
    İyulun 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında təhlükəsizliyin təmin
olunması sahəsində görülən işlər və qarşıda
duran vəzifələr barədə” müşavirə keçirilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirədə
iştirak etmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Təh-
lükəsizliyi Xidmətinin rəisi Nurlan Pənahov
çıxış edərək demişdir ki, xidmətin fəaliyyətinin
təşkili və maddi-texniki bazasının gücləndi-
rilməsi qarşıya qoyulmuş vəzifələrin uğurla
yerinə yetirilməsinə imkan verir. Sovetlər
Birliyi dövründə muxtar respublikanın təhlü-
kəsizlik orqanları çətin şəraitdə fəaliyyət gös-
tərirdilər. Lakin bu gün muxtar respublikada
aparılan geniş quruculuq işləri Dövlət Təhlü-
kəsizliyi Xidmətini, eləcə də xidmətin şəhər
və rayon idarələrini də əhatə etmiş, müasir iş
şəraiti yaradılmış, əməkdaşların sosial-məişət
şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Nurlan Pənahov
2019-cu ilin ötən dövründə muxtar respublikada
təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində gö-
rülən işlərdən danışmış, yaradılan şəraitə və
göstərilən yüksək etimada görə kollektiv adın-
dan Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Xarici Kəş-
fiyyat Xidmətinin rəisi Fariz Bağırov çıxış
edərək demişdir ki, 2016-cı ildə muxtar res-
publikada Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılmış,
ötən dövrdə xidməti fəaliyyətin günün tələbləri
səviyyəsində qurulması üçün ardıcıl tədbirlər
görülmüşdür. Yeni inzibati binanın istifadəyə
verilməsi, maddi-texniki bazanın gücləndi-
rilməsi verilən tapşırıqların uğurla yerinə ye-
tirilməsinə şərait yaratmışdır. Bütün bunların
nəticəsidir ki, muxtar respublikada təhlükə-
sizlik təmin olunmuşdur. Fariz Bağırov xidmət
tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər barədə
məlumat vermiş, kollektiv adından minnətdar -
lıq edərək bundan sonra da qarşıya qoyulan
vəzifələrin icrasında səylə çalışacaqlarını
 bildirmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin Culfa Rayon

 İdarəsinin rəisi Nəsimi Abbaslı demişdir ki,
bu gün muxtar respublikada sabitlik təmin
olunmuş, təhlükəsizlik və vətəndaş həmrəyliyi
davamlı xarakter almışdır. Təhlükəsizlik or-
qanlarının inkişafı sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər Culfa Rayon İdarəsini də əhatə etmiş,
xidmətin təşkili və əməkdaşların sosial-məişət
şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Nəsimi Abbaslı
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Culfa Rayon
İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən tədbirləri
diqqətə çatdırmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirədə
çıxış edərək demişdir: Bu il ümummilli
 liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyinin 50 illiyi tamam olur. Dahi
 şəxsiyyətin siyasi və dövlətçilik fəaliyyətində
xüsusi xidmət orqanlarında çalışdığı illər, bu
sahənin inkişafı üçün həyata keçirdiyi tədbirlər
xüsusi yer tutur. Bu gün əminliklə demək
olar ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin mühüm
sahəsi olan xüsusi xidmət orqanlarının for-
malaşması və inkişafı ümummilli liderimizin
adı ilə bağlıdır. Ötən əsrin 60-cı illərində ulu
öndər Sovetlər Birliyinin bütün siyasi-ideoloji
maneələrinə baxmayaraq rəhbərlik etdiyi təh-
lükəsizlik orqanlarında milli kadrların önə
çəkilməsinə nail olmuş, bununla da xalqımızın
milli özünüifadəsinə hərtərəfli şərait yarat-
mışdır. Ümummilli liderin siyasi fəaliyyətinin
Naxçıvan dövründə də təhlükəsizlik orqanla-
rında işin təşkili əsas götürülmüş, 1992-ci il
sentyabrın 20-də Ali Məclisin qərarı ilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlü-
kəsizlik Nazirliyi yaradılmışdır. Müstəqillik
illərində Azərbaycanda və onun Naxçıvan
Muxtar Respublikasında təhlükəsizlik orqan-
larının maddi-texniki bazası gücləndirilmiş,
müasir xidmət şəraiti yaradılmış, kadr potensialı
təkmilləşdirilmişdir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 dekabr
tarixli Fərmanı ilə dövlət idarəetmə strukturunda
aparılan islahatlara uyğun olaraq Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2015-ci il 18 dekabr tarixli Fərmanı ilə Nax-

çıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlü-
kəsizliyi Xidməti, 2016-cı il 21 yanvar tarixli
Fərmanı ilə Xarici Kəşfiyyat Xidməti yaradılmış
və əsasnamələri təsdiq edilmişdir. Əsasnamələrə
uyğun olaraq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini,
Xarici Kəşfiyyat Xidməti isə kəşfiyyat fəa-
liyyətini həyata keçirir. Yaşadığımız dövr,
dünyada baş verən proseslər milli təhlükəsiz-
liyin təmin olunmasını əsas vəzifələr sırasına
çıxarmışdır. Ərazi bütövlüyünün və ictimai-
siyasi sabitliyin pozulması, separatçılıq, etnik,
dini və siyasi ekstremizmin yayılması, ölkənin
daxili işlərinə müdaxilə, beynəlxalq terrorçuluq,
dövlət sirrinin əldə olunmasına olan cəhdlər
və bu kimi digər fəaliyyətlər hər bir ölkə üçün
əsas təhdidlər sırasındadır. Ona görə də kəş-
fiyyat və əks-kəşfiyyat sahəsində işin düzgün
təşkili birbaşa dövlətin və xalqın təhlükəsizliyinə

zəmanət verir.
    Qeyd olunmuşdur ki, kəşfiyyat ölkənin
siyasi, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, hərbi və
digər sahələrdə milli maraqlarının müdafiəsi
ilə bağlı məlumatların əldə edilməsinə və
təhlilinə yönəlmiş xüsusi fəaliyyətdir. Əks-
kəşfiyyat isə xarici xüsusi xidmət orqanlarının
və ayrı-ayrı şəxslərin ölkənin müstəqilliyinə,
ərazi bütövlüyünə, konstitusiya quruluşuna,
iqtisadi, müdafiə, elmi-texniki potensialına
və digər milli maraqlarına zərər vura biləcək
pozuculuq əməllərinin aşkarlanması və qar-
şısının alınmasıdır. 
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi
ki, “Dövlətin təhlükəsizlik, yaxud kəşfiyyat
orqanı o vaxt qalib gəlir, öz vəzifəsini layiqincə
yerinə yetirir ki, orda peşəkar kadrlar və iş
üslubu olsun”. Ulu öndərin tövsiyələrinə uy-
ğun olaraq xüsusi xidmət orqanlarının fəa-
liyyətinin düzgün təşkili muxtar respublikada
da əsas vəzifələrdəndir. Bu gün muxtar res-
publikada inkişafın əsas göstəriciləri olan
ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyi təmin
olunub. Lakin milli təhlükəsizliyi təmin et-
mədən nə ümumi inkişafdan, nə də sabitlik
və əmin-amanlıqdan danışmaq mümkün deyil. 

    Ali Məclisin Sədri demişdir: Naxçıvan
Muxtar Respublikası strateji mövqedə yerləşir.
İşğalçı ölkə ilə sərhədin olması, ehtimal
olunan təhdid və risklər təhlükəsizlik sahəsində
tədbirləri genişləndirməyi zəruri edir. Ona
görə də muxtar respublikanın xüsusi xidmət
orqanları müasir dövrün təhdidlərini nəzərə
almaqla qabaqlayıcı tədbirlər görməli, təhlü-
kəsizliyin tam təmin olunması üçün fəaliy-
yətlərini gücləndirməlidirlər.  Xarici Kəşfiyyat
Xidməti muxtar respublikada siyasi, iqtisadi,
sosial, hərbi, elmi-texniki, informasiya və
digər sahələrdə dövlətin maraqlarının müdafiəsi
ilə bağlı məlumatların əldə edilməsinə və
təhlilinə yönəlmiş fəaliyyətini daha da güc-
ləndirməlidir. Bu zaman xarici dövlətlərin
xüsusi xidmət orqanlarının, cinayətkar qrup-
ların və ayrı-ayrı şəxslərin dövlət maraqlarına
qarşı yönəlmiş niyyətləri, planları barədə mə-

lumatlar əldə edilməli, təhlükəsizliyə real və
potensial təhdidlər proqnozlaşdırılaraq ümu-
miləşdirmələr aparılmalıdır. 
    Nəzərə alınmalıdır ki, hər məlumat kəşfiyyat
məlumatı deyil. Kəşfiyyat fəaliyyətinin əsa-
sında təhlil edilmiş və qiymətləndirilmiş məlu -
matlar dayanmalıdır. Çünki əldə edilən mə-
lumat sistemli şəkildə analiz edilmədikdə və
dəyərləndirilmədikdə yanlış nəticələrə gətirib
çıxarır. Yalnız tamamlanmış kəşfiyyatın nəticəsi
olan məlumatlar müvafiq sahədə dövlət siya-
sətinin istiqamətlənməsi üçün zəruri əsaslar
yaradır. Kəşfiyyat-pozuculuq fəaliyyəti aparan
xarici xüsusi xidmət orqanlarına nüfuzetmə
xidmətin təşkilində əsas şərtdir. Xüsusilə kəş-
fiyyat tədbirlərində informasiya texnologi-
yalarından, xüsusi texniki avadanlıqlardan,
qeyri-aşkar üsul və vasitələrdən bacarıqla is-
tifadə olunmalı, ölkəmizin və onun Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mənafelərinin xaricdən
gözlənilən mühüm risk, təhlükə və təhdidlərdən
qorunması diqqətdə saxlanılmalıdır. Dövlət
sirri təşkil edən məlumatların daşıyıcıları olan
şəxslərlə profilaktiki işlər davam etdirilməli,
xaricdən olan dini ekstremizmin təsirinin,
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müxtəlif dini baxışların siyasi məqsədlərlə
istifadə cəhdlərinin qarşısı vaxtında alınmalıdır.
Həmçinin beynəlxalq terrorçuluğa və transmilli
cinayətkarlığın digər formalarına qarşı qa-
baqlayıcı tədbirlər gücləndirilməlidir.
    Ali Məclisin Sədri tapşırmışdır ki, Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi
üçün əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəa-
liyyətinin səmərəliliyini artırmalıdır. Xarici
dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının, cina-
yətkar qrupların və ayrı-ayrı şəxslərin dövlət
müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, konstitusiya
quruluşunun əsaslarına, iqtisadi, elmi-texniki,
müdafiə potensialına və digər milli maraqlara
zərər vurulmasına yönəlmiş kəşfiyyat,
terror-təxribat və digər pozuculuq fəaliyyəti
vaxtında aşkarlanmalı, real və potensial təh-
didlər proqnozlaşdırılmalı, adekvat tədbirlər
görülməlidir. Muxtar respublikada ictimai
həmrəyliyə qarşı yönəlmiş hərəkətlərin qarşısı
alınmalı, xarici xüsusi xidmət orqanlarının
texniki kəşfiyyatına qarşı əks tədbirlər həyata
keçirilməlidir. 
    Müşavirədə qeyd olunmuşdur ki, Silahlı
Qüvvələrdə silahların, hərbi sursatın saxlanma
və istifadə qaydalarının pozulmaması, dövlət
əmlakının qorunması məqsədilə ardıcıl təd-

birlər görülməlidir. Bununla yanaşı, işğalçı
ölkənin yeni silah, döyüş texnikası əldə
etməsi və ya yaratması, sərhədlərimizin ya-
xınlığında qüvvələr nisbətini pozan qoşun
qruplaşmalarının artırılması kimi məsələlər
daim nəzarətdə saxlanılmalı, dəqiq və əsas-
landırılmış məlumatlar verilməlidir. Xüsusi
xidmət orqanları dövlət sirri təşkil edən mə-
lumatların mühafizəsinə, məxfilik rejiminə,
xüsusi rabitə növlərinin təhlükəsizliyinə mə-
suliyyəti artırmalıdır. Dövlət orqanlarındakı
xüsusi əhəmiyyətli iş yerləri və müvafiq tex-
niki vasitələr məlumat sızmasından qorunmalı,
onlardan məlumat çıxarılması üçün istifadə
olunan mümkün elektron vasitələrin təhlü-
kəsizliyi təmin edilməlidir. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Xüsusi xidmət
orqanlarının vacib vəzifəsi dövlətin möh-
kəmlənməsinə, müdafiə potensialının yük-
səlməsinə və sosial-iqtisadi inkişafın sürət-
lənməsinə xidmət etməkdir. Bunun üçün isə
vətənpərvər, savadlı, dünyagörüşlü kadrlara
ehtiyac vardır. Ona görə də xüsusi xidmət
orqanlarında vətənpərvərliyi, dövlətinə sə-
daqəti ilə seçilən, milli maraqları üstün tutan
kadrlar işə qəbul olunmalıdır. Gənclik böyük
potensialdır. Onun düzgün istiqamətləndiril-
məsi, təhsilli, vətəninə və xalqına bağlı bö-

yüdülməsi qarşıda duran əsas vəzifələrdir.
Bu işdə xüsusi xidmət orqanlarının da üzərinə
mühüm vəzifələr düşür. Gənclərin yad təsir-
lərdən qorunması diqqətdə saxlanılmalı, maa-
rifləndirmə işləri və qabaqlayıcı tədbirlər gö-
rülməli, müvafiq dövlət qurumları ilə birlikdə
fəaliyyət təşkil olunmalıdır. Ölkəmiz və
muxtar respublika barədə əsassız informasi-
yaların yayılmasının qarşısı alınmalı, həmin
informasiyaları yayan şəbəkələr müəyyən-
ləşdirilərək zərərsizləşdirilməlidir. 
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
 deyirdi: “Təhlükəsizlik orqanlarında işləyən
hər bir kəs bilməlidir ki, ondan birinci növ-
bədə müstəqil Azərbaycan dövlətinə sədaqət
tələb olunur. O, öz vicdanı, cəmiyyət və
dövlət qarşısında məsuliyyət daşıyır”. So-
vetlər Birliyinin təhlükəsizlik xidmətinin
rəhbəri Yuri Andropov da bildirirdi ki, “Bir
tərəfdən siyasi vəziyyət var, digər tərəfdən
əməliyyat vəziyyəti. Bunlar hər zaman üst-
üstə düşmür: iki dövlət yaxşı siyasi əlaqələr
saxlaya bilər və amma eyni zamanda kəş-
fiyyatçılar və əks-kəşfiyyatçılar səylə mü-
barizə aparmalıdır”. Əfsanəvi kəşfiyyatçı
Rixard Zorge isə yazırdı: “Mən və mənim
köməkçilərim heç vaxt zorakılığa, şantaja,
satqınlığa, təxribata, terrora və başqa çirkin

vasitələrə əl atmadıq. Əvəzində biz böyük
yaradıcı kəşf, dərin təhlil, sərt intizamdan,
nöqsansız məxfi məlumatlardan istifadə
 etdik”.  
    “Muxtar respublikanın xüsusi xidmət or-
qanlarının əməkdaşları bundan sonra da ya-
radılan şəraitdən, maddi-texniki bazadan sə-
mərəli istifadə etməli, xidmət günün tələbləri
səviyyəsində qurulmalıdır. İctimai asayişin,
sabitliyin qorunmasında digər dövlət qurumları
ilə də əməkdaşlıq davam etdirilməli, milli
maraqlarımıza qarşı yönələn istənilən təhdidin
aşkarlanması və qarşısının alınması üçün
birgə tədbirlər görülməlidir”, – deyən Ali
Məclisin Sədri bu vəzifələrin icrasında təh-
lükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarına uğurlar
arzulamışdır.
    Sonra Ali Məclisin Sədri Dövlət Təhlü-
kəsizliyi Xidmətinin kitabxanasında yaradılan
şəraitlə maraqlanmışdır. Bildirilmişdir ki,
kitabxana fondu zənginləşdirilmiş, ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik
fəaliyyətindən, eləcə də təhlükəsizlik or-
qanlarına rəhbərliyi dövründən bəhs edən
guşə yaradılmış, müvafiq ədəbiyyatlar
 qoyulmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Nəqliyyat Xidmətinin yarım ilin yekunu və

qarşıda duran vəzifələrlə bağlı müşavirəsini

xidmətin rəisi Əli Hüseynəliyev açaraq bildirib

ki, cari ilin ötən dövrü ərzində nəqliyyat

sektorunun da inkişafında əhəmiyyətli uğurlar

əldə olunub. 

    Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 22
oktyabr tarixli Fərmanına əsasən avtomobil
nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması fəaliyyətinə
lisenziya verilməsi üçün əhali arasında geniş
maarifləndirmə işi aparılıb, bununla bağlı
bir neçə dəfə səyyar seminar-müşavirə keçi-
rilib, ümumilikdə, 755 sahibkara sərnişin-

daşıma fəaliyyəti göstərməsi üçün lisenziya
verilib. 
    Bildirilib ki, hesabat dövründə şəhərlər-
arası və rayonlararası marşrut avtobuslarının
hərəkət qrafiki daha da təkmilləşdirilib. Ali
Məclis Sədrinin “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı”
Dini-Mədəni Abidə Kompleksinə rahat
gediş -gəlişi təmin etməklə bağlı göstərişinə
uyğun olaraq may ayının 18-dən etibarən
Naxçıvan-Əshabi-Kəhf-Naxçıvan marşrutu
fəaliyyətə başlayıb. Yanvar ayının 10-dan
etibarən Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşru-
tunun gündüz reysləri ilə yanaşı, axşam
reysləri də təşkil edilib. 2019-cu ilin 6 ayı
ərzində Naxçıvandan Bakıya 386 reys edilib,

10 min 37 sərnişin daşınıb, Bakıdan Naxçı-
vana isə 387 reys olunub, 11 min 109
sərnişin muxtar respublikaya gəlib. Bundan
əlavə, beynəlxalq sərnişindaşıma sahəsində
fəaliyyət göstərən avtobusların nümunəvi

xidməti də bəhs edilən dövrdə diqqət mər-
kəzində saxlanılıb. 
    Əli Hüseynəliyev bildirib ki, muxtar
respublika daxilində sərnişindaşıma xidmə-
tinin də səviyyəsi yüksəldilib, fəaliyyətdə
olan 131 marşrut xəttində 313 avtobusla
rayon mərkəzləri və kəndlərin hamısı mar -
şrutla təmin edilib. Sərnişin və yükdaşıma
fəaliyyəti göstərilməsi üçün  avtonəqliyyat
vasitəsi sahibləri tərəfindən 99 min 559
manat vergi ödənilib ki, bu da ötən ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 27 min 933
manat çoxdur. 
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.

Xəbərlər şöbəsi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ma-

liyyə Nazirliyində cari ilin birinci yarı-

sının yekunlarına həsr olunmuş kollegiya

iclasını Baş nazirin müavini, Maliyyə

naziri Səbuhi Məmmədov açaraq məruzə

ilə çıxış edib.

    Bildirilib ki, bəhs edilən dövrdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət
büdcəsinin gəlirləri 40 milyon 836 min
600 manat təyinata qarşı 108 faiz icra
edilib, büdcəyə nəzərdə tutulandan
3 milyon 267 min 635 manat çox vəsait
daxil olub. Cari ilin yanvar-iyun ayla-
rında büdcə gəlirlərinin 84,3 faizi və
ya 37 milyon 189 min 353 manatı Ver-

gilər Nazirliyi tərəfindən təmin
edilmiş vergi və rüsumlardan,
12,8 faizi və ya 5 milyon 635
min 486 manatı Dövlət Gömrük
Komitəsi tərəfindən toplanılmış
daxilolmalardan, 2,6 faizi və ya
1 milyon 153 min 809 manatı
dövlət büdcəsindən maliyyələş-
dirilən təşkilatların ödənişli xid-
mətlərindən, 0,3 faizi və ya 125

min 577 manatı isə digər mənbələr
hesabına daxil olub.
    Qeyd edilib ki, 2019-cu ilin birinci
yarım ilində Naxçıvan Muxtar Respub-
likası dövlət büdcəsinin xərcləri 276
milyon 40 min 923 manat təyinata qarşı
234 milyon 903 min 157 manat və ya
85,1 faiz icra olunub. Bununla yanaşı,
ilk yarım ildə muxtar respublikanın
dövlət büdcəsinin icrasında sosial -
yönümlü xərclərdən əməyin ödənilməsi,
dərman və ərzaq xərcləri, təqaüd və
sosial müavinətlərə 105 milyon 293
min 887 manat sərf olunub ki, bu da
büdcə xərclərinin 44,8 faizini təşkil

edib. Eyni zamanda büdcə xərclərinin
74,9 faizi və ya 176 milyon 31 min 735
manatı cari xərclərə, 25,1 faizi və ya
58 milyon 871 min 422 manatı isə
əsaslı xərclərə yönəldilib. Əsaslı vəsait
qoyuluşu xərclərinin böyük hissəsi mux-
tar respublikada quruculuq işlərinin apa-
rılmasına, təhsil və səhiyyə müəssisə-
lərinin tikintisinə, həmçinin infra -
strukturun yenilənməsi layihələrinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. 
    Vurğulanıb ki, beşinci çağırış Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
onuncu sessiyasında Maliyyə Nazirli-
yinin qarşısına qoyulmuş tapşırıqların
icrası istiqamətində tədbirlər görülərək
dövlət büdcəsinin proqnoz göstəricilə-
rinin icrası bundan sonra da təmin edi-
ləcək, büdcə vəsaitlərinin qanunauyğun
və səmərəli istifadəsi üzərində nəzarət
daha da gücləndiriləcək, etibarlı maliyyə
nəzarəti sisteminin formalaşdırılması
həyata keçiriləcəkdir. 
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar
 dinlənilib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
kollegiya iclasın-
da çıxış edən na-
zir Tapdıq Əli-
yev bildirib ki,
2019-cu ilin bi-
rinci yarım ili ər-
zində ümumi da-
xili məhsul is-
tehsalının həcmi
1 milyard 278
milyon manatdan çox olub. Ümumi daxili məhsulun 57,5
faizi və ya 734 milyon 701 min manatı istehsalın payına
düşür. Bəhs olunan dövrdə sənaye məhsulu istehsalının
həcmi 1,4 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyaların
həcmi 1,2 faiz, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi 2,8
faiz, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3,9 faiz,
bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı isə 4,6 faiz
artıb. 
    Nazir bildirib ki, muxtar respublikada sənayeləşmə isti-
qamətində 2019-cu ilin 6 ayı ərzində sahibkarlıq subyektləri
tərəfindən iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 2-si
özəl investisiyalı olmaqla, 9 istehsal sahəsi istifadəyə
verilib. Yerli istehsal sahələrinin inkişafının nəticəsidir ki,
bu gün muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal
olunur. 350 növdə məhsula olan tələbat yerli imkanlar
 hesabına ödənilir. 
    Qeyd olunub ki, hesabat dövründə 5 heyvandarlıq tə-
sərrüfatının yaradılması, birinin isə genişləndirilməsi başa
çatdırılıb, 4 heyvandarlıq, 5 arıçılıq təsərrüfatının yara-
dılması, ikisinin isə genişləndirilməsi, əhalini təzə və
keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə
ümumi tutumu 3695 ton olan 5 soyuducu anbarın qurulması
davam etdirilib.
    Vurğulanıb ki, “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunmuş
2019-cu ilin ötən dövründə 15 ailə təsərrüfatına 156 min
800 manat dövlət maliyyə dəstəyi göstərilib, 91 ailə
təsərrüfatı 6 mindən çox tara ilə təmin edilib. Ümumilikdə,
özəl sektora dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədilə
2019-cu ilin ötən dövrü ərzində iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif
sahələri üzrə 28 layihənin maliyyələşdirilməsinə 6 milyon
6 min manat həcmində güzəştli kreditlər ayrılıb. Bu
kreditlərin 5 milyon 500 min manatı sənayenin, 501 min
100 manatı kənd təsərrüfatının və 5 min manatı isə xidmət
sahələrinin inkişafına yönəldilib. 
    Bildirilib ki, cari ilin ötən dövrü ərzində ölkə daxilində
və 7 xarici ölkədə keçirilən 19 beynəlxalq tədbirdə 82 sa-
hibkarlıq subyektinin   iştirakı təmin edilib. 
    Kollegiya iclasında qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin İqtisadiyyat və Menecment, “Naxçıvan”
Universitetinin İqtisadiyyat ixtisaslarında təhsil alan tələbələrlə
görüşlər keçirilib, tələbələrə startap layihələrinin mahiyyəti,
onların iqtisadi səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsi və sti-
mullaşdırılması mövzularında çıxışlar təqdim edilib. 

* * *

Cari ilin birinci yarısının yekunları müzakirə olunub

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsində keçirilən
kollegiya iclasında məruzə ilə çıxış
edən komitə sədri, gömrük xidməti ge-
neral-mayoru Səhət Həbibbəyli bildirib
ki, hesabat dövrü ərzində dövlət qayğısı
ilə əhatə olunan gömrük orqanlarında
xidmətin modernləşməsi, iş şəraitinin
daha da yaxşılaşdırılması diqqətdə sax-
lanılıb. Sədərək Gömrük İdarəsi üçün
18 hektar ərazidə müasir kompleksin
inşası sürətləndirilib. Gömrük orqanla-
rında 8 Almaniya istehsalı olan yeni
rentgen-nəzarət qurğusunun, vətəndaş-
ların üzərlərində olan malların aşkar-
lanmasına imkan verən 2 müasir
“B-skan”ın quraşdırılması gömrük nə-
zarətinin sürətli və mükəmməl formada
həyata keçirilməsinə imkan yaradıb. 
    Qeyd olunub ki, hesabat dövründə
iş prosesinin avtomatlaşdırılması və
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqa-
mətində işlər davam etdirilib, “Sərhəd-
keçmə vaxtının ölçülməsi sistemi” tətbiq
olunmağa başlanılıb. Şahtaxtı-Poldəşt
gömrük-sərhəd buraxılış məntəqəsinin
iş vaxtı 16 saata çatdırılıb. 
    Komitə sədri qeyd edib ki, 2019-cu

ilin birinci yarısında muxtar respublika
gömrük orqanları dövlət büdcəsinin for-
malaşdırılması məqsədilə qarşıya qo-
yulmuş proqnoz-tapşırığa 108 faiz əməl
edilib. Toplanmış gömrük ödənişləri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcə
gəlirlərinin 13 faizini təşkil edib. 
    Qeyd olunub ki, hesabat dövründə
47 ölkə ilə ticarət əməliyyatları aparılıb,
ixracın həcmi artıb. İxrac əməliyyatları,
əsasən, Türkiyə Respublikası, Gürcüstan,
İran İslam Respublikası, Səudiyyə Ərə-
bistanı, Rusiya Federasiyası və Qətər
Əmirliyi ilə həyata keçirilib. 
    2019-cu ilin birinci yarısında gömrük
sahəsində hüquqpozma hallarına qarşı
mübarizə istiqamətində səylər artırılıb,
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti genişləndirilib.

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi
ilə bağlı qeydə alınmış 2 cinayət faktı
üzrə, ümumilikdə, 8,2 kiloqram narkotik
vasitə və psixotrop maddələr aşkarlanıb.
   Vurğulanıb ki, yerli sahibkarların
dəstəklənməsi üçün kənd təsərrüfatı
məhsulları kütləvi çıxım dövründə ana-
loji xarici malların təsirindən qorunub,
yerli məhsulların bazar payı daim nə-
zarətdə saxlanılmaqla idxalın məhdud-

laşdırılması həyata keçirilib. 2019-cu
ilin muxtar respublikamızda “Ailə tə-
sərrüfatları  ili” elan olunması ilə əla-
qədar xaricdən ailə təsərrüfatlarının for-
malaşdırılması və inkişaf etdirilməsi
üçün gətirilən mallara gömrük güzəştləri
tətbiq olunub. 
    Gömrük orqanları tərəfindən xaricdən
idxal istiqamətində gətirilən malların, o
cümlədən qida məhsullarının keyfiyyətinə
ciddi nəzarət olunduğunu vurğulayan
komitə sədri bu məqsədlə 6,8 ton ərzaq
və qeyri-ərzaq məhsulunun muxtar res-
publika ərazisinə buraxılmadığını,
14 tondan artıq malın isə yandırma üsulu
ilə məhv olunduğunu qeyd edib. 
    Kollegiya iclası məruzə ətrafında
 çıxışlarla davam edib. 

* * *
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    Son illər yaşıllıqların artırılması,
flora və faunanın mühafizəsi sa-
həsində görülən işlər də öz nəticə-
sini verib. Belə ki, dünyada son
10 il ərzində yaşıllıqların yox edil-
məsi 62 faiz artdığı halda, biz
muxtar respublikada bunun tam
əksinin şahidi oluruq. Əgər 1995-ci
ildə doğma yurdumuzda yaşıllıqlar
ümumi ərazinin 0,6 faizini təşkil
edirdisə, bu gün həmin rəqəm 20
faizə çatıb. Bu, naxçıvanlıların
iməciliklər yolu, el birliyi və əl
birliyi ilə qazandıqları və dünyaya
nümunə ola biləcək yüksək nəti-
cədir. Görülən işlərin davamı olaraq
iyunun 1-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında iməciliklər keçirilib,
yaşıllıq zolaqları və meyvə bağla-
rına aqrotexniki qulluq göstərilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov iməcilikdə iştirak edib,
meyvə bağlarına qulluğun davam
etdirilməsi barədə tapşırıqlar  verib.
    İsti yay günlərində əhali istirahətə
daha çox ehtiyac duyur. Ona görə
də muxtar respublikada mövcud
təbii imkanlardan səmərəli istifadə
olunur, sakinlərin və turistlərin is-
tirahətinin təşkili üçün müvafiq təd-
birlər görülür. Yeni xidmət sahələri
və istirahət guşələri istifadəyə verilir,
çimərliklər yaradılır. 
    İyunun 1-də Ali Məclisin Sədri
Uzunoba Su Anbarındakı çimərlik
zonasına gəlib, mövsümə hazırlıqla
bağlı görülən işlərlə maraqlanıb,
ərazinin genişləndirilməsi, təmiz-
liyə və təhlükəsizlik qaydalarına
əməl edilməsi barədə tapşırıqlar
verib.
    Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
muxtar respublikada yaşıllıq sahə-
lərinin ilbəil artırılması, yeni meyvə
bağlarının salınması həm də tingçilik
təsərrüfatlarının inkişafını zərurətə
çevirib. Bu mənada, xüsusilə müx-
təlif meyvə və həmişəyaşıl tinglərə,
gül və bəzək kollarına olan tələbatın
yerli istehsal hesabına ödənilməsi
əhəmiyyətlidir. Naxçıvan Yaşıllaş-
dırma Xidmətinin tingçilik sahəsi
üçün yeni kompleksin tikilməsi və
“İqlim otağı”nın yaradılması bu sa-
hədə uğurlu nəticələrin əldə edil-
məsinə yol açacaqdır. İyunun 7-də
Naxçıvan Yaşıllaşdırma Xidməti
üçün yeni ağacyetişdirmə sahəsi –
“İqlim otağı” istifadəyə verilib.
    Ali Məclisin Sədri “İqlim
otağı”nın  istifadəyə verilməsi mü-
nasibətilə kollektivi təbrik edib, tə-
ləbata uyğun tinglərin və gül kol-
larının yetişdirilməsi, eləcə də yerli
sortlara üstünlük verilməsi və fəa-
liyyətin genişləndirilməsi barədə
tapşırıqlar verib.
    Muxtar respublikanın davamlı
inkişafını xarakterizə edən amillər-
dən biri də enerji təhlükəsizliyinin
təmin olunması və müasir elektro -
energetika infrastrukturunun yara-
dılmasıdır. Yeni elektrik stansiya-
larının istifadəyə verilməsinin və
energetika təsərrüfatının müasir tə-
ləblər səviyyəsində qurulmasının
nəticəsidir ki, istehlakçılar dayanıqlı
və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə
təmin olunurlar. Babək Rayon Elek-
trik Şəbəkəsinin yeni inzibati bi-
nasının və yarımstansiyasının isti-
fadəyə verilməsi də muxtar respub-
likada elektroenergetika sisteminin
inkişafı sahəsində görülən işlərin
davamıdır. İyunun 7-də yeni inzibati
bina və yarımstansiya istifadəyə
verilib. 
    Açılış tədbirində iştirak edən Ali

Məclisin Sədri inzibati binanın ti-
kilməsində və yarımstansiyanın
qurulmasında əməyi olanlara tə-
şəkkür edib, qarşıya qoyulan və-
zifələrin icrasında kollektivə uğurlar
arzulayıb.  
    Bu gün mühüm strateji tərəfdaş
olan, eyni tarixə, eyni dilə, eyni
dinə mənsub olan Azərbaycan ilə
Türkiyə arasındakı əlaqələr sürətlə
inkişaf edir. Ölkələrimiz arasındakı
sarsılmaz əsaslara söykənən bu mü-
nasibətlərin inkişafında Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mühüm
yeri vardır. Xüsusilə muxtar res-
publika ilə qardaş ölkə arasındakı
hərbi əməkdaşlıq məmnunluq do-
ğurur. Keçən ay Türkiyə Respubli-
kasının Milli Müdafiə naziri Hulusi
Akarın Azərbaycan-Türkiyə birgə
döyüş atışlı taktiki təlimlərində iş-
tirak etmək üçün Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfərə gəlməsi də
bu gün həmin münasibətlərin yük-
sək səviyyədə olduğunu bir daha
göstərir.
    İyunun 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbov Türkiyə Res-
publikasının Milli Müdafiə naziri
Hulusi Akar ilə görüşüb.
    Ali Məclisin Sədri Naxçıvana
səfərlə bağlı qəbul etdiyi qərara
görə Türkiyə Respublikasının Milli
Müdafiə naziri Hulusi Akara hörmət
və ehtiramını bildirib, bu tarixi
səfəri muxtar respublikanın həya-
tında mühüm hadisə kimi dəyər-
ləndirib. Söhbət zamanı qarşılıqlı
maraqdoğuran məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin rəhbərliyi ilə
muxtar respublikada ordu qurucu-
luğu sahəsində mühüm işlər görülür.
Ordu, birləşmə və hissələrin döyüş
qabiliyyəti və maddi-texniki bazası
gücləndirilməklə yanaşı, hərbi qul-
luqçuların mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması da diqqətdə sax-
lanılır. İyunun 11-də Kəngərli ra-
yonunun Qıvraq qəsəbəsindəki hərbi
hissədə zabit-gizir ailələri üçün 44
mənzilli yeni yaşayış binasının,
həmçinin hərbçi ailələri və sakinlər
üçün yeni istirahət parkının istifa-
dəyə verilməsi də görülən işlərin
davamıdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov, Türkiyə Respublikasının
Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar
və Azərbaycan Respublikasının Mü-
dafiə naziri, general-polkovnik Zakir
Həsənov tədbirdə iştirak edib, park-
da yaradılan şəraitlə tanış olublar.
    Azərbaycan Respublikası ilə Tür-
kiyə Respublikası arasında imza-
lanan hərbi əməkdaşlıq haqqında
sazişə əsasən Naxçıvanda iki ölkənin
Silahlı Qüvvələrinin “Sarsılmaz
qardaşlıq – 2019” birgə döyüş atışlı
taktiki təlimləri keçirilib. 
    İyunun 11-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbov, Türkiyə Res-
publikasının Milli Müdafiə naziri
Hulusi Akar və Azərbaycan Res-
publikasının Müdafiə naziri, ge-
neral-polkovnik  Zakir Həsənov
birgə döyüş atışlı taktiki təlimi iz-
ləyiblər.  
    Ali Məclisin Sədri əsgər və zabit -
ləri salamlayıb, onları və tədbir iş-

tirakçılarını birgə təlimlərin  uğurla
başa çatması münasibətilə təbrik
edib.  
    Sonra təlimdə fərqlənən zabit,
gizir və əsgərlər qiymətli hədiyyə-
lərlə mükafatlandırılıblar. 
    Bu gün ölkəmizdə, eləcə də mux-
tar respublikada sağlam gənc nəslin
yetişdirilməsi ilə yanaşı, onların
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması da diqqətdə saxlanılır. Çünki
gənclərimizin təhsil alması və peşə

öyrənməsi, mənzil şəraitlərinin yax-
şılaşdırılması ölkəmizin gələcəyinə
xidmət edən məsələdir. Bu gün
muxtar respublikamızda 457 mindən
çox əhali yaşayır ki, onların da
140 mini və yaxud 30 faizdən çoxu
gənclərdir. Ona görə də gənclərin
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sına xüsusi diqqət yetirilir. İyunun
12-də – Milli Qurtuluş Günü ərə-
fəsində Naxçıvan şəhərində yeni
“Gənclər Yaşayış Kompleksi”nin
təməlatması olub.
    Ali Məclisin Sədri beton qarışığı
bünövrəyə töküb, yaşayış komplek-
sinin təməli qoyulub.
    Bu gün muxtar respublikamızda
müasir səhiyyə infrastrukturunun
yaradılması və yeni xəstəxanaların
istifadəyə verilməsi ixtisaslı tibbi
kadrların hazırlanmasını zərurətə
çevirib. İyunun 14-də – Milli Qur-
tuluş Günü ərəfəsində Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Tibb fakül-
təsinin yeni tədris kompleksinin is-
tifadəyə verilməsi və fakültənin ya-
ranmasının 20 illiyinin qeyd olun-
ması bu istiqamətdə əlamətdar ha-
disə kimi yadda qalıb.  
    Ali Məclisin Sədri fakültədə
yaradılan tədris şəraiti ilə tanış
olub, müəllimlərlə görüşüb, fakültə
ilə muxtar respublikanın səhiyyə
müəssisələri arasında onlayn tədris
mərkəzinin qurulması və aparılan
əməliyyatların auditoriyalarda bir-
başa izlənilməsi barədə tapşırıqlar
verib. 
    İyunun 14-də Naxçıvan şəhə-
rindəki Heydər Əliyev Sarayında
Qara Qarayev adına Azərbaycan
Dövlət Kamera Orkestrinin Milli
Qurtuluş Gününə və ümummilli
 liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmizə
rəhbərliyinin 50 illiyinə həsr edilmiş
konserti olub. 
    Ali Məclisin Sədri konsertə ba-
xıb, konsertdən sonra orkestrin üzv-
ləri ilə görüşüb, onları Milli Qurtuluş
Günü və uğurlu konsert münasibətilə
təbrik edib.
    Ordu quruculuğu sırasında ixti-
saslı hərbçi kadrların hazırlanması
xüsusi yer tutur. Ali Məclis Sədrinin
təşəbbüsü ilə yaranan, diqqət və
qayğı ilə əhatə olunaraq mətinlik
məktəbinə çevrilən Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyin keçdiyi inkişaf
yolu və malik olduğu müasir tə-
lim-tədris bazası burada gələcəyin
hərbçilərinin yüksək təhsil almala-
rına hərtərəfli şərait yaradır. İyunun
17-də liseyin 2019-cu il buraxılışı
münasibətilə tədbir keçirilib.
    Tədbirdə iştirak edən Ali
Məclisin Sədri bu  münasibətlə li-

seyin kursant, zabit və müəllimlərini,
valideynləri və tədbir iştirakçılarını
təbrik edib, əlaçı kursantlara attes -
tatları təqdim edib, zabit, müəllim
və kursantları mükafatlandırıb. 
    Son illər istifadəyə verilən yeni
inzibati və yaşayış binaları, xidmət
sahələri, salınan park və küçələr
qədim Naxçıvan şəhərinin simasını
tamamilə dəyişib. Əhalinin yaşayışı,
məşğulluğu və istirahətinin səmərəli
təşkili istiqamətində ardıcıl tədbirlər

görülüb, yeni istehsal və xidmət
sahələri fəaliyyətə başlayıb. Nax-
çıvan şəhərinin arxitektura qurulu-
şunu daha da zənginləşdirən növbəti
quruculuq ərməğanı isə iyunun 21-də
istifadəyə verilən “Saat Meydanı”
turistik istirahət mərkəzi olub.
    Tədbirdə iştirak edən Ali
Məclisin Sədri kollektivə işlərində
uğurlar arzulayıb, əməyi olanlara
təşəkkürünü bildirib və yaradılan
şəraitlə tanış olub.
    Muxtar respublikada kənd tə-
sərrüfatının inkişafı sahəsində gö-
rülən işlər öz nəticələrini verir. Mü-
tərəqqi suvarma şəbəkələrinin qu-
rulması, yeni torpaq sahələrinin
əkin dövriyyəsinə qatılması, texnika
və gübrə təminatı, istehsal olunmuş
məhsulun satışı üçün hərtərəfli şə-
raitin yaradılması taxılçılığın da in-
kişafına səbəb olub. İyunun 10-dan
etibarən muxtar respublikada taxıl
biçininə başlanılıb. 
    İyunun 25-də Ali Məclisin Sədri
“Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Kəngərli
rayonunun Böyükdüz kəndindəki
taxıl əkini sahəsinə gəlib, taxıl bi-
çininin gedişi ilə maraqlanıb. Növ-
bəti əkin mövsümündə dəmyə əki-
ninə daha çox üstünlük verilməsi,
eləcə də torpaq mülkiyyətçilərinin
sifarişlərinə uyğun texnikaların alı-
nıb gətirilməsi barədə tapşırıqlar
verib.
    Reallıq budur ki, əldə edilən də-
qiq statistik məlumatlar istənilən
ölkənin, diyarın inkişafı ilə bağlı
düzgün qərarların qəbul olunmasına
imkan verir. Eyni zamanda düzgün
statistik məlumatlar inkişaf göstə-
ricilərini, əhali artımını və buna
uyğun olaraq ehtiyatların yaradıl-
masında mühüm rol oynayır. Bu
mənada, statistikanın vacibliyi nə-
zərə alınaraq “2018-2025-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
rəsmi statistikanın inkişafına dair
Dövlət Proqramı”na  uyğun olaraq

Dövlət Statistika Komitəsində Sta-
tistik Məlumatlar Sistemi yaradılıb.
İyunun 27-də sistemin təqdimatı
olub. 
    Ali Məclisin Sədri Statistik Mə-
lumatlar Sistemini işə salıb, illik
statistik məcmuənin hazırlanması,
qəbul olunmuş dövlət proqramla-
rının icrası barədə hesabatların təq-
dim olunması, eləcə də digər mü-
vafiq təşkilatlarda da elektron mə-
lumat sistemlərinin qurulması barədə
tapşırıqlar verib.
    2019-cu ilin ilk 6 ayı muxtar
respublikanın sosial-iqtisadi, ictimai
həyatında mühüm hadisələrlə yadda

qalıb. Bu dövrdə iqtisadi inkişafın
əsas göstəricisi olan ümumi daxili
məhsul istehsalı ötən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 1,4 faiz artaraq
1 milyard 278 milyon 115 min ma-
nat olub. Bu dövrdə muxtar res-
publikada tikinti və yenidənqurma-
dan sonra, ümumilikdə, 67 obyekt
istifadəyə verilib. 157 obyektin ti-
kintisi və ya yenidən qurulması isə
davam etdirilir. Bəhs olunan dövrdə
muxtar respublikada 1173 yeni iş
yeri açılıb ki, bunun da 99 faizi
daimi iş yerləridir.
    Muxtar respublikanın inkişafının
yüksələn xətt üzrə davam etdiyini
göstərən bu və digər əhəmiyyətli
faktlar iyunun 28-də beşinci çağırış
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin onuncu sessiyasında
qeyd olunub.
    Sessiyada məruzə ilə çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov deyib: “2019-cu ilin birinci
yarısının nəticələri onu deməyə
əsas verir ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
inkişaf dinamikasını qoruyub sax-
lamışdır. Bu inkişafın davam et-
dirilməsində və qarşıya qoyulan
vəzifələrin icrasında Sizə və muxtar
respublika əhalisinə uğurlar arzu -
layır, çıxışımı Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab
 İlham Əliyevin fikirləri ilə
tamamlayıram: “Biz bütün isti-
qamətlərdə uğurla inkişaf edirik.
Bizim inkişafımızın təməlində ulu
öndər Heydər Əliyev siyasəti da-
yanır. Biz bu siyasətə sadiqik, tut-
duğumuz yoldan dönməyəcək və
daim irəli gedəcəyik”.
    Ali Məclisin Sədri 2019-cu ilin
birinci yarısında muxtar respubli-
kanın sosial-iqtisadi inkişafında
əməyi, sabitliyin və təhlükəsizliyin
qorunmasında xidməti olanlara tə-
şəkkürünü bildirib.

Dərin sədaqətin, böyük əzmkarlığın nümunəsi olan Naxçıvan 
Heydər Əliyev ideyalarının işığında yeni-yeni nailiyyətlər əldə edir

İcmal

    Görkəmli dövlət xadimi, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana

rəhbərliyə gəlməsinin 50 illiyinin qeyd edildiyi bu günlərdə Onun

ideyaları işığında inkişaf və tərəqqi istiqamətində yeni-yeni uğurlar

qazanan Naxçıvan Muxtar Respublikası özünün yüksəliş dövrünü yaşayır.

30 ilə yaxındır, blokadada yaşayan muxtar respublikanın çətin şəraitdə

tərəqqiyə nail olması isə Heydər Əliyev siyasi kursunun təntənəsi, Onun

yoluna dərin sədaqətin, böyük əzmkarlığın, yurda bağlılığın ən parlaq

nümunəsidir. Bu gün də ulu öndərimizin strateji inkişaf konsepsiyası di-

yarımızda uğurla davam etdirilir, bütün sahələrdə olduğu kimi, ətraf

mühitin qorunması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. 

  Bu gün görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvanla bağlı
arzuları inamla reallaşdırılır. İldən-ilə, aydan-aya daha da müasirləşən
doğma diyarımızda 24 ildir, həyata keçirilən dövlətçilik konsepsiyası
çoxkomponentli olmaqla, bütün makroiqtisadi və makrososial
sferaların əsas seqmentlərini əhatə edir, quruculuq, idarəetmə
sahəsində toplanmış zəngin təcrübə yüksəlişin davamlı xarakter al-
masını şərtləndirir. Muxtar respublikada aqrar siyasət, sənayeləşmə
uğurla reallaşdırılır, ən ucqar kəndlər belə, abadlaşır, şəhərlər daha
da inkişaf edir, əhalinin sosial problemləri həll olunur. Bu gün
paytaxt Naxçıvan şəhəri Avrasiyanın inkişaf etmiş regional mərkəzləri
ilə müqayisə olunur. Əldə edilən nəticələr düzgün siyasi xəttin
bəhrəsi olmaqla yanaşı, həm də Rəhbər amilinin real siyasi fəaliyyətdə
təsdiqidir. Tarixi şəxsiyyətlərin həyatda qoyduğu iz, keçdiyi şərəfli
ömür yolu isə gələcək nəsillər üçün nümunə, yaşadığı dövrün inkişaf
salnaməsidir.

- Rauf KƏNGƏRLİ
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    Naxçıvan Dövlət Tarix Mu-

zeyində yeni eksponatların təq-

dimatı ilə bağlı keçirilən təd-

biri muzeyin direktoru, Nax-

çıvan Muxtar Respublikasının

Əməkdar mədəniyyət işçisi

 Nizami Rəhimov açıb.  

    Vurğulanıb ki, digər mu-
zeylər kimi, Naxçıvan Dövlət
Tarix Muzeyinin də fondu ildən-
ilə zənginləşir. Bunun nəticəsidir
ki, 2018-ci ildə muzeyə 346 eks-
ponat daxil olmuşdursa, cari ilin
I yarısında muzey fondu 529 eks-
ponatla daha da zənginləşdirilib. 

Qeyd olunub ki, bu gün muzeyə
İkinci Dünya müharibəsi veteran-
larından, mərhum Adil Cəfərova
və Yunis Qasımova aid 340 eksponat
təqdim olunur. Bu eksponatlar içə-
risində hər iki veteranın təltif olun-
duğu orden və medallar, onların
vəsiqələri, tarixi sənədlər, foto -
şəkillər, xəritə-sxemlər və digər
şəxsi əşyaları vardır. 

    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Müharibə,
Əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq-
Mühafizə Orqanları Veteranları Şu-
rasının sədri Firudin Süleymanov,
Adil Cəfərovun oğlu Fəxrəddin Cə-
fərov, Yunis Qasımovun nəvəsi Anar
Xudiyev və Naxçıvan şəhər sakini
Xoşqədəm Bağırova təqdim olunan
eksponatların gənc nəslin vətən-
pərvərlik tərbiyəsindəki əhəmiyyə-
tindən söhbət açıblar.  
     Sonda tədbir iştirakçıları yeni eks-
ponatlarla yaxından tanış olublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Yeni eksponatların təqdimatı olub

    Tədris müddətində olduğu kimi,
yay tətili günlərində də məktəbli-
lərin asudə vaxtlarının səmərəli
və maraqlı keçirilməsi ilə bağlı
Təhsil Nazirliyi tərəfindən  bir sıra
işlər görülür.

    Bu tədbirlərdən biri də məktəb-
lilərin asudə vaxtlarını, istirahətlərini
xoş və mənalı keçirmələri üçün
milli musiqi və rəqs nömrələrindən
ibarət əyləncəli və yaddaqalan kon-

sert proqramının təşkilidir. 
    Dünən Heydər Əliyev Uşaq-
Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin qar-
şısında açıq havada təşkil olunan
konsertdə mərkəzin dərnək üzvlə-
rinin iştirakı ilə “Əlvan çiçəklər”

rəqs qrupunun rəqs nömrələri, trio
rəqs, musiqi nömrələri və  şeir nü-
munələri, “Nağara” ansamblının çı-
xışları iştirakçılara təqdim edilib. 
    Tədbirdə Naxçıvan şəhər tam
orta məktəblərinin müəllim və şa-
girdləri, məktəbdənkənar tərbiyə
müəssisələrinin isə dərnək rəhbərləri
və dərnək üzvləri iştirak ediblər.

       Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti

“Yay tətili uşaqların gözü ilə” adlı konsert

     Əlavə (təkrar)  ali təhsil ödənişli for-
mada müəssisə, təşkilat, idarə və ayrı-ayrı
vətəndaşlarla Naxçıvan Dövlət Universiteti
arasında bağlanmış fərdi müqavilələr əsa-
sında həyata keçirilir. Əlavə (təkrar)  ali
təhsil müvafiq ixtisas üzrə bakalavr (və
ona bərabər tutulan) səviyyəsi üçün mövcud
olan baza təhsil proqramlarındakı ümumi
və ixtisas fənləri bölümlərini əhatə etməklə,
tələbənin əvvəlcə aldığı baza təhsil proqramı
ilə yeni ixtisasın baza təhsili proqramı
arasındakı fərq nəzərə alınmaqla, xüsusi
hazırlanmış təhsil proqramları əsasında
aparılır. Şəxsin əlavə (təkrar) ali təhsil
üzrə seçdiyi ixtisas onun tutduğu vəzifənin
profilinə uyğun olmalıdır.
     Əlavə (təkrar)  ali təhsil almaq istəyən
şəxslər aşağıdakı sənədləri təqdim
 etməlidirlər:
     - rektorun  adına ərizə;

     - ali  təhsil  haqqında sənədin (diplo-

mun) və qiymət kitabçasından çıxarışın

(diploma  əlavə) notariusda  təsdiq  olunmuş

surətləri;

     - 3x4 santimetr ölçüdə 6 ədəd  fotoşəkil;  

     - sağlamlıq haqqında arayış; 

     - əmək kitabçasından çıxarış;

     - şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.

     Şəxsiyyət vəsiqəsi və diplom şəxsən
təqdim olunur. 
     Xarici ali təhsil müəssisələrinin mə-
zunları aldıqları ixtisasların Azərbaycan
Respublikası ərazisində tanınması və ek-
vivalentliyi barədə Təhsil Nazirliyi tərə-
findən verilmiş şəhadətnamə təqdim et-
məlidirlər.
      Sənədlər 2019-cu il iyul ayının 10-dan
iyul ayının 30-dək hər gün (istirahət günlə-
rindən başqa) saat 1000-dan 1600-dək Naxçıvan
Dövlət Universitetində qəbul edilir (Əsas
bina 2-ci mərtəbə, 207 saylı otaq).
     Əlavə (təkrar) ali təhsil almaq üçün
universitetə sənəd vermiş şəxslərlə müəyyən
edilmiş qaydada müsahibə aparılır. Müsa-
hibədən uğurla keçənlər müqavilə yolu
ilə müvafiq əlavə (təkrar) ali təhsil ixtisası
üzrə tələbələr sırasına qəbul edilirlər. Təhsil
haqqı müqavilə əsasında müvafiq ixtisaslar
üzrə uyğun qaydada ödənilir.

Ünvan : Naxçıvan şəhəri, 
Universitet şəhərciyi, əsas bina.

Telefon: 545-45-59
                 Azərbaycan Respublikasının

Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Dövlət Universiteti 2019-2020-ci tədris ilində
aşağıdakı ixtisaslar üzrə əlavə (təkrar) ali təhsil almaq

üçün qiyabi şöbəyə tələbə qəbulu elan edir

№ İxtisasın
şifri

İxtisasın adı
Təhsil müəssisəsinin 
təklif etdiyi yerlər

Cəmi Əyani Qiyabi

1. 050206 Tarix 15 15

2. 050212 Hüquqşünaslıq 65 65

3. 050213 Beynəlxalq münasibətlər 15 15

4. 050402 Mühasibat  uçotu və audit 20 20

5. 050404 İqtisadiyyat 25 25

6. 050622 Yerüstü nəqliyyat 
vasitələrinin mühəndisliyi

15 15

7. 050655 İnformasiya texnologiyaları 15 15

    Muxtar respublikamızda gənc -
lərin yaradıcılıq axtarışlarının sti-
mullaşdırılmasına, milli ruhda tər-
biyəsinə, onların sosial müdafiəsinin
və məşğulluğunun təmin edilməsinə
ciddi önəm verilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
gənc istedadlara dövlət qayğısının
artırılması haqqında” 2012-ci il
31 yanvar tarixli Fərmanına əsasən
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənc İstedadlarının “Qızıl kitabı”nın
təsis edilməsi gənclərə göstərilən
diqqət və qayğının məntiqi dava-
mıdır. Müxtəlif sahələrdə fərqlənən
istedadlı gənclərin qabiliyyətlərinin
qiymətləndirilməsi, onların fəxri
adlarla, qiymətli hədiyyələrlə mü-
kafatlandırılması muxtar respublika
gənclərinin öz üzərlərində daha
səylə çalışmalarına güclü təkan
verir.  Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu
il 24 iyun tarixli Sərəncamına əsasən
daha 3 istedadlı gəncin adının Gənc
İstedadların “Qızıl kitabı”na salın-
ması yetişməkdə olan gəncliyə növ-

bəti dövlət qayğısının təzahürüdür. 
    1994-cü ilin dekabr ayında Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyinin yaradılması
bu sahədə mühüm tədbirlərin həyata
keçirilməsinə geniş imkan verib.
Bu gün muxtar respublikada möv-
cud idman bazaları, komplekslər,
stadionlar, idman zallarının bərpası
və təyinatı üzrə istifadəsinin təmin
edilməsi, yeni idman infrastruktu-
runun yaradılması gənclər tərəfin-
dən yüksək dəyərləndirilir. Bu sırada
stadionların tikilməsini, idman ob-
yektlərinin zəruri avadanlıqlarla
təchizatını, idman klublarının açıl-
masını, idman mütəxəssislərinin
yetişdirilməsini də qeyd etmək la-
zımdır. O da xüsusi vurğulanmalıdır
ki, ölkə birinciliklərinin və digər
yarışların keçirilməsi, idmançıla-
rımızın beynəlxalq yarışlarda işti-
rakının təmin edilməsi, uşaq və ye-
niyetmələrin daha geniş miqyasda
idmana cəlb olunması sahəsində
məqsədyönlü işlər davamlı xarakter
alıb. Yaradılan belə şəraitin nəti-
cəsidir ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası bir sıra beynəlxalq idman
yarışlarına ev sahibliyi edir. Bu da
idmançıların təcrübə qazanması və
peşəkar idmançı kimi formalaşması

baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Di-
gər bir tərəfdən, idman
sahəsində yaradılan şə-
rait, maddi-texniki ba-
zanın formalaşdırılması
yeniyetmə və gənc lərin
asudə vaxtlarının səmə-
rəli təşkilinə və onların
idman federasiyalarına
cəlbinə səbəb olub. Hə-

min idmançılar muxtar respubli-
kanın müasir infra struktura malik,
gözoxşayan olimpiya idman kom-
plekslərində, idman mərkəzlərində
məşğul olur, idmanın müxtəlif növ-
ləri üzrə yüksək nəticələr qazanırlar.
Görülən tədbirlərin, yaradılan hər-
tərəfli şəraitin nəticəsi-
dir ki, muxtar respublika
idmançıları 2019-cu ilin
I yarım ilində ölkə bi-
rinciliklərində 130, bey-
nəlxalq turnirlərdə 102,
dünya çempionatında 2,
Avropa çempionatında
1 medal olmaqla, cəmi
235 medal qazanıblar.
Bütün bu uğurlar onu
göstərir ki, muxtar respublika id-
mançıları mötəbər yarışlarda mün-
təzəm olaraq iştirak edir, beynəlxalq
yarışlarda Azərbaycanın idman şə-
rəfini layiqincə qoruyaraq üçrəngli
bayrağımızı yüksəklərə qaldırırlar.
Muxtar respublikanın Gənclər və
İdman Nazirliyi isə ümummilli lider
Heydər Əliyevin “Hər kim ki id-
mana və idmançıya dəstək olur,

sanki mənə dəstək olur,
hər kim ki idmana və id-
mançıya mane olur, sanki
mənə mane olur” ideya-
sına və muxtar respublika
rəhbərinin tapşırıq və töv-
siyələrinə əməl etmək
üçün gənc idmançılara la-
yiqincə dəstək olmağa ça-

lışır, onların uğur qazanmalarında
stimul rolunu oynayır.
    Bu gün muxtar respublikamızda
Gənclər və İdman Nazirliyi tərə-
findən təkcə idman sahəsində deyil,
gənclərin bir çox sahələr üzrə də
uğurlu nailiyyətlər əldə etmələri
üçün mühüm addımlar atılır. Belə
ki, muxtar respublika gənclərinin
intellektual səviyyələrinin artırılması,
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili,
onların vətənpərvər ruhda tərbiyə
olunması, beynəlxalq əhəmiyyətli
tədbirlərdə yaxından iştirak etmələri
istiqamətində nazirlik tərəfindən
məqsədyönlü işlər görülür.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi tərə-
findən gənclərdə vətənpərvərlik
hisslərinin gücləndirilməsi də diqqət
mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan şə-
hərindəki “Gənclik” Mərkəzində
vətənpərvərlik mövzusunda nümayiş
olunan filmlər, məktəblilərin ordu
sıralarında hərbi xidmətə hazırlan-
ması məqsədilə keçirilən “Şahin”,
“Sərhəd” hərbi idman oyunları və
bu il yeni bir layihə olaraq həyata
keçirilən “Hədəf” adlı yeni atış tə-
limi, bu mənada, böyük əhəmiyyət
kəsb edir. 
    Gənclərin zərərli vərdişlərdən

uzaq olması və asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili məqsədilə bir sıra
əhəmiyyətli layihələr də reallaşdırılır.
İstedadlı gənclərin stimullaşdırıl-
masına, onların təhsilə, elmə, mə-
dəniyyətə, incəsənətə marağının ar-
tırılmasına daim diqqət yetirilir.
Tələbə-gənclərin yaradıcılıq poten-
sialının üzə çıxarılması, onların
bilik və bacarıqlarını nümayiş et-
dirmələri üçün şəraitin yaradılması,
intellektual səviyyələrinin artırılması
üçün yeniyetmə və gənclər arasında
mütəmadi olaraq “Kim? Nə?
Hara?”, həmçinin “Azərbaycanın
intellektual birincisi” layihəsi çər-
çivəsində “Xəmsə”, “Nə? Harada?
Nə zaman?”, “Axtar tap”, “Vətəni
tanı” intellektual oyunları keçirilir. 
    Nazirlik tərəfindən gənclərin in-
tellektual potensialının yüksəldilməsi
ilə yanaşı, muxtar respublikadakı
yaradıcı gənclərin aşkar edilməsi,
onların tanıdılması, yaradıcılıq qa-
biliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
üçün əlverişli mühitin formalaşdı-
rılması sahəsində də bir sıra tədbirlər

görülür. Belə ki, cari ilin  ötən döv-
ründə “Naxçıvanqala” Tarix-Me-
marlıq Muzey Kompleksində rəsm,
foto, musiqi, rəqs, memarlıq, teatr
yaradıcılığı sahələri üzrə “Yaradıcı
gənclər festivalı”nın keçirilməsi mux-
tar respublikada fəaliyyət göstərən
ali və orta ixtisas təhsili müəssisə-
lərində təhsil alan yaradıcı gənclərin
tanıdılması və yeni stimulun yara-
dılması üçün əsl fürsət olub. 
    Bütün bu sadalananlarla yanaşı,
“Naxçıvanı tanıyaq” devizi altında
gənclərin mütəmadi olaraq muxtar
respublikanın turizm əhəmiyyətli
məkanlarına, muzeylərə, tarixi yer-
lərə ekskursiyaları da təşkil edilir.
Bu da muxtar respublikanın turizm
potensialının təbliği ilə yanaşı,  gənc -
lərin tarixi keçmişimizi öyrənməsi
işində də böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Bununla da gənclərin Vətənə
bağlılıqları artır, onlara Vətən naminə
çalışmaq əzmi aşılanır.
    Bəli, bu gün muxtar respublikada
ümummilli liderin dövlət və gənclər
siyasətinin məqsədyönlü şəkildə,
uğurla həyata keçirilməsindən,
gənc lər üçün yaradılan şəraitdən,
onların inkişafına, əsl vətəndaş
kimi formalaşmasına kömək edən
tədbirlərdən, xüsusilə də bu sahədə
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin fəa-
liyyətindən çox danışmaq olar.
Əminik ki, gənc lərə göstərilən bu
qayğı onların öz üzərlərində daha
səylə çalışmalarına, qabiliyyətlə-
rindən səmərəli istifadə olunmasına
daha da güclü təkan verəcəkdir.
Çünki gənclər onlara göstərilən hər
bir qayğını dərindən dərk edir və
buna cavab olaraq özlərini cəmiy-
yətin ən layiqli təbəqəsi kimi for-
malaşdırmağa, dövlətçiliyimizin
möhkəmləndirilməsi və ölkə mizin
inkişafında potensial imkanlarını
səfərbər etməyə çalışırlar. İnanırıq
ki, onlar ölkəmizin adını daim zir-
vədə saxlayacaqlar.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Muxtar respublikada gənclər və idman siyasəti 
uğurla həyata keçirilir

  Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan
gənclər və idman siyasəti bu gün ölkəmizdə, eləcə də Naxçıvan
Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilir. Nümunəvi və
 vətənpərvər gəncliyin formalaşması, gənclərin istedad və intellekt
potensiallarının inkişaf etdirilməsi, idmanın kütləviliyinə nail olmaq,
bədən tərbiyəsi və idmanın geniş coğrafi məkanda təbliği, yüksək
nailiyyətlər qazanmaq və dünya şöhrətli idmançılar hazırlamaq
muxtar respublikada gənclər və idman siyasətinin prioritet istiqamətləri
kimi diqqət mərkəzində saxlanılır.


