalardan 1-i iqtidar, 2-si iqtidar-
yönümlü, 9-u müxalifət partiyasıdır. 
İqtidaryönlü və müxalifət partiya 
üzvlərinin ümumi sayı 354 nəfərdir. 

Respublikanın hər yerində ol-
duğu kimi rayonumuzda da YAP ən 
nüfuzlu, bütün sahələrdə öz sözünü 
deməyi bacaran, sıraları günü-gündən 
artan, xalqın böyük əksəriyyətini 
özündə birləşdirməyi bacaran parti-
yadır. 57 ilk təşkilatda olmaqla par-
tiya üzvlərinin sayı 2016-cı il ərzində 
3940 nəfərə çatmışdır ki, bunun da 
678 nəfəri qadın, 1800 nəfəri isə 
gənclərdir. Hesabat ilində 132 nəfər 
partiya sıralarına qəbul olmuşdur.

 Müxalifət partiyalarının rayon 
təşkilatları tərəfindən heç bir kütləvi 
tədbir keçirilməmişdir. Rayonda icti-
mai-siyasi vəziyyət sabitdir.

2016-cı il sentyabr ayının 26-sı 
ümumxalq səsverməsi(Referendum) 
keçirilmiş, rayon əhalisinin 75 fai-
zi öz vətəndaşlıq borclarını yerinə 
yetirərək səsvermədə iştirak etmiş, 
84 faizdən çox seçici Konstitusiyaya 
təklif edilən əlavə və dəyişikliklərə 
“Hə” demişdir. Referendumun 
nəticələri bir daha sübut etdi ki, 
Azərbaycan xalqı ilə dövlət birdir, 
ölkəmizi öz inkişaf yolundan heç bir 
qüvvə saxlaya bilməyəcəkdir.

(ardı 4-cü səhifədə)

Təşəbbüskarlıq, fədakarlıq üz ağardar, şöhrət gətirər 
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Çağırışyaşlı gənclərin hərbi 
xidmətə hazırlanması, vətənə 
məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsinə 
nail olmaq məqsədi ilə Böyük Vətən 
Müharibəsi və Qarabağ müharibəsi 
iştirakçıları ilə onların görüşlərinin 
keçirilməsi daim diqqət mərkəzində 
saxlanılmışdır. May ayında rayonun 
hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, 
təşkilat və müəssisə rəhbərlərinin iş-
tirakı ilə 1941-1945-ci illər Böyük 
Vətən Müharibəsində Qələbənin il-
dönümü münasibəti ilə ümumrayon 
tədbiri və müharibə veteranları ilə gö-
rüş keçirilmiş, müharibə iştirakçıları-
na hədiyyələr təqdim edilmişdir.

Cənab Prezidentin sərəncamına 
uyğun olaraq 2016-cı ildə gənclərin 
hərbi xidmətə yola salınması 
münasibətilə təntənəli mərasimlər ke-
çirilmişdir. Rayon gənclər və idman 
idarəsi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon 
şöbəsi gənclərin təntənəli sürətdə hərbi 
xidmətə yola salınması mərasimlərinin 
vaxtaşırı keçirilməsini diqqətdə saxla-
malıdır.  

Gənclərdə sağlam həyat tərzinin 
formalaşdırılması, onların narko-
maniya kimi zərərli vərdişlərdən 
çəkindirilməsi istiqamətində bir 
sıra tədbirlər keçirilmiş, gənclərlə 
maarifləndirici söhbətlər aparılmış-
dır. Gənclərdə sağlam həyat tərzinin 
formalaşdırılması, onları zərərli 
vərdişlərdən çəkindirmək məqsədi ilə 
hazırlanmış plakatlar, buklet-kitabça-
lar paylanılmışdır.

Hesabat ilində rayon gənclər və 
idman idarəsinin iştirakı ilə 20 yan-
var şəhidlərinə həsr olunmuş inşa yazı 
müsabiqəsi, Xocalı faciəsinin ildö-
nümü ilə əlaqədar rəsm müsabiqəsi, 
gənclərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin 
gücləndirilməsi üçün “Şahin” və 
“Sərhədçi” hərbi-idman oyununun 
rayon yarışı, yeniyetmə gənclərin bi-
lik və bacarıqlarının artırılması, iste-
dadlarının aşkar edilməsi məqsədi ilə 
məktəblilər və gənclər arasında intel-
lektual oyun, voleybol, futbol, güləş, 
dama, şahmat və digər idman yarışları 
keçirilmişdir.  

2016-cı il ərzində rayonumuzun 
gəncləri və idmançıları respublika 
səviyyəli tədbirlərdə, idman yarışla-
rında fəal iştirak etmiş, uğurlar əldə 
etmişlər. 

Mənfur qonşularımızın ölkəmizə 
təcavüzü bu gündə davam edir. 
Məlum aprel hadisələri zamanı Ali 
Baş Komandamızın rəhbərliyi ilə or-
dumuzun şanlı qələbəsi xalqımızın 
ruh yüksəkliyini bir daha nümayiş 
etdirdi. Bunun bariz nümunəsi vətən 
torpaqlarını müdafiə edərkən şəhidlik 
zirvəsinə qalxmış el oğullarımızın 
dəfn mərasimindəki insan coşqusu idi.   

Müdafiə Nazirliyi və Lerik Rayon 
İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı 
ilə uzunömürlülər diyarı Lerikdə aprel 
döyüşlərinin iştirakçıları olan bir qrup 
hərbi qulluqçu və onların ailə üzvləri 
ilə rayon ictimaiyyətinin görüşü ke-
çirilmiş, döyüşçülərə və onların ailə 
üzvlərinə qiymətli hədiyyələr təqdim 
olunmuş, rəngarəng musiqi nömrələri 
ilə rayon özfəaliyyət kollektivləri on-
ların qarşısında çıxış etmiş, “Xəyal” 
turizm və istirahət mərkəzində döyüş 
iştirakçıları və onların ailə üzvləri 
üçün ziyafət verilmişdir.

Cənab Prezidentin tapşırığına 
uyğun olaraq rayonumuzda yaşayan 
bütün imtiyazlı kateqoriyadan olan 
şəxslər daim rayon icra hakimiyyətinin 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Bütün 
milli və dini bayramlarda bu kateqo-
riyadan olan vətəndaşlara maddi yar-
dım və ərzaq bağlamaları verilmiş, 
onlarla tez-tez görüşlər təşkil edilmiş, 
məişət problemlərinin  həll edilməsi 
istiqamətində tədbirlər görülmüşdür. 
Hal-hazırda Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Lerik 
rayonunda mənzil növbəsində olan 
10 nəfər Qarabağ müharibəsi əlili 

və şəhid ailələri üçün fərdi yaşayış 
evlərinin tikintisində son tamamlanma 
işləri həyata keçirilir, daha 4 fərdi ya-
şayış evinin tikintisi ilə bağlı texniki 
işlər aparılır.

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin tapşırığına əsasən 04 okt-
yabr 2016-cı il tarixdən 18 oktyabr 
2016-cı il tarixədək səyyar “ASAN 
xidmət”in müasir texniki avadanlıq-
larla təchiz edilmiş xüsusi avtobusları 
rayonumuzun ərazisində olmuş və ra-
yon sakinlərinə xidmət göstərilmişdir. 
Ümumilikdə 1564 nəfər “ASAN 
xidmət”ə müraciət etmiş, 801 sənəd 
qəbul edilmiş, 684 nəfərin sənədləri 
hazırlanaraq təhvil verilmişdir.

Lerik rayonunda işləyən və işsiz 

əhalini əhatə edən iqtisadi fəal əhali 
32394 nəfər təşkil etmişdir. İl ərzində 
rayon məşğulluq mərkəzinə 1508 
nəfər işaxtaran vətəndaş müraciət et-
mişdir. Müraciət edənlərin 245-ni qa-
dınlar, 534 nəfərini isə gənclər təşkil 
edir.

Rayonda qeyri-məşğul əhalinin 
sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, 
xüsusi ilə gənclərin məşğulluğunun 
gücləndirilməsi sahəsində aktiv 
tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi 
ilə 09 sentyabr 2016-cı il tarixdə ra-
yon mədəniyyət mərkəzinin foyesində 
“Əmək yarmarkası” keçirilmişdir. 
Yarmarkada 19 müəssisə iştirak et-
mişdir. Burada 15 dövlət, 4 qeyri-
dövlət müəssisəsi tərəfindən  457 boş 
iş yeri təqdim edilmişdir. Tədbirdə 
280 nəfər iştirak etmişdir ki, onlar-
dan 51 nəfərinə işə düzəlməkdən ötrü 
göndəriş məktubu verilmişdir. 18 
nəfər vətəndaş kvota üzrə iş yeri ilə 
təmin olunmuşdur.

Rayonumuzda ilbəil artan ti-
kinti-quraşdırma işləri, açılmış yeni 
müəssisələr sakinlərimizin işsizlik 
problemlərini tam aradan qaldırmamış-
dır. Hələ də vətəndaşlar işlə təmin olun-
maqla bağlı rayon icra hakimiyyətinə 
müraciətlər edirlər. Min hektarlarla 
məhsuldar torpaq sahələrinə malik 
olan vətəndaşlarımızın bu sahənin 
inkişafına meyl göstərməməsi, əkin-
biçin, maldarlıqla məşğul olmaması, 
ərazi icra nümayəndələrini, bələdiyyə 
qurumlarını narahat etməlidir. Bütün 
dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də 
iqtisadi çətinliklərin artması, neft və 
neft məhsullarının qiymətinin kəskin 
surətdə aşağı düşməsi ilə bağlıdır. 
Məhz neftdən asılılığın azaldılması 
üçün dövlət başçısı qeyri-neft sekto-
runun, xüsusilə kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsinə dəstək verir. Bu 
diqqət və qayğı sakinlərimizi torpa-
ğa daha da bağlamalı, əkin sahələri 
genişləndirilməli, heyvandarlıq inki-
şaf etdirilməlidir. Kənd təsərrüfatının 
inkişaf etdirilməsi ərzaq bolluğunun 
yaranması ilə yanaşı hər bir ailənin 
maddi vəziyyətinin yüksəlməsini 
təmin edəcəkdir. Yerli qurumlar, zi-
yalılar bu istiqamətdə əhali arasında 
geniş izahat işləri aparmalıdır.

Çox narahatedici məsələlərdən 
biri də idarə, müəssisə və 
təşkilatlarda, ərazilərimizdə yaranan 
vakant iş yerlərinin heç bir növbə 
gözlənilmədən bəzən ehtiyacı ol-
mayan vətəndaşlara verilməsidir. 
Rayon Məşğulluq mərkəzi rayonda 
fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə 
və təşkilatlarla işini birgə qurma-
lı, məşğulluq mərkəzinin təqdimatı 
olmadan işçi işə götürülməməlidir. 
Qanunun tələblərini pozanlar haqqın-
da normativ hüquqi aktlara müvafiq 
tədbirlər həyata keçirilməlidir.  

Lerik şəhərində, Lənkəran-Lerik 
avtomobil yolunun kənarında yerləşən 
ərazilərdə, kəndlərimizdə hələ də 
ayrı-ayrı vətəndaşlar tərəfindən qa-
nunsuz tikinti işlərinin aparılması 
davam etdirilir. Bu məsələnin rayon 
icra hakimiyyətində bir neçə dəfə 
müzakirə edilməsinə baxmayaraq 
hələ də əlaqədar qurumlar bu cür qa-
nunsuzluqların qarşısının alınmasın-
da gözləmə mövqeyi tuturlar. Hamı 
bilməlidir ki, rayonda aparılan hər 

hansı qanunsuz tikinti işləri sonda 
rayonumuzun ümumi görünüşünə, 
tikintilərin qeydiyyatsız qalmasına, 
baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin 
artmasına şərait yaradır. 

Bütün bunların qarşısını almaq-
dan ötrü cənab Prezident tərəfindən 30 
sentyabr 2015-ci il tarixdə Azərbaycan 
Respublikası Cinayət Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında qa-
nun imzalanmışdır. Qanuna əsasən 
mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüqu-
qu olmadan torpaq sahəsini özbaşına 
hasarlama, becərmə və ya dəyişdirmə, 
torpaq sahəsi üzərində özbaşına ti-
kinti-quraşdırma işlərinin aparılması-
na görə bir ildən üç ilədək müddətdə 
azadlıqdan məhrumetmə, bu əməllər 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda 
törədildikdə üç ildən beş ilədək azad-
lıqdan  məhrumetmə cəzası nəzərdə tu-
tulmuşdur. Ərazi icra nümayəndələri, 
bələdiyyə sədrləri və digər aidiyyəti 
şəxslər bu məsələni daim diqqətdə 
saxlamaqla qanunun tələblərinə əməl 
etməli, əhali arasında izahat işləri 
aparmalıdır.                

Lerik rayonunun hüquq mühafizə 
orqanları Azərbaycan Respublikasının  
Konstitusiyasını, Azərbaycan  Res-
publikasının  Qanunlarını, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərman və 
sərəncamlarını rəhbər tutaraq, qanun-
çuluğun möhkəmləndirilməsi, hər 
kəsin qanun qarşısında bərabərliyi, 
vətəndaşların hüquq və azadlıq-
larına hörmət edilməsi, rayonda 
cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına 
qarşı mübarizə istiqamətində müəyyən 
işlər görmüşdür.

2016-cı ildə rayonda qeydə alın-
mış cinayətlərin sayı 35 olmuşdur. 
Onlardan 15-i böyük ictimai təhlükə 
törətməyən, 14-ü az ağır, 4-ü ağır, 
2-si xüsusi ilə ağır cinayət hadisələri 
olmuşdur.   

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev sosi-
al müdafiə sahəsində vahid dövlət 
siyasətinin və səmərəli idarəetmənin 
həyata keçirilməsi, əhalinin sosial 
tələbatlarının ödənilməsində müa-
sir informasiya texnologiyalarının 
tətbiqi ilə kompleks yanaşmanın 
gerçəkləşdirilməsi, o cümlədən əmək 
pensiyaları və digər sosial ödənişlərin 
təyinatının “bir pəncərə” prinsipi üzrə 
təşkilinin təmin edilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondunun Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyinin strukturuna daxil edilməsi 
barədə sərəncam imzalamışdır. Ar-
tıq sərəncamın icrası başa çatdırıl-

mış, rayon əhalinin sosial müdafiəsi 
mərkəzi ləğv olunaraq DSMF-nun 
rayon şöbəsinə birləşdirilmişdir. Biz 
inanırıq ki, vətəndaşların daha həssas 
və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan 
təbəqəsinin problemləri bundan sonra 
yerli orqan tərəfindən daha operativ 
araşdırılacaq və həlli istiqamətində 
qanunun müəyyənləşdirdiyi qaydada 
işlər həyata keçiriləcəkdir.

2016-cı ildə rayonumuzun yer-
li gəlir və xərcləri 16783,5 min ma-
nat proqnozlaşdırılmış və  16737,2 
min manat vəsait xərclənmişdir. Yer-
li büdcənin mədaxil hissəsinin cari 
gəlirləri 2168 min manata qarşı 2204 
min manat icra edilmişdir. 2017-ci 
il üçün rayonumuzun yerli gəlir və 
xərcləri 5163 min manat, o cümlədən 
büdcənin mədaxil hissəsinin yerli 
gəlirləri isə 2130 min manat proqnoz-
laşdırılmışdır.

2016-cı ildə rayon icra hakimiyyəti 
başçısı yanında Şuranın 32 iclası keçi-
rilmişdir. Bu iclaslarda iqtisadi, sosial-
mədəni və digər yerli əhəmiyyətli 38 
məsələ müzakirə edilmişdir. Şuranın 
iclaslarında qəbul edilmiş qərarlar pro-
tokollarla rəsmiləşdirilmişdir. Rayon 
icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən ay-
rı-ayrı məsələlərlə bağlı 222 sərəncam 
və 163 əmr imzalanmışdır. 

Şura iclaslarında rayon icra 
hakimiyyəti başçısı aparatının müvafiq 
şöbələrinə, ərazi icra nümayəndələrinə 
tapşırıqlar, müvafiq idarə, təşkilat 
və müəssisə rəhbərlərinə tövsiyələr 
verilmiş, qərarların surətləri onlara 
çatdırılmışdır. Eyni zamanda Şura-
nın iclas qərarlarının icrasına nəzarət 
aparatın Sənədlərlə və vətəndaşların 
müraciətləri ilə iş şöbəsi tərəfindən 
təmin edilmişdir. Bununla əlaqədar 
şöbədə xüsusi kitab ayrılmış və müva-
fiq qeydlər aparılmışdır.

Ölkə başçısının vətəndaş-məmur 
münasibətləri ilə bağlı tələbkarlığına 
uyğun olaraq rayon icra hakimiyyəti 
vətəndaşlarla müntəzəm əlaqəni 
daim nəzarətdə saxlamış, sakinlərin 
müraciətlərinə, ərizə və şikayətlərinə 
diqqətlə yanaşmağa səy göstərmişdir. 
İl ərzində rayonun bütün inziba-
ti ərazi dairələrində rayon icra 
hakimiyyəti başçısı tərəfindən rayon-
da fəaliyyət göstərən idarə, təşkilat 
və müəssisələrin, rayonun hüquq 
mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə 
birlikdə  səyyar qəbul və əhali ilə 
görüşlər keçirilmişdir. Ərazilərdə ke-
çirilmiş səyyar qəbullarda 3456 nəfər 
vətəndaş iştirak etmiş, 518 nəfər qəbul 
edilmiş və onların müraciətlərinə ba-
xılmışdır. Vətəndaşlar su problemini, 
məktəb, tibb müəssisələrin, elekt-
rik xətlərinin və yolların tikintisini 
və təmirini, kəndlərə qaz xətlərinin 
çəkilməsini, işlə təmin olunmasını, 
evlərinə dəymiş ziyanın bərpasını, 
evlə təmin olunmasını və digər 
problemlərinin həllinə köməklik 
göstərilməsini xahiş etmişlər. 
Müraciətlərin bir çoxu yerində həll 
edilmiş və ya həll edilməsi üçün 
əlaqədar təşkilatlara tapşırıqlar veril-
miş, rayonda həlli mümkün olmayan 
digər məsələlər barədə yuxarı dövlət 
orqanları qarşısında vəsatət qaldırıl-
mışdır. 

2016-cı ildə rayon icra 
hakimiyyətinə 1414, keçən ilin mü-
vafiq dövrünə nisbətən 144 çox 
yazılı müraciət daxil olmuş, 1252 
nəfər, keçən ilə nisbətən 60 nəfər 
çox vətəndaş rayon icra hakimiyyəti 
başçısının qəbulunda qeydiyyata 
alınmışdır. 2016-cı ildə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administ-
rasiyasından 551 müraciət, 176 çox, 
Milli Məclisdən 28 müraciət, 8 çox, 
Nazirlər Kabinetindən 38 müraciət, 
5 çox, mərkəzi qurumlardan 83 
müraciət, 100 az, rayon ərazisindən 
714 müraciət, 55 çox müraciət da-
xil olmuşdur. Baxılmaq üçün rayon 
icra hakimiyyətinə göndərilmiş bu 

müraciətlər qanunamüvafiq qayda-
da araşdırılmış və nəticəsi barədə 
vətəndaşlara cavab verilmişdir. 

Hesabat ilində rayon icra 
hakimiyyəti və beş ərazi icra 
nümayəndəliyində fəaliyyət göstərən 
Operativ İdarəetmə Mərkəzləri vasitəsilə 
39 vətəndaş rayon mərkəzinə gəlmədən 
bu mərkəzlər vasitəsilə onlayın qəbul 
edilmiş, rayon icra hakimiyyətinin 
elektron poçt ünvanına daxil olmuş 68 
nəfərin elektron müraciəti araşdırılmış 
və cavab verilmişdir.

Vətəndaşlar tərəfindən daxil olan 
müraciətlər, əsasən, işlə təmin olunma, 
torpaq islahatı, təhsil haqqı, ünvanlı 
dövlət sosial yardım istəməsi, mənzil, 
tikinti, abadlıq, evinə dəymiş ziya-
nın bərpasına köməklik göstərilməsi, 
maddi yardım istəməsi və sairə barədə 
olmuşdur. 

2016-cı ilin yekunla-
rı və qarşıda duran vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsini təmin etmək, 
əhalini narahat edən məsələlərin həllinə 
nail olmaq məqsədi ilə ictimaiyyətin 
nümayəndələrinin iştirakı ilə ərazi icra 
nümayəndələrinin açıq hesabat iclas-
larının keçirilməsi başa çatdırılmışdır. 
Hesabat yığıncaqlarında ictimaiyyətin 
nümayəndələri, ağsaqqallar tərəfindən 
kəndara yollarının, 10 və 0,4 kv-luq 

elektrik hava xətlərinin əsaslı təmiri, 
ərazilərdə yeni məktəblərin, tibb 
müəssisələrinin, rabitə şöbələrinin, 
mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, 
içməli su probleminin həlli, yaşayış 
məntəqələrinə qaz çəkilişi və əhalini 
narahat edən digər məsələlər əsas 
problem kimi səslənmişdir. Qaldırılan 
problemlərin, verilmiş təkliflərin icra-
sını vaxtında təmin etmək üçün rayon 
icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən 
görüləcək işlərə dair tədbirlər planı 
tərtib edilmiş, rayon icra hakimiyyəti 
başçısının səlahiyyətlərində olmayan 
təkliflərin növbəti Dövlət Proqramına 
daxil edilməsi üçün  yuxarı dövlət or-
qanlarına müraciətlər edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı-

na əsasən Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə Komissiyanın Azərbaycan 
Respublikası Prezident Administ-
rasiyasının rəhbəri cənab Ramiz 
Mehdiyevin rəhbərliyi ilə 26 dekabr 
2016-cı il tarixdə keçirilən iclasından 
irəli gələn vəzifələr və verilən tapşı-
rıqlar rayon icra hakimiyyəti başçısı 
yanında geniş Şura iclasında müzakirə 
edilmişdir. Şura iclasında bir daha 
səsləndirilmişdir ki, bütün sahələr 
üzrə korrupsiya və rüşvətxorluğa 
qarşı mübarizə tədbirləri daha da 
gücləndiriləcək, onların aradan qal-
dırılmasına dair sistem və institusio-
nal xarakterli tədbirlər hazırlanaraq 
həyata keçiriləcək, dövlət orqanlarının 
fəaliyyətində şəffaflıq daha da artırıla-
caqdır. 

Korrupsiya və rüşvətxorluğa qar-
şı mübarizədə kadrların düzgün seçi-
lib yerləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. İşə qəbul edilən şəxslər 
peşəkar, yüksək bilikli, məsuliyyətli, 
müasir düşüncəli və mədəni davranı-
şa malik olmalıdırlar. Dövlət qurum-
larının rəhbərləri tabeliyində olan hər 
bir işçini tanımalı, onları narahat edən 
problemləri bilməli və fəaliyyətlərini 
diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 
Vəzifələrinin icrası ilə bağlı bir araya 
sığmayan, dövlət orqanlarının nüfuzu-
nu aşağı sala biləcək hərəkətlərin qarşı-
sı qətiyyətlə alınmalıdır. Hər bir dövlət 
qurumunun rəhbəri isə öz əməkdaşları 
üçün vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır. 

Hesabat ilində İsrail dövlətinin 
Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dan 
Stav rayonumuzda olmuş, rayon icra 
hakimiyyətində keçirilən görüşdə ra-
yonun qədim tarixi, sosial-iqtisadi in-
kişafı haqqında qonağa ətraflı məlumat 
verilmişdir. Səfər çərçivəsində qonaq 
Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət 
etmiş, rayon tarix və diyarşünaslıq 
muzeyi, eləcədə “Uzunömürlülər” 
muzeyində eksponatlarla, rayonun bir 
sıra tarixi və mədəni abidələri ilə ya-
xından tanış olmuşdur. 

Cari ildə Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin tapşırığına əsasən 
Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, 
Baş Prokuror Zakir Qaralov, Əmək 

və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri 
Səlim Müslümov  Lerik şəhərində ra-
yon sakinlərini qəbul etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 
İnsan Hüquqları Üzrə Müvəkkili 
(Ombudsman) Elmira Süleymano-
va rayonumuzda olmuş, ictimaiyyət 
nümayəndələri, ziyalılar, rayon-
da fəaliyyət göstərən sahibkar-
lar, qeyri hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş, 
onları narahat edən məsələlərə ay-
dınlıq gətirmişdir. Rayonda mədəni, 
ictimai-siyasi xarakterli kütləvi 
tədbirlər keçirilmişdir. Keçirilən 
bütün tədbirlər dövlətçiliyimizin 
daha da güclənməsinə, insan-
larda vətənpərvərlik hisslərinin 
yüksəlməsinə, vətənimizin hər qa-

rışına sahiblik etmək prinsipinə 
köklənmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin tapşırığına əsasən “Ölkəmizi 
tanıyaq” devizi ilə keçirilən tədbirlərlə 
bağlı 500 nəfərdən yuxarı Sumqayıt, 
Qubadlı, Kəlbəcər, Zəngilan, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd və digər rayonları 
təmsil edən gənclər rayonumuzda ol-
muş, rayonumuzun təbiəti, tarixi, milli 
mətbəxi ilə tanış olmuşlar. Qarşılıqlı 
olaraq rayonumuzun fəal gəncləri də 
Gəncə, Şəmkir, Göygöl şəhərlərində 
olmuşdur. Yola salınan gənclər rayon 
icra hakimiyyətində qəbul olunmuş və 
onlarla söhbət aparılmışdır.

Rayonumuzun sosial-iqtisadi 
göstəriciləri, vətəndaşların qəbulu, 
o cümlədən rayon icra hakimiyyəti 
başçısının səyyar görüş-qəbulların, 
rayon ərazisində keçirilən tədbirləri 
əks etdirən məlumatların Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administra-
siyasının Regional idarəetmə və yerli 
özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi 
tərəfindən müəyyən edilmiş qrafikə 
uyğun olaraq RİAİS-ə ötürülməsi, 
mərkəzi qəzet və televiziyalarda, yer-
li qəzetdə işıqlandırılması və rayon 
icra hakimiyyətinin internet saytında 
yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.

Rayon icra hakimiyyəti başçı-
sının 29 inzibatı ərazi dairəsi üzrə 
nümayəndələri işlərini Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-
ci il 06 iyun tarixli 648 saylı 
Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Yer-
li icra hakimiyyətləri haqqında 
Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun 
qurmuşdur. Rayon icra hakimiyyəti 
başçısı aparatı tərəfindən inziba-
ti ərazi nümayəndələrinin fəaliyyəti 
mütəmadi olaraq araşdırılmış, işdə 
intizamsızlığa və nöqsana yol vermiş 
bir neçə vəzifəli şəxs haqqında inti-
zam tədbiri görülmüşdür. Aşkar edil-
miş nöqsan və çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması üçün müvafiq köməklik 
göstərilmişdir. 

Yerlərdə fəaliyyət göstərən 
idarə və müəssisələrin, sahibkar-
lıq subyektlərinin işinin qurulması, 
vətəndaşların şikayətlərinin, qaldırdıqla-
rı sosial problemlərin həll edilməsi üçün 
ərazi icra nümayəndələri tərəfindən iş 
aparılmış, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurla 
həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi, siyasi 
islahatların məzmun və mahiyyətinin, 
respublikada və rayonumuzda aparı-
lan tikinti-quruculuq işləri haqqında 
məlumatların əhaliyə çatdırılması işi 
həyata keçirilmişdir. İnzibati ərazi icra 
nümayəndələri tərəfindən gənclərin 
həqiqi hərbi xidmətə çağırılması işi 
təşkil olunmuş, ərazilərdə aparılan ti-
kinti-abadlıq işlərinə rəhbərlik edilmiş, 
əhalini narahat edən yerli problemlərin 
aradan qaldırılması üçün tədbirlər 
həyata keçirilmişdir.

Rayon icra hakimiyyəti başçı-
sı aparatında inzibati vəzifələrdə 
kadrlar ixtisas tələbləri nəzərə alın-
maqla “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu-
na müvafiq olaraq yerləşdirilmişdir. 

Rayon icra hakimiyyəti başçısı 
aparatı və rayonda fəaliyyət göstərən 
bütün dövlət idarə və müəssisələri 

müasir kompüter avadanlıqları ilə 
təmin edilmiş, əksəriyyəti internet 
şəbəkəsinə qoşulmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 57-ci maddəsinə, 
həmçinin 94-cü maddəsinin 1-ci 
bəndinə uyğun olaraq “Konstitusiya-
da təsbit edilmiş insan və vətəndaş 
hüquqlarından və azadlıqlarından 
istifadə, bu hüquqların və azadlıq-
ların dövlət təminatı”nın daha eti-
barlı surətdə həyata keçirilməsinə 
yönəldilmiş “Azərbaycan Respubli-
kasının “Vətəndaşların müraciətləri 
haqqında” 30 sentyabr 2015-ci il ta-
rixli Qanunu, Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 23 iyun 2016-cı 
il tarixli 950 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “Dövlət və bələdiyyə 
orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə 
mülkiyyətində olan və ya paylarının 
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və 
ya bələdiyyəyə məxsus olan hüqu-
qi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 
vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı 
kargüzarlığın aparılması Qaydası”, 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 
935 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edil-
miş  “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında 
idarə, təşkilat və müəssisələrdə kargü-
zarlığın aparılmasına dair Təlimat”, 
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 29 aprel 2015-ci il tarixli 503 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında 
vətəndaşların müraciətləri üzrə vahid 
elektron informasiya sisteminin yara-
dılması haqqında” Qaydalara uyğun 
olaraq rayon icra hakimiyyəti aparatın-
da və ərazi icra nümayəndəliklərində 
kargüzarlıq işləri vaxtı-vaxtında araş-
dırılır, müvafiq tədbirlərin görülməsi 
və qərarların qəbul edilməsi üçün rayon 
icra hakimiyyəti başçısı yanında Şura 
iclaslarında müzakirə edilir. Şəhər, 
kənd ərazi icra nümayəndəliklərində 
sənədlərlə işin vəziyyətinin yaxşılaş-
dırılması, vətəndaşların yazılı və şifa-
hi müraciətlərinə baxılması sahəsində 
nöqsanların vaxtında aradan qaldırıl-
ması üçün təsirli tədbirlər görülür.

Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti  
Azərbaycan Respublikası  qa-
nunlarının, Prezidentin fərman və 
sərəncamlarının, göstərişlərinin, 
Nazirlər Kabinetinin qərar və 
sərəncamlarının həyata keçirilməsi 
üçün tələb olunan bütün məsələlərin 
həllinə, yerli idarəetmə orqanlarının 
fəaliyyətinin gücləndirilməsinə və 
onların işinə gündəlik nəzarətə səy 
göstərmişdir. Respublikamızda aparı-
lan sosial-iqtisadi inkişafın dinamik-
liyini təmin etmək üçün rayon icra 
hakimiyyəti başçısı Şuranın, apara-
tın və şöbələrin işini əlaqələndirmiş, 
bunun nəticəsində sosial-iqtisa-
di, ictimai-siyasi vəzifələrin yerinə 
yetirilməsində operativliyə nail olun-
muşdur.

Rayonumuzdakı ictimai stabillik, 
müxtəlif peşə adamlarının tutduqla-
rı vəzifədən asılı olmayaraq dövlətə 
sədaqətlə xidməti  həmişə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin diqqət və 
nəzarətində olmuşdur. Son illər rayon 
icra hakimiyyəti aparatında, ərazi icra 
nümayəndəliklərində və ikili tabelikdə 
olan yerli bölmələrdə çalışan dövlət 
qulluqçuları, təhsil və səhiyyə işçiləri, 
sadə peşə adamları Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müva-
fiq sərəncamları ilə əməkdar həkim, 
əməkdar müəllim, əməkdar jurnalist 
fəxri adları, orden və medallarla təltif 
olunmuşdur. Hesabat ilində Tikəband 
kənd ərazi icra nümayəndəsi Bəyəli 
Bədəlovun Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı ilə “Dövlət 
Qulluğunda Fərqlənməyə görə” me-
dalı ilə təltif olunması cənab Prezi-
dentin rayonumuzun hər bir sakininə 
göstərdiyi diqqət və qayğısının bariz 
nümunəsidir. 

Rayonumuzun inkişafına 
göstərdiyi qayğı və diqqətə, apa-
rılan quruculuq, abadlıq işlərinə 
görə rayon əhalisi adından 
möhtərəm Prezidentimizə dərin 
minnətdarlığımızı bildirir və əmin 
edirik  ki, hər bir vətəndaşın yaxşı ya-
şaması və işləməsi, dövlətçiliyimizin 
möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatımı-
zın inkişaf üçün verilmiş Fərman və 
Sərəncamlar, tapşırıq və tövsiyələr, 
Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar 2017-
ci il tarixli iclasındakı proqram xarak-
terli nitqinizdən irəli gələn vəzifələr 
layiqincə yerinə yetiriləcək və Lerik 
rayonunun davamlı sosial-iqtisadi in-
kişafı təmin ediləcəkdir.

Əziz leriklilər!
Rayon icra hakimiyyəti başçısı-

nın “2016-cı ilin sosial-iqtisadi ye-
kunları barədə” hesabat məruzəsi 
müzakirənizə təqdim edilir. Hesa-
bat haqqında rəy və təkliflərinizi 
qəzetimizin redaksiyasına və rayon 
icra hakimiyyəti başçısı aparatına 
göndərə bilərsiniz.

Firavan və rahat həyatı öz səylərimizlə qurmalıyıq


