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Sizin rayon respublikamızın ərazisində təbiət, iqlim, torpaq 

etibarı ilə gözəl guşələrindən biridir və böyük tarixə, böyük 

   ənənələrə malik bir rayondur. 

                                                                       Heydər Əliyev 
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İsmayıllı rayonunun inkişafı da məni sevindirir. Mən prezident kimi 
İsmayıllı rayonunda dəfələrlə olmuşam, ümumiyyətlə, prezidentlik dövrümdə 
bu, mənim beşincı səfərimdir. Şadam ki, İsmayıllı sürətli inkşaf dövrünü 
yaşayır 

İlham Əliyev 
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İsmayıllının dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafında 
qanunlar əsasında qurulmuş idarəetmə əsas rol oynayır 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 

Respublikamızda vüsət alan inkişaf dinamikası regionlarda da özünü 

göstərməkdədir. 2019-cu ildə rayonumuz ümumi inkişafa qoşularaq, əsas 

fəaliyyətimiz möhtərəm cənab Prezidentin tövsiyə və tapşırıqlarından, Fərman və 

Sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin icrasına yönəlmişdir. “Azərbaycan 

Respublikası  regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası 2019-cu ildə uğurla davam 

etmişdir. Belə ki, ilin əvvəlindən başlayaraq rayonda tikinti-quruculuq işləri geniş 

vüsət almışdır. Şəhərin Heydər Əliyev prospektində beşmərtəbəli 4 ulduzlu otel 

binasının, ikinci xalça istehsalı müəssisəsinin, 100 yerlik uşaq bağçasının, 48 

mənzilli yaşayış binasının, Basqal qəsəbəsində 432 və Gəraybəyli kəndində 320 

şagird-yerlik tam orta məktəb binalarının, Sumağallı, Keyvəndi, Sulut və Diyallı 

kəndində tibb məntəqələrinin tikintisi başa çatmışdır. Kəlbənd kəndində  körpünün 

tikintisi, İvanovka Mədəniyyət Sarayının və Qalacıq kəndində körpünün əsaslı təmiri 

həyata keçirilmişdir.  

Yerli əhəmiyyətli Təzəkənd-Ağbulaq-Qoşakənd, Quşencə-Zoğallıq və Tircan-

Maçaxı kəndlərinin giriş yolları yenidən qurulmuş və asfalt örtük vurulmuşdur.  
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 “Nial Construction” MMC tərəfindən hotel-biznes mərkəzində, Tircan kəndi 

ərazisində “Bədo” sanatoriya-müalicə mərkəzində, Talıstan kəndi ərazisində 

“İstirahət kompleksi”ndə tikinti işləri davam etdirilmişdir.  

Basqal qəsəbəsində Turizm Kompleksinin, Qubaxəlilli kəndi ərazisində 3 min 

tonluq soyuducu anbarının, İvanovka kəndi ərazisində toxum emalı zavodunun, 

Girdiman çayı yatağında xırda buynuzlu heyvanların çimizdirilməsi üçün xüsusi 

qurğunun tikintisinə başlanılmışdır.  

 Qalacıq, Qalagah, Soltankənd, Uştal və Zeyvə kəndinin qazlaşdırılması başa 

çatdırılmış, sakinlər təbii qaz yanacağı ilə təmin olunmuşdur.  

05 fevral 2019-cu il tarixdə rayonda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar 1273 fərdi 

yaşayış evinə və sosial təyinatlı obyektlərə komissiya tərəfindən baxış keçirilmiş, 

117 evin qəzalı vəziyyətdə, 350 evin bərpa-gücləndirməyə, 458 evin təmirə ehtiyacı 

olduğu müəyyən edilmişdir. Aparılan təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 

ümumilikdə 66 yaşayış məntəqəsində (bir şəhər və iki qəsəbə daxil olmaqla) ilin 

sonunadək 86 yaşayış evi inşa edilmiş, 271 evdə bərpa gücləndirmə işləri, 440 evdə 

isə təmir işləri görülmüşdür. Bu istiqamətdə iş davam etdirilir. 

İsmayıllı şəhərinin küçələrinin tikintisi və yenidən qurulması davam 

etdirilmişdir. İl ərzində  8 küçəyə 29,7 min kvadratmetr asfalt örtük vurulmuş, 5335 

kvadratmetr cari təmir işləri aparılmış, Natəvan küçəsinə 470 metr səki daşı 

düzülmüşdür, M.F.Axundov, Ə.Ələkbərzadə və Natəvan küçələrinə 49 ədəd 

işıqlandırma dirəyi quraşdırılmışdır. Şəhərin Mərkəzi meydanında yerləşən fəvvarə 

yenidən qurulmuş, ətrafında abadlıq işləri həyata keçirilmişdir. S.Ə.Şirvani 

küçəsində 115 paqonmetr su arxı çəkilmişdir. 

2019-cu ildə rayon ərazisində vətəndaşlar tərəfindən çoxsaylı xidmət 

obyektləri, fərdi yaşayış evləri, təsərrüfat tikililəri, istirahət-turizm mərkəzləri inşa 

olunmuşdur. 90 yaşayış evinin, 9 obyektin inşasına və 14 obyektin istismarına icazə 

sənədi verilmişdir.  

İl ərzində əsas makro-iqtisadi göstəricilər üzrə nəzərə çarpan artım əldə 

olunmuşdur. Əsas kapitala 92 milyon 160 min manat və ya  əvvəlki illə müqayisədə 

446 min manat çox investisiya qoyulmuşdur. Adambaşına düşən investisiya artaraq 

1055 manata çatmışdır. Rayonumuz özəl sektor tərəfindən vəsait qoyuluşunda 

ölkənin kənd rayonları arasında öncül sıralarda durur. İnvestisiyanın 62 milyon 512 

min manatı (67,8 faizi) özəl sektorun payına düşür.  

Vəsaitin 86 milyon 119 min manatı (93,4 faiz) tikinti-quraşdırma işlərinə sərf 

olunmuşdur. 
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İl ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən iş adamlarına 12  layihə 

üzrə 2 milyon 396 min manat məbləğində güzəştli şərtlərlə kredit verilmiş, 93 yeni 

iş yeri açılmışdır. 

2019-cu ildə rayonda faktiki qiymətlərlə 273 milyon 242 min manat məbləğində 

ümumi məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 14 milyon 757 min manat çoxdur. Adambaşına düşən ümumi məhsul 

dəyər ifadəsində 145 manat artaraq 3126 manat təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatında 

8,6 faiz, sənayedə 23,9 faiz, tikinti-quraşdırma işlərində 0,9 faiz, nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatımda 5 faiz, informasiya və rabitədə 19,5 faiz, ticarətdə 4,8 faiz artım əldə 

olunmuşdur. Ümumi məhsulun 86,8 faizi özəl sektorun payına düşür. 

Əhaliyə göstərilən pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 4,8 faiz yüksələrək 202 milyon 

185 min manata çatmış, əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 9 milyon 265 min manat 

artmışdır. Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri əvvəlki illə müqayisədə 1 

milyon 96 min manat artaraq 28 milyon 708 min manat təşkil etmişdir. İl ərzində bir 

sakinə düşən ticarət dövriyyəsi 4,1 faiz artaraq 2235 manat, ödənişli xidmət  3,3 faiz 

artaraq 307 manat təşkil etmişdir. 

 Hesabat dövründə rayon büdcəsinin gəlirlər hissəsi 7 milyon 483 min manata 

qarşı  9 milyon 502 min  manat (127 faiz) və ya 2 milyon 19 min manat artıq icra 

olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2019-cu il 3 iyun tarixli 

Fərmani ilə təsdiq edilmiş Qaydalara əsasən 2019-cu ildə rayon büdcəsinə nəzərdə 

tutulan daxilolmalardan ilin sonuna artıq daxil olmuş vəsaitin 437,3 min manatı 

rayonun sərəncamında saxlanılmışdır.   

İl ərzində büdcə vəsaitindən qənaətlə istifadə olunmuş, proqnoz göstəricilərlə 

müqayisədə xərc maddələri üzrə 276,8 min manat az vəsait sərf olunmuşdur. 

 

       Mirdaməd Sadıqov 
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, 

     Əməkdar elm xadimi 
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Ərazinin sosial-iqtisadi inkişafı 

2019-cu ildə rayonda faktiki qiymətlərlə 273 milyon 242 min manat 

məbləğində ümumi məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 14 milyon 757 min manat çoxdur.   
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Kənd təsərrüfatının inkişafı 
 

İsmayıllı rayonunda iqtisadiyyatının əsasını aqrar sahə təşkil edir. Təsadüfi 

deyil ki, hesabat ilində rayon üzrə ümumi məhsul istehsalının 38,1 faizi bu sahənin 

payına düşür. Kənd təsərrüfatı vacib sahə olduğuna görə dövlət tərəfindən yüksək 

qayğı göstərilir. Torpaq vergisi istisna olmaqla kəndlilər bütün vergilərdən azad 

edilib. Əkinçiliklə məşğul olanlara subsidiya verilir, gübrələr 70 faiz güzəştlə satılır.  

Rayonun ümumi ərazisinin 113973 hektarı (55 faiz) kənd təsərrüfatı təyinatlı 

torpaqlardır. Hesabat ilində kənd təsərrüfatı sahəsində inkişaf ümumilikdə 

qənaətbəxş olmuşdur. 

 

2019-cu ildə rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi faktiki 

qiymətlərlə 104 milyon 9 min manat təşkil etmişdir ki, bu da keçən illə müqayisədə 

8 milyon 251 min manat çoxdur. Ümumi məhsulun 54 milyon 858 min manatı 

bitkiçilik, 49 milyon 151 min manatı isə heyvandarlıq məhsullarının payına düşür. 
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2019-cu ilin məhsulu üçün 29443 hektar sahədə payızlıq, 3490 hektar sahədə 

yazlıq bitkilər olmaqla 32933 hektar sahədə əkin aparılmışdır. 30386 hektar sahədə 

dənli və dənli-paxlalı bitkilər biçilmiş və hər hektarından 35,1 sentner olmaqla 106 

min 505 ton məhsul istehsal olunmuşdur. Bu göstərici əvvəlki illə müqayisədə 1709  

ton və ya 1,6 faiz çoxdur. Taxıl biçini          optimal müddətdə başa çatdırılmış, 

məhsulun 

 vaxtında və itkisiz                     

yığılması həyata keçirilmişdir. 

Hesabat ilində 752 hektar 

paxlalı bitkilərdən 1498 ton, 131 

hektar vələmirdən 347 ton, 130 

hektar qarğıdalıdan 1257 ton, 

375 hektar günəbaxandan isə 

107 ton  məhsul əldə 

olunmuşdur. 

2019-cu ildə rayonda taxıl 

toxumçuluğu ilə 4 təsərrüfat 

məşğul olmuş, 701 ton kondisiyalı toxum istehsal edilərək fermerlərə satılmışdır. 

Toxumçuluq  təsərrüfatlarına 52 min 226 manat subsidiya ödənilmişdir. 
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2019-cu ildə rayonda 30 hektar 

sahədə tütün əkilmiş və əvvəlki illə 

müqayisədə 19 ton çox, yəni  60,1 

ton quru tütün alıcı təşkilata təhvil 

verilmişdir. Təhvil verilmiş quru 

tütünə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti 

hesabına tütün istehsalçılarına 2634 

manat yardım ödənilmişdir. 

 
Hesabat ilində rayona 150 qutu 

barama qurdu toxumu gətirilərək 47 

kümçüyə paylanmış və 4205 kq. hazır 

barama alıcı şirkətə təhvil verilmişdir. 

Bu da keçən illə müqayisədə 316 kq.  

və ya 7,8 faiz çoxdur. Təhvil verilmiş 

baramanın hər kiloqramına görə “Şəki 

İpək” ASC tərəfindən 4 manat və 

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 5 

manat olmaqla kümçülərə ümumilikdə 37254 manat subsidiya verilmişdir.  

Baramaçılığın inkişafı məqsədilə yem bazasının yaradılması üçün 2019-cu ilin 

payızında Çin Xalq Respublikasından gətirilmiş 10 min ədəd tut tingi əkilmişdir. 
 

    “Azərbaycan Respublikasında 

arıçılığın inkişafının stimullaşdırılması 

haqqında” cənab Prezidentin 2018-ci 

il 5 mart tarixli 3747 nömrəli 

Sərəncamına əsasən arıçılıqla 

məşğul olan 815 fiziki və hüquqi 

şəxsə saxladıqları 17080 arı ailəsinin 

hər birinə (pətəyə) görə 10 manat 

olmaqla, 170 min 800 manat 

məbləğində subsidiya ödənilmişdir.  
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935 hektar kartof sahəsinin hər 

hektardan 148,1 sentner olmaqla 

13850 ton məhsul istehsal olunmuşdur 

ki, bu da əvvəlki  illə müqayisədə 3435 

ton və ya 33 faiz çoxdur. İntensiv 

becərmə texnologiyalarını özündə 

birləşdirən sənaye üsulu ilə əkilmiş 

220 ha. sahənin hər hektarından daha 

yüksək, 40 tondan çox məhsul 

götürülmüşdür. 

913 hektar açıq sahədə tərəvəz bitkiləri 

əkilmiş, əvvəlki illə müqayisədə 135 ton çox, 

yəni  8955 ton tərəvəz məhsulları istehsal 

olunmuş, hər hektardan orta məhsuldarlıq 

98,1 sentner təşkil etmişdir. Son illərdə 

rayonumuzda örtülü torpaq-istixana 

tərəvəzçiliyi də inkişaf etdirilir. Rayon 

ərazisində ümumi sahəsi  8523 kvadratmetr 

olan istixanalarda tərəvəz bitkiləri yetişdirilir.  

 

Rayonda ənənəvi sahə hesab 

edilən meyvəçilik inkişaf etdirilir. 

Mövcud 3711,6 hektar meyvə və 

giləmeyvə bağının 287,9 hektarı 

intensiv meyvə bağlarıdır. Bar verən 

890 hektar meyvə bağından  9194 ton 

məhsul yığılmışdır ki, bu da keçən illə 

müqayisədə 86 ton çoxdur. 2019-cu 

ilin yaz mövsümündə Gəraybəyli kəndi 

ərazisində 28 hektar, Qubaxəlilli kəndi 

ərazisində 7 hektar badam, Kəlbənd 

kəndində 30 hektar sahədə alma, 

Topçu kəndi ərazisində 100 hektar 

sahədə qoz, badam və digər meyvə 

ağacları əkilmişdir. 
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Üzümçülüyün inkişafına diqqət 

artırılmışdır. 2019-cı ilin yazında 

Kürdmaşı kəndində fəaliyyət 

göstərən “Kənd” MMC tərəfindən 30 

hektar (texniki sort), Aşıqbayramlı 

kəndində  fiziki şəxs  tərəfindən isə 1 

hektar sahədə filloksera zərər-

vericisinə davamlı süfrə sortlu yeni 

üzüm bağları salınmışdır. İl ərzində 

1021,9 hektar bar verən üzüm 

bağından 4436 ton məhsul 

yığılmışdır ki, bu da keçən illə 

müqayisədə 312 ton və ya 7.5 faiz  

çoxdur. 

01 yanvar 2020-ci il tarixə rayon üzrə 51 

min 794 baş iri buynuzlu (ondan 24125 baş ana 

mal), 180 min 795 baş xırda buynuzlu heyvan, 

283 min 100 baş quş və 17096 arı ailəsi 

mövcuddur. Rayon üzrə diri çəkidə 5430 ton ət, 

36391 ton süd, 10 milyon 620 min ədəd 

yumurta, 409 ton yun istehsal olunmuşdur. 

Əvvəlki illə 

müqayisədə ət istehsalı 17 ton, süd istehsalı 

885 ton, yumurta istehsalı 320 min ədəd və 

yun istehsalı 1 ton artmışdır.  

Mal-qara və quşlar arasında epizootik 

vəziyyətin sağlam saxlanılması məqsədilə 

baytar mütəxəssisləri tərəfindən müvafiq 

tədbirlər görülmüş, rayon ərazisində qorxulu 

yoluxucu xəstəliklər baş verməmişdir                                  

    

2019-cu ildə fərdi təsərrüfatlarda saxlanılan az məhsuldar iri buynuzlu mal-qaranın 

cins tərkibinin yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər davam etdirilmişdir. İl ərzində 

3909 baş heyvanda süni mayalanma aparılmış, 2085 baş cins buzov alınmışdır. 

Alınmış  cins buzovlara görə 1507 heyvan sahibinə 176 min 200 manat subsidiya 

ödənilmişdir. 
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    Rayonda sənaye     

    sahəsinin inkişafı 

məqsədi ilə son illərdə 

ardıcıl tədbirlər həyata 

keçirilməsi nəticəsində 

sənaye məhsulları 

istehsalında artım 

müşahidə olunur. İl  

    ərzində sənaye 

sahəsində 12 milyon 

 476 min manat  

     dəyərində ümumi  

 məhsul istehsal  

olunmuşdur ki, bu da 

əvvəlki illə müqayisədə 2 

milyon 404 min manat və ya 23,9 faiz çoxdur. Rayonun ümumi daxili məhsulunda 

sənayenin payı 4,6 faiz təşkil edir. Rayonda sənaye sahəsinin inkişafı məqsədilə 

qarşıdakı illərdə əsaslı tədbirlərin görülməsi 

əsas vəzifə kimi qarşıda durur. 

 

 Əhaliyə göstərilən pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsi 4,8 faiz yüksələrək 202 milyon 

185 min manata çatmış, əvvəlki ilin eyni 

dövrünə nisbətən 9 milyon 265 min manat 

artmışdır. Əhaliyə göstərilən ödənişli 

xidmətlərin dəyəri əvvəlki illə müqayisədə 1 

milyon 96 min manat artaraq 28 milyon 708 

min 

manat təşkil etmişdir. İl ərzində bir sakinə 

düşən ticarət dövriyyəsi 4,1 faiz artaraq 2235 

manat, ödənişli xidmət  3,3 faiz artaraq 307 

manat təşkil etmişdir.  
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 Rayon Məşğulluq 

Mərkəzinə il ərzində 

2500 nəfər vətəndaş 

müraciət etmiş, 

onlardan 2278 nəfər 

işaxtaran və işsiz kimi  

rəsmi qeydiyyata  

alınmış və 808 nəfər  

işlə  təmin  edilmişdir. 

Dörd  nəfərə işsiz 

statusu verilmiş və 

onlara işsizlikdən 

sığorta müavinəti 

ödənilmişdir. 

23 may 2019-cu il  tarixdə rayonda keçirilmiş Əmək  yarmarkasında 52  idarə,  

müəssisə  və  təşkilat tərəfindən 250 boş iş yeri təklif edilmişdir. Yarmarkada 63 

nəfər işlə təmin olunmuşdur. 

Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən il ərzində 48 nəfər peşə hazırlığı kurslarına cəlb 

edilmişdir.  Mərkəzdə qeydiyyatda olan 137 aztəminatlı ailə özünüməşğulluq 

proqramına əsasən bir aylıq kurslara cəlb olunmuş, 101 nəfərin təlim prosesi başa 

çatmış və 67 nəfər öz aktivlərini almışdır. 

01 yanvar 2020-ci il 

tarixdə rayonda daimi 

əhalinin sayı 87375 

nəfərdir.  2019-cu ildə 

1489 yeni iş yeri açılmışdır 

ki, bunun da 757-si daimi 

iş yerləridir. İş yerlərinin 

33-ü yeni yaradılmış 

müəssisə və təşkilatlarda, 

218-i mövcud müəssisə və 

təşkilatlarda, 506-sı isə 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan fiziki şəxslərin 

yanındadır. 

 

 

 



 
15 

 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva İsmayıllı 

rayonuna səfər edib. Birinci 

vitse-prezident Mehriban 

Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva ulu 

öndər Heydər Əliyevin İsmayıllı 

şəhərinin mərkəzində ucaldılmış 

abidəsini ziyarət edib, önünə gül 

dəstəsi qoyublar. 

 

 

 

 

 

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rayon sakinləri ilə görüşüb.  
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Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva İsmayıllının Diyallı kəndində zəlzələdən 

qəzalı vəziyyətə düşmüş evin yerində inşa edilən evdə olub 

  

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və qızı Leyla 

Əliyeva İsmayıllı şəhərinin Vahab Osmanov küçəsində inşa olunan yeni uşaq 

bağçasının açılışında iştirak ediblər.  
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İsmayıllı rayonunun İvanovka kəndindəki Mədəniyyət Sarayının əsaslı təmirdən 

sonra açılışı olub. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban 

Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva açılışda iştirak ediblər. 

İvanovkalılar Mehriban Əliyevanı duz-çörəklə qarşılayıblar. 
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05 fevral 2019-cu il tarixdə rayonda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar 1273 fərdi 

yaşayış evinə və 

sosial təyinatlı 

obyektlərə komissiya 

tərəfindən baxış 

keçirilmiş, 117 evin 

qəzalı vəziyyətdə, 

350 evin bərpa-

gücləndirməyə, 458 

evin təmirə ehtiyacı 

olduğu müəyyən edilmişdir. Aparılan təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində 

ümumilikdə 66 yaşayış məntəqəsində (bir şəhər və iki qəsəbə daxil olmaqla) ilin 

sonunadək 86 yaşayış evi inşa edilmiş, 271 evdə bərpa gücləndirmə işləri, 440 evdə 

isə təmir işləri görülmüşdür. Bu istiqamətdə iş davam etdirilir. 

*** 

Yerli əhəmiyyətli Təzəkənd-Ağbulaq-Qoşakənd və Quşencə-Zoğallıq 

kəndlərinin giriş yolları yenidən qurulmuş və asfalt örtük vurulmuşdur.  

2019-cu ildə rayonda 

infrastrukturun inkişafı 

diqqət mərkəzində 

olmuşdur. İl ərzində "9 

№-li Yol İstismarı” MMC 

tərəfindən xidmət 

sahəsinə daxil olan 

yollarda 2 milyon 173 min 

manat məbləğində təmir 

işləri aparılmışdır. 

İdarənin daxili imkanları hesabına Tircan-Maçaxı yoluna asfalt örtük vurulmuşdur. 
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Təhsil 

Tədris ili ərzində rayonun istedadlı şagirdləri çoxsaylı müsabiqə və yarışlarda 

uğurlu nəticələr əldə etmişlər. “Nəsimi  ili” nə həsr olunmuş intellektual yarışın zona 

turunda 6 nəfər,  “Sabahın alimləri”  VIII  Respublika müsabiqəsində isə 1 nəfər 

şagirdimiz qalib gəlmişdir. 

   Respublika Təhsil Nazirliyinin İctimai televiziya ilə birgə keçirdiyi “Əlaçı” 

intellektual yarışında  rayon məktəblilərindən 2 nəfər,  cənab Prezidentin Sərəncamı  

ilə keçirilən Təhsildə inkişaf və innovasiya üzrə qrant layihələri  müsabiqəsində  1 

məktəbimiz və 11 nəfər  müəllimimiz  qalib olmuşdur. 

 Son illərdə təhsil müəssisələrinin beynəlxalq əlaqələri də genişlənməkdədir. 

2019-cu ildə şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Ruhiyyə Mahmudova 

Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət olunmuş və keçirilən tədbirlərdə ölkəmizi  təmsil 

etmişdir. 

Rayonumuzla Yaponiyanın İto şəhəri arasında bağlanmış dostluq 

müqaviləsinə əsasən 2019-cu ilin avqustunda şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin 

müəllimi 2 nəfər şagirdlə gündoğan ölkədə dostluq səfərində olmuş, “İto yay 

festivalında” iştirak etmişdir. Yaponiyalı qonaqlar da rayonumuza səfər etmiş, xoş 

təəssüratla geri qayıtmışlar. 

2019-2020-ci tədris ili üçün Respublika Təhsil Nazirliyinə müxtəlif ixtisaslar 

üzrə 207 vakant yer verilmiş, 130 nəfər müəllim işə təyin olunmuşdur.   

 Rayonda ənənəvi hal alan “Təhsil bayramı” 2019-cu ildə yüksək səviyyədə 

qeyd edilmiş, bu tədbirlərdə qabacıl müəllimlər, yüksək nəticələrlə ali məktəblərə 

qəbul olunan məzunlar rayon rəhbərliyi tərəfindən təltif olunmuşdur.   

Rayonda əməyi ilə seçilən qabaqcıl müəllimlər daim diqqətdə saxlanılır. Cari tədris 

ilində Respublika Prezidentinin Sərəncamı ilə şəhər 5 saylı tam orta məktəbin 

müəllimi Nazənin Həsənova “Əməkdar müəllim” adına  layiq görülmüşdür. Təhsil 

Nazirinin müvafiq  əmri ilə  3 nəfər müəllim  “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı, 4 

nəfər müəllim isə Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir. 45 nəfər qabaqcıl müəllim Rayon 

İcra Hakimiyyətinin və Rayon Təhsil Şöbəsinin Fəxri fərmanları və qiymətli 

hədiyyələri ilə  mükafatlandırılmışdır 
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Mədəniyyət 

Rayon Mədəniyyət Mərkəzi və filiallarında 2019-cu il ərzində çoxsaylı mədəni-

kütləvi tədbirlər keçirilmiş, konsert proqramları, teatr tamaşaları, məktəblilərin qış 

tətilinin maraqlı keçməsi üçün “Kukla teatrının” tamaşaları nümayiş olunmuşdur. 

Mədəniyyət Mərkəzinin Xalq Teatr kollektivi tamaşalar, dövlət tədbirləri üçün  

kompozisiyalar hazırlamış, 15 rayonda keçirilən “Bölgələrdən-bölgələrə” 

sənətkarlıq festivalında uğurla iştirak etmişdir. 2019-cu il  ərzində Mədəniyyət 

Mərkəzində 113 tədbir keçirilmişdir.  

Mədəniyyət Mərkəzinin “Xalq teatrı” və “Niyal” instrumental ansamblı 2019-cu 

ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin xüsusi diplomu ilə təltif 

olunmuşdur. 

İsmayıllı rayonunda bir Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemi, 2 şəhər, 2 qəsəbə, 

34 kənd kitabxana filialı fəaliyyət göstərir. Hesabat ilində kitabxanaya 1658 nüsxə 

ədəbiyyat daxil olmuşdur. 

 İsmayıllı Dövət Rəsm Qalereyasının Rəsm fondunda 47 eksponat saxlanılır. 

Qalereyaya 2019-cu il ərzində 1324 nəfər tamaşaçı gəlmiş, 28 ekskursiya, 24 

mühazirə, 37 sərgi keçirilmişdir. 

Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə bağlı 

Qalereyada rəsm müsabiqəsi, yaradıcı gənclərin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil 

edilmiş, “Uşaqların hüquqları”  mövzusunda gənc rəssamların sərgisi keçirilmişdir. 

2019-cu ildə Qalereya nəzdində rəsm dərnəkləri fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

 Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin fondunda 2684 eksponat saxlanılır. 

Hesabat ilində muzeydə müxtəlif məzmunlu 40-dan çox tədbir keçirilmişdir. 

İsmayıllının tarixini daha dərindən öyənmək, tədqiq etmək və yaşatmaq baxımından 

muzey böyük əhəmiyyəti kəsb edir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək, onun həyat və 

fəaliyyətini, xalq qarşısındakı xidmətlərini gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə 

rayonda Heydər Əliyev Mərkəzi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Mərkəzdə 

Ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən 3 ekspozisiya zalı vardır. Mərkəzə 

470 fotoşəkil və digər sənədlərin surətləri, 214 eksponat toplanmışdır. 

 İl ərzində Heydər Əliyev Mərkəzində müxtəlif qrup vətəndaşlarla görüşlər, 

ictimai-siyasi tədbirlər keçirilmiş, bir çox peşə bayramları burada qeyd olunmuş, bir 

qayda olaraq “Heydər Əliyev İdarəetmə məktəbi”nin məşğələləri Mərkəzdə tədris 

olunmuşdur. İl ərzində burada 80-dən çox tədbir keçirilmiş, 12 minə yaxın 

ekskursiyaçı Mərkəzi ziyarət etmişdir.  

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin tabeçiliyində fəaliyyət göstərən Uşaq 

incəsənət məktəbinin 36 sinif otağı və 100 nəfərlik zaldan ibarət binası 2019-cu ildə 

əsaslı təmir plunmuşdur. Məktəbin nəzdində İvanovka kənd filialı fəaliyyət göstərir. 
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Səhiyyə 

Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə hesabat 

ilində əsaslı tədbirlər həyata keçirilmişdir. İl ərzində rayonun səhiyyə müəssisələrinə 

ambulator xəstə qəbulu 141 min nəfərdən çox, stasionar qəbul 3064 nəfər 

olmuşdur. 767 nəfər vətəndaş nikaha görə müayinə olunmuşdur. 

Hesabat ilində 1615 nəfər şəkərli diabet, 476 nəfər vərəm, 97 nəfər talasemiya, 

7 nəfər hemofiliya, 36 nəfər xroniki böyrək çatışmazlığı, 750 nəfər onkoloji, 12 nəfər 

dağınıq skleroz xəstəsi qeydiyyatda olmuş, bu xəstələrə hərtərəfli tibbi xidmət 

göstərilmiş, dövlət tərəfindən nəzərdə tutulmuş imtiyazlardan istifadə üçün normal 

şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq 2019-cu ilin 

fevral ayının 12-dən may ayının 15-nə kimi əhalinin tibbi müayinəsi keçirilmiş, 

müayinə zamanı 1106 nəfər ambulator, 228 nəfəri stasionar müalicəyə cəlb 

olunmuş, 56 nəfərdə cərrahi əməliyyat aparılmış, 77 nəfər müalicə üçün Bakı 

şəhərinin müxtəlif tibbi klinikalarına göndərilmişdir. 

  2019-cu ildə uşaqlar arasında heç bir kütləvi xəstələnmə və kəskin infeksion 

xəstəlik müşahidə edilməmiş, uşaqlarda yaş qruplarına uyğun peyvəndləşmə  

aparılmışdır.  

 İl ərzində yaşayış məntəqələrində sanitar-epidemioloji vəziyyətə nəzarət 

olunmuş, rayonda difteriya, tetanus, qızılca və s. xəstəliklər qeydə alınmamışdır. 

Peyvənd təqviminə uyğun olaraq vaksinlər tibb müəssisələrinə paylanmış, 

peyvəndlənmə aparılmışdır. 

  Hesabat ilində rayonun səhiyyə müəssisələrində 97 nəfər həkim, 336 nəfər 

orta tibb işçisi fəaliyyət göstərmişdir. Rayonda 39 həkim və 21 orta tibb işçisi yeri 

vakantdır. Ucqar dağ kəndlərində səhiyyə xidmətinin təşkili bu gün əsas 

problemlərimizdəndir. 24 tibb məntəqəsinin təmirə və yeni binaya ehtiyacı vardır.   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  müvafiq Sərəncamına əsasən 2020-

ci ildə İcbari Tibbi Sığortanın mərhələli şəkildə bütün ölkədə tətbiq ediləcəyi ilə 

əlaqədar rayonda müəyyən hazırlıq işləri görülmüş, maarifləndirici tədbirlər həyata 

keçirilmiş, müvafiq maarifləndirici məlumatlar verilmişdir.  

 

 

 



 
22 

 

Gənclərlə iş 

Rayonda gənclərə və idmanın inkişafına diqqət ildən-ilə artırılır. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 15 sentyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə Dövlət Proqramı”nın tələblərinə uyğun 

tədbirlərin icrası 2019-cu ildə də davam etdirilmiş, şeir ifaçılığı, rəsm, inşa yazı 

müsabiqələri, bilik və idman yarışları keçirilmişdir. “2 fevral-Azərbaycan gəncləri 

günü” yüksək səviyyədə qeyd olunmuşdur. Hesabat dövrü ərzində gənclərlə iş 

sahəsində 45 tədbir keçirilmişdir ki, bunlardan 38-i rayon, 7-si isə respublika 

miqyaslı tədbirlərdir. Tədbirlərdə 5 mindən yuxarı gəncin iştirakı təmin edilmişdir. 

2019-cu ildə rayonda idmanın müxtəlif növləri üzrə 63 tədbir keçirilmişdir ki, bu 

tədbirlərin  

4-ü beynəlxalq, 20-si Respublika, 39-u isə rayon miqyaslı tədbirlər olmuşdur. İl 

ərzində Respublikada keçirilən yarışlarda idmançılarımızın 22 nəfəri birinci, 15 

nəfəri ikinci və 15 nəfəri üçüncü yer tutmuş, beynəlxalq yarışlarda 3 qızıl, 2 gümüş 

və 1 bürünc medal qazanmışlar.  

Siyasi, ictimai və ideoloji iş 

2019-cu ildə ictimai-siyasi mühitin sabitliyi, siyasi fəaliyyətin qanuni əsasda 

təşkili RİH-nin gündəlik diqqətində olmuşdur. İdeya-siyasi işdə, ictimai-siyasi 

fəaliyyətdə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, Respublika Prezidentinin 

Fərman, Sərəncam və tapşırıqları, müvafiq qanunvericilik aktları əsas 

götürülmüşdür.  Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının rəhbərliyi, Millət vəkillərinin, aid 

idarə və müəssisə rəhbərlərinin iştirakı ilə müxtəlif yaşayış məntəqələrində səyyar 

görüş-qəbullar keçirilmişdir. 

Rayon İcra Hakimiyyəti siyasi, ictimai və ideoloji tədbirlərini Yeni Azərbaycan 

Partiyasının rayon təşkilatı ilə birgə aparır. Rayonda YAP üzvlərinin sayı 8611 

nəfərə çatmışdır və bölgədə ən güclü siyasi qüvvə olaraq fəaliyyət göstərir. YAP 

İsmayıllı Rayon Təşkilatı 2019-cu ildə ideoloji-siyasi istiqamətlərdə fəaliyyətini daha 

da genişləndirmişdir. YAP rayon təşkilatı ətrafında 86 ilk partiya təşkilatını birləşdirir. 

2019-cu ildə 118 nəfər  partiya sıralarına qəbul olunmuşdur ki, onların da 95 nəfərini  

gənclər,  48 nəfərini isə  qadınlar təşkil edir. 

Rayonumuz bir sıra  xarici ölkələrlə-Yaponiya, Fransa, Belorus, Latviya, 

Çexiya, İsrail, Özbəkistanla dostluq əlaqələri müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. 

Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə əlaqədar Özbəkistandakı Azərbaycan Səfirliyinin və 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin elan etdiyi “Məndə sığar iki cahan” adlı şeir 

müsabiqəsinə noyabr ayında yekun vurulmuş, birinci yerə layiq görülmüş Diyallı 
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kənd tam orta məktəbinin müəllimi, şair Oqtay İsmayıllıya Daşkənd şəhərində Fəxri 

Diplom, pul mükafatı  təqdim edilmişdir.  

İsmayıllı Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzinə il ərzində 385 müraciət daxil 

olmuş, problemli ailələrlə ardıcıl iş aparılmışdır. Dövlət Proqramlarının icrası ilə 

bağlı il ərzində 33 tədbir keçirilmiş, tədbirlərdə 2203 nəfərin iştirakı təmin edilmişdir. 

Boşanma təhlükəsi olan ailələrlə iş aparılmış və müsbət nəticələr əldə edilmişdir. 

Hesabat ili ərzində aktiv terapiya, ünsiyyət terapiyası, loqopedin psixoloji məsləhət 

və kompüter kursuna qəbulla bağlı müraciətlər müsbət həll edilmiş, 205 nəfər 

Mərkəzin xidmətlərindən bəhrələnmişdir. Qadın İcma İnformasiya Mərkəzindən 378 

nəfər qadın və uşaq istifadə etmişdir. Mərkəzin işçiləri 135 problemli ailəyə getmiş, 

138 xüsusi halla bağlı iş davam etdirilmişdir.  

Hesabat ilində müxtəlif milli və dini qruplara münasibətdə ayrıseçkiliyə yol 

verilməmişdir. İsmayıllıda əsil tolerantlıq mühiti yaradılmışdır. Rayonda  26 məscid, 

16 dini icma, 4 ibadət evi fəaliyyət göstərir. Dini icmalardan 15-i islam, biri xristian  

təmayüllüdür. “Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası 

Qanunu”nun tələbləri ciddi şəkildə gözlənilir.  

Rayonda qeyri-ənənəvi dini cərəyanlara mənsubların fəaliyyətinə nəzarət 

olunur, onların aktivliyi müşahidə edilmir, dini təyinatlı ədəbiyyatın, audio və video 

materialların satışı üzrə ixtisaslaşmış satış məntəqəsi yoxdur. 

Nəzərdə tutulan layihələr və görüləcək işlər 

Hazırda icrası davam edə layihələrlə yanaşı yeni start veriləcək layihələr də 

müəyyənləşdirilmişdir. Cari ildə yaşayış məntəqələrində elektrik təsərrüfatının 

yenidən qurulmasının davam etdirilməsi və SİP kabellərin çəkilməsi, yeni 

transformatorların quraşdırılması həyata kçiriləcəkdir. “Lahıc Enerji” MMC-nin 

layihələndirdiyi Girdiman çayının yuxarı hissəsində su elektrik stansiyasının tikinti 

prosedurana başlanması nəzərdə tutulmuşdur.   

Yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam 

etdiriləcək, 2020-ci ildə rayonda 12 yaşayış məntəqəsinin qazlaşdırılması ilə bağlı 

tədbirlər görüləcəkdir.  

Rayon ərazisində telefon və internetin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, bir neçə 

yaşayış məntəqəsinə telefon və internetin verilməsi, internet portları tükənmiş şəhər 

mərkəzi elektron ATS və bir neçə kəndə internet avadanlığının ayrılması üçün 

Telekommunikasiya qovşağı tərəfindən eskiz sxemlər hazırlanaraq “Aztelekom” 

MMC-yə təqdim olunmuşdur.    



 
24 

 

    İl ərzində “Nial Construction” MMC tərəfindən hotel-biznes mərkəzində, Tircan 

kəndi ərazisində “Bədo sanatoriya-mülicə mərkəzi”ndə və Talıstan kəndi  ərazisində 

İstirahət kompleksində 

tikinti işlərinin başa çatdırılması gözlənilir. 

 Basqal qəsəbəsində layihə dəyəri 45 milyon manat olan “Basqal” istirahət 

kompleksinin, Qubaxəlilli kəndi ərazisində layihə dəyəri 4 milyon manat olan 3 min 

tonluq soyuducu anbarının, İvanovka kəndi ərazisində layihə dəyəri 4,6 milyon 

manat olan dənli bitkilərin emalı zavodunun, Girdiman çayı yatağında xırda 

buynuzlu heyvanların çimizdirilməsi və qırxılması üçün xüsusi qurğunun tikintisi 

davam etdiriləcək.    

Diyallı kəndi ərazisində layihə dəyəri 1,5 milyon manat və Kəlbənd kəndi 

ərazisində layihə dəyəri 1,8 milyon manat olan heyvandarlıq fermalarının tikintisi 

başa çatdırılacaq.  

Əhən kəndinin ərazisində layihənin ümumi dəyəri 5,6 milyon manat olan  iri 

arıçılıq kompleksinin tikinti prosedurana başlanılmışdır.  Rayon ərazisində yol 

təsərrüfatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər  davam etdiriləcək. 2020-ci 

ildə Respublika əhəmiyyətli Muğanlı-İsmayıllı avtomobil yolu,  uzunluğu 31 km olan 

10 kəndi birləşdirəcək yerli əhəmiyyətli Basqal-Sulut avtomobil yolu və 

Pirəbülqasım kəndinin giriş yolu yenidən qurulacaq.    

İl ərzində Talıstan kəndinin ərazisində 1276 şagird-yerlik tam orta  məktəb 

binasının, İvanovka kəndində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə 

bazasının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. 

2020-ci ildə rayon ərazisində əhalinin içməli suya olan tələbatının 

yaxşılaşdırılması və əkin sahələrinin suvarılması məqsədilə 10 yeni subartetezian 

quyusu qazılıb istifadəyə veriləcəkdir.  

Rayonda aqrar sahənin və sənayenin inkişaf etdirilməsi üçün zəruri tədbirlərin 

görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Cari ildə ənənəvi sahələrdən olan tütünçülüyün 

inkişaf etdirilməsi əsas hədəflərimizdəndir. Tütün istehsalını 80 tona çatdırmaq 

üçün konkret tədbirlər görüləcək.  

Rayonda baramaçılığın inkişaf etdirilməsi də prioritet sahələrdəndir. Bu il 200 

qutu barama qurdunun gətirilərək kümçülərə paylanması və istehsalı 10 tona 

çatdırmaq nəzərdə tutulmuşdur. Baramaçılığın inkişafı məqsədilə tut tinglərinin  

əkilməsi davam etdiriləcəkdir. 

Cari ildə sənaye üsulu ilə kartof əkini sahələrinin genişləndirilməsi, intensiv 

meyvə bağlarının və üzüm bağlarının salınması planlaşdırılmışdır.  
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        İsmayıllı şəhərində abadlıq-quruculuq işləri davam etdiriləcək, “Zəfər parkı”nın 

tikintisi başa çatdırılacaq və ən azı 10 küçəyə asfalt örtük vurulacaq.  

Şəhərdə çoxmənzilli binaların qızdırılması üçün yeni qazanxanaların tikilməsi 

vacib bir məsələ kimi qarşıda durur.  

İsmayıllı şəhərində şəhərdaxili marşrutların hərəkət sxeminin hazırlanması, 

layihədə nəzərdə tutulmuş marşrutların yeni və müasir avtobuslarla təmin olunması  

istiqamətində tədbirlərin icrası 2020-cı ildə görüləcək işlər siyahısındadır.  

Təhsil, mədəniyyət və səhiyyə sahəsində də zamanın tələbinə uyğun 

tədbirlərin reallaşdırılması, maddi bazanın möhkəmləndirilməsi, innovasiyayönümlü 

layihələrin icrası, tikinti və təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. 
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