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    Müasir təhsil infrastrukturu hər bir ölkədə
inkişafın əsas göstəricisidir. Bu səbəbdən
də muxtar respublikada təhsilin inkişafına
xüsusi diqqət yetirilir, yeni məktəb binaları
tikilir, gələcəyimiz olan gənc nəslin əsl və-

təndaş kimi yetişdirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılır. 
    Fevralın 5-də Bənəniyar kənd tam orta
məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış məra-
simində iştirak etmişdir.
    Tədbirdə çıxış edən Culfa Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Şükür Babayev de-
mişdir ki, bu gün Culfa rayonu günü-gündən
inkişaf edir, yeniləşir. Göstərilən qayğı rayon
mərkəzi ilə yanaşı, kəndlərin də inkişafına
səbəb olmuşdur. Ötən il rayonun Əlincə və
Şurud kəndlərində yeni sosial obyektlər is-
tifadəyə verilmiş, Culfa şəhərindəki 18 və
20 nömrəli yaşayış binaları əsaslı təmir
olunmuş, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi
İdarəsinin Culfa Rayonlararası Müayinə
Mərkəzinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin “Naxçıvanter-
minalkompleks” Birliyi üçün inzibati bina
və anbar kompleksinin tikintisi, Əlincəqala
tarixi abidəsinin, Gülüstan türbəsinin bərpası

davam etdirilmişdir. Rayonda əhalinin rahat
yaşayışı da diqqət mərkəzində saxlanılır,
Culfa şəhərinin içməli su sistemi yenidən
qurulur. Şükür Babayev həyata keçirilən
tədbirlərin ölkəmizdə insan amilinə verilən

qiymətin daha bir ifadəsi oldu-
ğunu bildirmiş, yaradılan şəraitə
görə rayon əhalisi adından min-
nətdarlıq etmişdir.

Məktəbin müəllimi Ələviyyə
Nuri çıxış edərək demişdir ki,
kənd məktəbi müasir tədris ava-
danlıqları ilə təmin olunmuş,
kollektivin fəaliyyəti üçün hər
cür şərait yaradılmışdır. Bu da

dərslərin daha səmərəli təşkilinə imkan
verəcəkdir. Göstərilən qayğıya görə kol-
lektiv adından minnətdarlıq edən Ələviyyə
Nuri bundan sonra daha səylə çalışacaqla-
rına söz vermişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə çıxış
edərək demişdir: “Bu gün Bənəniyar kəndinin
həyatında ən əlamətdar günlərdən biridir.
Kənd tamamilə abadlaşdırılmış, geniş qu-
ruculuq işləri aparılmış, xüsusilə də kənd
məktəbinin binası müasir tədrisin tələbləri
səviyyəsində yenidən qurulmuşdur”. Ali
Məclisin Sədri bu münasibətlə məktəbin
kollektivini təbrik etmiş, onlara tədrisdə
uğurlar arzulayaraq demişdir: “Məktəblərin
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
və lazımi tədris avadanlıqları ilə təminatı,
müəllimlərin hazırlıq səviyyələrinin artırıl-
ması, şagirdlərin bilik və dünyagörüşlərinin
formalaşdırılması müasir tədrisin qarşıya
qoyduğu əsas vəzifələrdir. Çünki gənclərin
hərtərəfli hazırlanması müasir dövrün tələbinə
çevrilmişdir. Ölkəmizin hansı bölgəsində

yaşamasından asılı olmayaraq, gənc nəsil
dünyada gedən prosesləri yaxından izləməli,
yaxşı təhsil almalı, gələcəkdə dünyanın və
ölkəmizin istənilən universitetlərində ali
təhsillərini davam etdirməlidirlər.
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev de-
yirdi: “Məktəblərdə yaradılan müasir tədris
şəraiti gənclərin hərtərəfli hazırlanmasına
təminat verir”. Əgər məktəblərdə lazımi
tədris şəraiti vardırsa, müəllimlərin hazırlığı
və tələbkarlığı tələb olunan səviyyədədirsə,
onda gənclərin hərtərəfli hazırlanması da
təmin olunacaqdır. Hər bir gəncin qabiliy-
yətinə və bacarığına uyğun peşəyə yönəl-
dilməsi isə onların hərtərəfli hazırlanmasında

başlıca vəzifədir. Ümumtəhsil məktəblərində
yaradılan şərait qarşıya qoyulan bu vəzifələrin
icrasına imkan verir. Ona görə də şagirdlər

məktəbdə təhsil almalı, informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarından istifadə vər-
dişlərini öyrənməli, gələcəkdə bir peşənin
sahibi olmalıdırlar. Bütün bunların həyata
keçirilməsində müəllimlərin də üzərinə mü-
hüm vəzifələr düşür. Müəllimlər, ilk növbədə,
özləri yaradılan şəraitdən lazımi səviyyədə
bəhrələnməli və bundan sonra öyrəndiklərini
gənc nəslə aşılamalıdırlar”.
    Ali Məclisin Sədri kollektivin qazanılan
nailiyyətləri bundan sonra da artıracaqlarına
əminliyini bildirmişdir.
    Sonra Ali Məclisin Sədri Culfa rayon
ümumtəhsil məktəblərində əla qiymətlərlə
oxuyan bir qrup şagirdə kompüter dəsti hə-
diyyə etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, 3 mərtəbəli mək-
təb binası 666 yerlikdir. Binada 4-ü elektron
lövhəli olmaqla, 37 sinif otağı, kimya, bio-
logiya və fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə,
3 kompüter və 2 şahmat otağı, kitabxana,
bufet, idman zalı və açıq idman qurğuları
vardır.
    Şagirdlərin kitaba marağının artırılması
və mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılması
pedaqoji kollektivlərin qarşısında duran mü-
hüm vəzifələrdəndir. Muxtar respublikada
bu sahədə işlərin səmərəli təşkili diqqət
mərkəzində saxlanılır, məktəb kitabxanala-
rının fondu mütəmadi olaraq elmi və bədii
ədəbiyyatlarla zənginləşdirilir. Bənəniyar
kənd tam orta məktəbinin kitabxanasında
da 11 min 708 kitab vardır.
    Kompüter otaqlarındakı 57 kompüterin

hər biri internetə qoşulmuş və elektron dərs-
liklərlə təmin olunmuşdur.

Bənəniyar kənd tam orta məktəbində müasir
tədris şəraiti yaradılmışdır

    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi sürətli sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Culfa rayonunu da əhatə etmişdir. Bu gün
muxtar respublikada aparılan geniş quruculuq
işləri rayonun Bənəniyar kəndini də müasir

görkəmə qovuşdurmuşdur. Kənddə həyata
keçirilən kompleks quruculuq işləri, yaradılan
müasir infrastruktur, rahat iş və xidmət şəraiti

sakinlərin firavan yaşayışına səbəb olmuşdur.
    Fevralın 5-də Bənəniyar kəndində yeni
sosial obyektlərin açılışı olmuşdur.

Culfa rayonunun Bənəniyar kəndində yeni sosial obyektlər
istifadəyə verilmişdir

Ardı 2-ci səhifədə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 5-də Türkiyə
Respublikasının İqtisadiyyat naziri Nihad Zeybekçinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.

Nazir Nihad Zeybekçi Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.

Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün
sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olundu, ikitərəfli əlaqələrimizin
siyasi, iqtisadi, enerji, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, infrastruktur, müasir sənaye
parklarının yaradılması, ticarət, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə daha da geniş-
ləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Dövlətimizin başçısı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə min-
nətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı
xahiş etdi.

*    *    *
Fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı

Mehriban Əliyeva 51-ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün
Almaniya Federativ Respublikasına işgüzar səfərə gediblər.
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    Ali Məclisin Sədri elektron lövhəli
sinifdə muxtar respublikanın 205 təhsil
müəssisəsi ilə Naxçıvan Dövlət Tarix Mu-
zeyi arasında videobağlantı vasitəsilə keçilən
dərsi izləmişdir.
    Ali Məclisin Sədri birinci sinif şagirdlə-
rinin dərs prosesi ilə maraqlanmışdır. Mə-
lumat verilmişdir ki, cari tədris ilində Bə-
nəniyar kənd tam orta məktəbinin birinci
siniflərinə 47 şagird qəbul olunmuşdur.

Müəllimlər ibtidai sinif şagirdlərinin hər
biri ilə fərdi məşğul olur, onların dərslərdə
aktiv fəaliyyəti təmin olunur.
    Məktəbin hərbi kabinəsi və geniş idman
zalı sağlam və vətənpərvər gənclərin
böyüdülməsində öz müsbət təsirini
göstərəcəkdir.
    Məktəbin müəllimləri ilə söhbət zamanı
Ali Məclisin Sədri demişdir ki, gənclərin
vətənpərvər və savadlı böyüdülməsi, onların

peşə sahibi olması hər bir ümumtəhsil mək-
təbinin uğurudur. Ötən tədris ilində Bənəniyar
kənd tam orta məktəbini bitirən məzunlardan
16-sı ali məktəblərə, 8-i orta ixtisas məktə-
binə, 3-ü isə Heydər Əliyev adına Hərbi Li-
seyə qəbul olunmuş, tələbə adını qazanan
məzunlardan 4-ü 500-700 intervalında yüksək
bal toplamışdır. Yaradılan şərait gələcəkdə
bu uğurların daha da artırılmasına imkan
verəcəkdir.

    Müəllimlərdən Sevda Məmmədova və
Ruqayə Nəcəfquliyeva minnətdarlıq edərək
demişlər ki, şagirdlərin yaxşı təhsil alması,
bilikli, zəngin dünyagörüşlü və vətənpərvər
böyüdülməsi çətin və şərəfli bir vəzifədir.
Məktəbin müasir tədris şəraiti qarşıya qoyulan
bu vəzifələri uğurla yerinə yetirməyə imkan
verəcəkdir.
    Məktəbin həyəti də abadlaşdırılmış,
gülkar lıqlar salınmışdır.

    Muxtar respublikada gənclərin musiqi
təhsili və musiqi sənətinin inkişafı da diqqət
mərkəzində saxlanılır. Bənəniyar Kənd Uşaq
musiqi məktəbi üçün yeni binanın inşa olun-
ması da bu istiqamətdə həyata keçirilən təd-
birlərin tərkib hissəsidir.
    Fevralın 5-də Bənəniyar Kənd Uşaq mu-
siqi məktəbinin açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbi-
rində iştirak etmişdir.
    Məktəbin direktoru, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Əməkdar artisti Azər Cəfərli
yaradılan şəraitə görə kollektiv adından
minnətdarlıq edərək demişdir ki, bu gün
muxtar respublikamızda musiqi sənətinin
inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir. Hər il yeni musiqi məktəbləri inşa
olunur, maddi-texniki bazaları gücləndirilir,
milli musiqiçi kadrların yetişdirilməsi isti-
qamətində mühüm tədbirlər görülür. Bənə-
niyar Kənd Uşaq musiqi məktəbi üçün yeni
binanın tikilməsi də bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərin davamıdır. Azər Cəfərli
bundan sonra da istedadlı uşaqların üzə çı-
xarılması və milli musiqimizin inkişafı sa-
həsində səylə çalışacaqlarına söz vermişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Bənəniyar
Kənd Uşaq musiqi məktəbinin istifadəyə ve-
rilməsi münasibətilə kollektivi təbrik etmiş,
onlara musiqi mədəniyyətimizin inkişafı sa-
həsindəki fəaliyyətlərində uğurlar arzulayaraq
demişdir: “Musiqi hər bir xalqın mədəni inki-
şafının göstəricisidir. Azərbaycan xalqının zən-
gin xalq yaradıcılığı nümunələri, milli dəyərləri
və adət-ənənələri vardır. Bunlar hər xalqa

nəsib olmur. Çünki xalq yaradıcılığını, milli
dəyərləri ancaq zəngin mədəniyyətə malik
olan xalq yarada bilər. Bu gün muxtar respub-
likada musiqi məktəblərinin yaradılmasında
əsas məqsəd də xalq yaradıcılığı nümunələrini
qoruyaraq gələcək nəsillərə çatdırmaqdan, o
cümlədən musiqi mədəniyyətimizin inkişafına
töhfələr verməkdən ibarətdir”.

    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Bənəniyar
Kənd Uşaq musiqi məktəbində 3 şöbədə 6
ixtisas üzrə musiqi dərsləri keçiləcəkdir. Bu
da gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təş-
kilinə və onların istedadlarının üzə çıxarıl-
masına imkan verəcəkdir. Həmçinin məktəbdə
yaradılan şərait bu ərazidə yaşayan gənclərin
uzaq məsafələr qət etmədən öz kəndlərində

musiqi təhsili almalarına, bacarıqlarını inkişaf
etdirmələrinə səbəb olacaqdır”.
    Qeyd olunmuşdur ki, Bənəniyar Kənd
Uşaq musiqi məktəbinin uğurlu nailiyyətləri
vardır. Ötən tədris ilində məktəbi bitirən
şagirdlərdən musiqi ixtisası üzrə 1-i ali, 3-ü
isə orta ixtisas məktəbinə qəbul olunmuşdur.
Bu da məktəbdə musiqi sənətinə olan ma-

rağın və tədrisin düzgün təşkil olunmasının
nəticəsidir.
    Ali Məclisin Sədri Bənəniyar Kənd Uşaq
musiqi məktəbinin muxtar respublikanın ən
yaxşı musiqi məktəblərindən birinə çevri-
ləcəyinə əminliyini bildirmiş, açılışı bildirən
lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, məktəbdə 37

sinif, orkestr və konsert zalları, musiqi alət-
lərinin təmiri otağı, kitabxana və bufet fəa-
liyyət göstərəcəkdir. Məktəb müasir inventar
və avadanlıqlarla, o cümlədən 9 pianino və
ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə digər musiqi alətləri
ilə təchiz olunmuş, şagirdlərin musiqi bi-
liklərinə yiyələnmələri üçün hər cür şərait
yaradılmışdır. Məktəbin kitabxana fondunda
300 kitab vardır. 
    Musiqi məktəbi gənclərdə musiqi zöv-
qünün formalaşmasında xüsusi rol oynaya-
caqdır. Hazırda məktəbdə dərslər xalq çalğı
alətləri, fortepiano və nəzəri fənlər üzrə
aparılır, şagirdlərə tar, kamança, fortepiano,
qarmon, nağara və xanəndəlik ixtisasları
öyrədilir.
    Ali Məclisin Sədri müəllimlərlə söhbət
zamanı qeyd etmişdir ki, məktəbin əvvəlki
şəraiti dərslərin keçilməsində müəyyən çə-
tinliklər yaradırdı. Lakin bu gün istifadəyə
verilən yeni binada müasir tədris şəraiti ya-
radılmışdır. Ona görə də kollektiv yaradı-
lanlardan səmərəli istifadə etməli, gənc mu-
siqiçi kadrların yetişdirilməsi bundan sonra
da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.
    Məktəbin müəllimi Rahilə Əsgərova ya-
radılan şəraitə görə kollektiv adından min-
nətdarlıq etmişdir.
    Sonra tədbirlər zalında musiqi məktəbinin
şagirdlərinin ifasında konsert proqramı
olmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri musiqi nömrələrini
izləmiş, şagirdləri uğurlu çıxışlarına görə
təbrik etmiş və onlarla xatirə şəkli çəkdir-
mişdir.
    Binada fərdi qazanxana quraşdırılmış,
həyətdə geniş abadlıq işləri görülmüşdür.

Bənəniyar Kənd Uşaq musiqi məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir

    Fevralın 5-də Bənəniyarda yeni xidmət
mərkəzi də istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov mərkəzin açı-
lışını etmiş, ayrı-ayrı xidmət sahələrində ya-
radılan şəraitlə maraqlanmışdır.

    Bildirilmişdir ki, xidmət mərkəzində bər-
bərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı yeri
və 2 mağaza fəaliyyət göstərir. Mağazaların
birində ərzaq, digərində isə təsərrüfat malla-
rının satışı həyata keçirilir. Mərkəzdə 9 nəfər
işlə təmin olunmuşdur.

    Xidmət mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra
Ali Məclisin Sədri kənd sakinləri ilə
görüşmüşdür.
    Kənd ağsaqqalı, şəhid atası Hacıteymur
Hüseynov və sakin Əliqulu Əhmədov min-
nətdarlıq edərək demişlər ki, muxtar res-

publikada ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam etdi-
rilməsi Bənəniyar kəndinin timsalında
daha aydın görünür. Qədim tarixə malik olan
kənd bu gün müasir inkişaf dövrünü yaşayır. 

Bənəniyarda yeni xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır

Ardı 3-cü səhifədə
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Artıq Bənəniyarda əhalinin rahatlığı üçün bütün imkanlar yaradılmış, yeni iş yerləri
açılmışdır. Bütün bunlar sakinlərin öz yurd-yuvalarına bağlılığını, onların qurub-yaratmaq
əzmini daha da artırır. Kənd adamları təsərrüfatlarda həvəslə çalışır, ölkəmizin inkişafına
öz töhfələrini verirlər.

    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Aparılan quruculuq işlərindən sonra Bənəniyar müasir
kənd yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdir. Məktəb binası, musiqi məktəbi, xidmət mərkəzi,
həkim ambulatoriyası və kənd mərkəzi əhalinin rahatlığının təmin olunmasına xidmət
edir. Bənəniyar kəndinin qədim tarixi, özünəməxsus ənənələri, torpağa bağlı və
zəhmətkeş insanları vardır. Ölkəmizdəki mövcud birlik, sabitlik və inkişaf bu kəndi də
əhatə etmiş, həyata keçirilən tədbirlər yeni iş yerlərinin açılmasına, insanların
məşğulluğunun təmin olunmasına, bir sözlə, onların rahat yaşayışına səbəb olmuşdur.
Sakinlər yaradılan bu şəraitdən səmərəli istifadə etməli, kəndin bugünkü abadlığı,
tarixi, ənənələri qorunub saxlanılmalı, gənc nəsil dövlətimiz və xalqımız üçün yararlı
vətəndaş kimi böyüdülməlidir”.

    Fevralın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov Bənəniyar kənd həkim ambulatoriyasına
gəlmiş, burada yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, ambulatoriya 8 otaqdan – baş
həkim, stomatoloq üçün kabinə, palata, aptek, doğuş, pey-
vənd, manipulyasiya və qeydiyyat otaqlarından ibarətdir.

Burada 8 tibb işçisi sakinlərin sağlamlığının keşiyində
durur. 
    Aparılan yenidənqurma işləri tibbi xidmətin daha səmərəli
təşkilinə səbəb olmuşdur. Otaq və kabinələrin hər biri
təyinatı üzrə ən müasir avadanlıqlarla və lazımi dərman
vasitələri ilə təchiz olunmuşdur. Bütün bunlar kənddə əhali

arasında müayinə və müalicə işinin səmərəli təşkilinə imkan
verəcəkdir.
    Baxış zamanı uşaq və hamilə qadınların qeydiyyata
alınması və tibbi yoxlamadan keçirilməsinin vacibliyi vur-
ğulanmış, əhalinin sağlamlığının qorunması barədə müvafiq
tapşırıqlar verilmişdir.

Həkim ambulatoriyasında yenidənqurma
işləri aparılmışdır

    Bənəniyarda aparılan quruculuq tədbirləri çərçivəsində
kənd mərkəzinin binası da əsaslı təmir olunmuşdur.
    Fevralın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov kənd mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
    Bildirilmişdir ki, mərkəzdə rabitə evi, polis sahə və
baytarlıq məntəqələri, kitabxana, inzibati ərazi dairəsi üzrə

nümayəndəlik, bələdiyyə, mədəniyyət evi, klub və 60 yerlik
iclas zalı yerləşir.
    Culfa rayonunun böyük yaşayış məntəqələrindən biri
olan Bənəniyarda sakinlərin rahat yaşayışı məqsədilə bütün
zəruri infrastruktur, o cümlədən müasir rabitə sistemi yara-
dılmış, poçt şöbəsinin fəaliyyəti gücləndirilmişdir.
    Kəndlərdə baytarlıq xidmətinin təşkili heyvandarlığın

inkişaf etdirilməsində və əhalinin sağlam heyvandarlıq məh-
sulları ilə təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bə-
nəniyar kəndində baytarlıq xidmətinin səviyyəsi yüksəldilmiş,
baytarlıq məntəqəsi lazımi dərman preparatları ilə təchiz
olunmuşdur.
    Kənd mərkəzində 14 min 826 kitab fondu olan kitabxana

Bənəniyarda dövlət qurumları üçün nümunəvi 
iş şəraiti yaradılmışdır

Ardı 4-cü səhifədə
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və geniş iclas zalı vardır. Binada Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatının əməkdaşları da rahat iş şəraiti ilə təmin
olunmuşlar. Bənəniyar kənd ərazi ilk təşkilatının 354 üzvü
vardır, onlardan 123-ü gənclər, 119-u isə qadınlardır.
    Kənd mərkəzinin həyətində də geniş abadlıq işləri
görülmüşdür.

                                           *     *     *
    Bənəniyar kəndində aparılan abadlıq işləri zamanı
kənddaxili 1100 metr yola asfalt örtük salınmış, 151 metr
uzunluğunda beton kanal çəkilmiş, 9 su keçidi qoyulmuşdur.
Rabitə, elektrik və qaz şəbəkələrində yenidənqurma işləri
aparılmış, 500 metr fiber-optik kabel çəkilmiş, 5 min 920

metr elektrik xətti yenilənmiş, yeni tikililərə 400 metr
uzunluğunda qaz xətti çəkilmişdir. Kəndin içməli su
təchizatı da yaxşılaşdırılmış, mövcud kaptajın uzunluğu
100 metr artırılmış, 1500 metr yeni su xətti çəkilmiş və
kənddə 250 ailə içməli su ilə təmin olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci
il 5 yanvar tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilən “Tikintiyə dövlət
nəzarətinin həyata keçirilməsi
Qaydaları” tikinti-quraşdırma iş-
lərinin qanunvericiliyin tələblə-
rinə uyğun aparılması istiqamə-
tində Fövqəladə Hallar Nazirli-
yinin Dövlət Tikintidə Təhlükə-
sizliyə Nəzarət İdarəsinin, tikinti
fəaliyyətinin bütün subyektləri-
nin, habelə yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının qarşısında böyük
vəzifələr qoyur. Dövlət Tikintidə
Təhlükəsizliyə Nəzarət İdarəsi
mülkiyyət formasından və təyi-
natından asılı olmayaraq, tikin-
tisinə icazə tələb olunan obyekt-
lərin tikintisinin bütün mərhələ-
lərində aparılan tikinti-quraşdırma
işlərinə və barəsində məlumat-
landırma icraatının tətbiq olun-
duğu bütün növ tikintilərə dövlət
nəzarətini həyata keçirir. Muxtar
respublika ərazisində hündür
mərtəbəli yaşayış binalarının,
təhsil, səhiyyə, istehsalat, mə-
dəni-məişət və sosial təyinatlı
obyektlərin tikinti zamanı xüsusi
təhlükəsizlik tələblərinə cavab
verməsi ilə bağlı müvafiq mə-
suliyyət səviyyələri müəyyən
olunub və onların tikintisi üçün
mütləq icazə alınmalıdır. Tikinti
işlərinin başlanılması obyektin
layihə-smeta sənədlərinin hazır-
lanması, müvafiq dövlət orqanları
ilə razılaşdırılması, layihələrin
dövlət ekspertizasından keçiril-
məsi və qanunvericiliyin digər
tələblərinə riayət olunması ilə
mümkündür. Sifarişçi tikinti iş-
lərinin aparılmasına icazə almaq
üçün yerli icra hakimiyyəti or-
qanına ərizə ilə müraciət edir.

Yeni qaydalara əsasən, yerli icra
hakimiyyəti orqanı sənədlərin
tamlığını təmin etdikdən sonra
tikinti layihələrini ekspertizadan
keçirilməsi üçün Dövlət Tikintidə
Təhlükəsizliyə Nəzarət İdarəsinə
göndərir. İdarə sifarişçi ilə bağ-
lanmış müqavilə əsasında 20 gün
müddətində tikinti layihələrinin
ekspertizasını keçirir və müvafiq
rəy verilir. Bunun əsasında yerli
icra hakimiyyəti orqanı ekspertiza
rəyini nəzərə alaraq, 3 ay müd-
dətində tikintiyə icazənin veril-
məsi və ya verilməməsi barədə
qərar qəbul edir, 3 gün müddətinə
Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə
Nəzarət İdarəsinə tikintiyə dövlət
nəzarətinin aparılması üçün rəsmi
məlumat verir. Hər bir tikinti
obyektinə dövlət nəzarəti Dövlət
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət
İdarəsi tərəfindən hazırlanmış
“Tikintidə Dövlət Nəzarəti Jur-
nalı” əsasında aparılır. Tikinti
subyektləri tikinti-quraşdırma iş-
lərini müəyyən edilmiş mərhə-
lələrə uyğun olaraq həyata ke-
çirməlidirlər. Tikintiyə dövlət
nəzarəti obyekt istismara tam
hazır olanadək aparılır. Əvvəllər
tikintisi başa çatdırılmış obyekt-
lərin istismarına rəy verilməsi
üçün bir çox dövlət qurumlarının
nümayəndələrindən ibarət dövlət
qəbul komissiyası yaradılırdı və
bu da işi mürəkkəbləşdirirdi. La-
kin bu prosedur hazırda çox sa-
dələşdirilib. Belə ki, sifarişçi
“Tikintinin istismarına icazənin

vahid forması” üzrə tələb olunan
tikinti sənədləri ilə Dövlət Ti-
kintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət
İdarəsinə müraciət edir, tikintiyə
baxış keçirildikdən sonra onun
istismara hazır olması barədə
məlumat verilir və “İstismara
hazırlıq aktı” tərtib edilir. Sifa-
rişçi, podratçı, layihəçi və Dövlət
Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət
İdarəsinin nümayəndəsi tərəfin-
dən akt imzalanıb möhürlərlə
təsdiq edilir. Bu akt əsasında
yerli  İcra Hakimiyyəti orqanının
başçısı obyektin istismarına icazə
sənədini təsdiqləyir. 

Bu gün muxtar respublikada
ictimai və yaşayış binalarının ti-
kintisi ilə yanaşı, vətəndaşlar tə-
rəfindən fərdi yaşayış evlərinin
tikintisi də geniş vüsət almışdır.
Fərdi yaşayış evlərinin tikintisi
ilə bağlı prosedur xeyli sadələş-
dirilmişdir. Belə ki, əvvəllər fərdi
evlərin tikintisi üçün yerli İcra
Hakimiyyətindən icazə tələb olu-
nurdusa, yeni Qaydalara əsasən,
bu, məlumatlandırma icraatı ilə
əvəz edilmişdir. Vətəndaş ona
məxsus torpaq sahəsində özunə
fərdi yaşayış evi tikmək istəyirsə,
o, qeyd olunan parametrləri nə-
zərə almaqla, yəni mərtəbələrin
sayı 3, aşırımı 6 metr, hündürlüyü
12 metrdən çox olmayan evin
layihəsini layihəçi tərəfindən
hazır ladaraq ərizə ilə yerli İcra
Hakimiyyəti orqanına təqdim
edir. Yerli İcra Hakimiyyəti or-
qanı 3 ay müddətində layihənin
şəhərsalma və tikintiyə dair nor-
mativ sənədlərin tələblərinə uy-
ğun olub-olmadığını yoxlayır,
əgər layihəyə heç bir irad bildi-
rilmirsə, vətəndaş tikinti işlərinə
başlaya bilər. Tikinti işlərinin
başlanması ilə bağlı yerli İcra
Hakimiyyəti orqanı 3 gün ərzində
Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə
Nəzarət İdarəsinə məlumat verir.
Bundan sonra idarə təqdim olun-
muş layihə üzrə tikintinin apa-
rılmasına nəzarət edir.

Tikintidə təhlükəsizliyin qorunması diqqət 
mərkəzində saxlanılır

Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin (DİN) Polis Aka-
demiyasına qəbula namizədlər Azər-
baycan dilini sərbəst bilən, boyu azı
165 santimetr (qızlar üçün 160 sm),
çağırışçı kimi Azərbaycan Respubli-
kasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yerli
idarə, şöbə və bölmələrində qeydiy-
yatda olan (qızlar istisna olmaqla),
buraxılış siniflərində oxuyan və ya
tam ortatəhsilli 16 yaşdan 18 yaşadək
(cari ilin avqust ayının 1-dək 16 yaşı
tamam olacaq və həmin ayın 31-dək
yaşı 18-ə çatmamış) Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşları sırasından
seçilir.

Abituriyentlər DİN-in xüsusi həkim
komissiyasında müayinədən, habelə
fiziki hazırlıq və seçmə komissiyala-
rında nazirlik tərəfindən müəyyən edil-
miş normativlər üzrə sınaqdan keç-
məlidirlər (fiziki hazırlıq üzrə minimal
normativlər oğlanlar üçün: turnikdə
dartınma – 6 dəfə; qaçış 100 metr mə-
safəyə – 15 saniyə və 1000 metr mə-
safəyə – 4 dəqiqə; qollar üzərindən
bədənin döşəmədən qaldırılması – 18
dəfə; qızlar üçün:  arxası üstə uzanmış
halda bədənin döşəmədən qaldırılması
– 18 dəfə; qaçış 100 metr məsafəyə –
19 saniyə və 1000 metr məsafəyə – 5
dəqiqə 30 saniyə).

Yoxlamalardan müvəffəqiyyətlə
keçən abituriyentlərin siyahısı qəbul
imtahanlarına buraxılmaları üçün
Azərbaycan Respublikasının Tələbə
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına
göndərilir.

İmtahanlar test üsulu ilə III ixtisas
qrupunun fənləri üzrə Azərbaycan və
rus dillərində keçirilir.

Qəbul imtahanlarının keçirilməsi
ilə bağlı bütün təşkilati tədbirlər, sə-
nədləşdirmə, imtahanların vaxtı, yeri
və digər şərtlər Azərbaycan Respubli-
kasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyası tərəfindən müəyyən edilir
və abituriyentlər bu məqsədlə komis-
siyanın internet saytında və ya kütləvi
informasiya vasitələrində verilən elan-
ları izləməlidirlər.

DİN-in Polis Akademiyasına qəbul
olmuş abituriyentlər dövlət hesabına
yataqxana, geyim forması, təqaüd
və yeməklə təmin edilir, təhsil al-
dıqları müddətdə yataqxanada qalır-
lar. Akademiyada tədris Azərbaycan

dilində aparılır, təhsil müddəti 5 ildir.
Akademiya barədə ətraflı məlumat
www.pa.edu.az internet saytında
yerləşdirilmişdir. 

Məzunlara “hüquqşünaslıq” ixtisası,
“polis leytenantı” xüsusi və “ehtiyatda
olan leytenant” hərbi rütbələri veril-
məklə daxili işlər orqanlarında müvafiq
vəzifələrə təyin edilirlər.

İkili vətəndaşlığı, digər dövlət
qarşısında öhdəlikləri olan şəxslər,
2015-ci ilin aprel və iyul tarixli çağı-
rışlarında hərbi xidmətə getməli olan
çağırışçılar, din xadimləri, məhkəmənin
qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə fəa-
liyyət qabiliyyəti olmayan və ya məh-
dud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilmiş,
cinayət törətdiyinə görə əvvəllər məh-
kum olmuş, habelə barəsində cinayət
işinin icraatına bəraətverici əsaslar ol-
madan xitam verilmiş, eləcə də “Azər-
baycan Respublikası daxili işlər or-
qanlarında xidmətkeçmə haqqında
Əsasnamə” ilə müəyyən olunmuş digər
şərtlərə uyğun gəlməyən abituriyentlər
DİN-in Polis Akademiyasına qəbul
edilmirlər.

DİN-in Polis Akademiyasına qəbul
üçün namizədlər daimi qeydiyyatda
olduqları ərazi üzrə polis idarə və ya
şöbələrinə aşağıdakı sənədləri şəxsən
təqdim etməlidirlər:

- şəxsiyyət vəsiqəsi və doğum haq-
qında şəhadətnamə (əsli və notariat
qaydada təsdiq olunmuş surəti);

- təhsil müəssisəsinin buraxılış sin-
fində oxuması haqqında DİN-ə təqdim
olunması üçün arayış və ya tam təhsil
haqqında sənəd (attestat);

- yaşayış yeri üzrə tibb müəssisə-
sindən DİN-ə təqdim olunması üçün
sağlamlıq haqqında arayış;

- ilkin hərbi qeydiyyata alınma haq-
qında vəsiqə (əsli və notariat qaydada
təsdiq olunmuş surəti);

- oxuduğu təhsil müəssisəsi tərə-
findən DİN-ə təqdim olunması üçün
verilmiş xasiyyətnamə;

- 9 x 12 sm ölçüdə 2 ədəd, 4 x 6 sm
ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil (papaqsız,
rəng li, donuq kağızda).

Ərizə və sənədlərin qəbulu 2015-ci
il  fevral ayının 28-dək hər gün (bazar
günləri istisna olmaqla) saat 1000-dan
1700-dək aparılacaqdır.

Əlavə məlumat üçün 
əlaqə telefonları: (036) 545-77-04

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi 
2015/2016-cı tədris ili üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 
Polis Akademiyasına əyani təhsil üzrə müdavimlərin 

qəbulunu elan edir
Tikinti sektoru muxtar respublika iqtisadiyyatının vacib

sahələrindən biri kimi böyük inkişaf yolu keçmiş və artıq
öncül sahələrdən birinə çevrilmişdir. İstər muxtar respub-
likanın paytaxtında, istərsə də rayon, kənd və qəsəbələrində
fərdi yaşayış evləri də daxil olmaqla ictimai və dövlət əhə-
miyyətli binaların inşası və yenidən qurulması ildən-ilə sü-
rətlənir. Tikinti obyektləri texnogen və təbiət təsirləri baxı-
mından hər zaman potensial təhlükə mənbəyi olduğundan
onların dayanıqlılıq və etibarlılığının təmin edilməsi qarşıya
prioritet vəzifə kimi qoyulmuşdur. Son zamanlar tikintidə
təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində dövlət səviy-
yəsində bir sıra məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmiş,
qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Muxtar respublikada tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi
üzrə təsdiqlənmiş yeni Qaydalar tikintidə təhlükəsizliyin təmin
olunmasına, insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yarada
biləcək amillərdən qorunmasına xidmət edən dövlət sənədidir.

Vüqar KAZIMOV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət İdarəsinin rəisi 


