
  

"Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması 

və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqram"ının həyata keçirilməsi üzrə 

əsas 

T Ə D B İ R L Ə R  

Tədbirlərin adı İcraçılar İcra 

müddəti 

1 2 3 

1. Normativ hüquqi sənədlərin təkmilləşdirilməsi və 

zəruri təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi sahəsində 

1.1. 1.1.  Heyvandarlığın və əkinçiliyin dayanıqlı 

inkişafını təmin edən normaların, aqroqaydaların, 

standartların və digər tənzimləyici normativ sənədlərin 

təkmilləşdirilməsi 

KTN, DTXK, 

ETSN, SMPDA 

2004-2005 

1.2. 1.2.  Dövlət mülkiyyətində saxlanılan, fiziki və 

hüquqi şəxslər tərəfindən istifadə edilən torpaq 

sahələrinin istifadəsinə dair qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi 

KTN, 

DTXK, 

ETSN, ƏN 2004-2010 

1.3. 1.3.  Təbii yem sahələrində fəaliyyəti tənzimləyən 

normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 

KTN, DTXK, 

ƏN, ETSN, 

MEA, YİH 

2004-2005 

1.4. 1.4.  Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında və 

emalında tətbiq edilən normativ sənədlərin 

təkmilləşdirilməsi və məhsulların sertifikatlaşdırılması 

İİN, KTN, 

SMPDA, DSK 

2004-2005 

1.5. 1.5.  Heyvandarlıq və əkinçilik üzrə mərkəzi, 

regional və yerli idarəetmə orqanlarının struktur və 

funksiyalarının təkmilləşdirilməsi 

KTN, DTXK, 

IIN, YİH 

2004-2010 

1.6. 1.6.  Kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi və 

emalı üzrə özünüidarəetmə orqanlarının və 

sahibkarların peşə ittifaqlarının yaradılmasının 

dəstəklənməsi 

KTN, İİN, 

MSTK, YİH 

2004-2010 

1.7. 1.7.  Aqrar bölmədə yetişdirilən məhsulun 

sığortalanma qaydalarının işlənilməsi və tətbiqi 

İİN, VN, KTN, 

MSTK 

2004-2005 

2. Torpaq, su və digər təbii ehtiyatların səmərəli istifadə olunması sahəsində 

2.1. 2.1.  Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 

kateqoriyalar üzrə bölgüsünün dəqiqləşdirilməsi və 

onlardan səmərəli istifadə istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi 

KTN, DTXK, 

ETSN, YİH 

2004-2005 

2.2. 2.2.  Yay və qış otlaq sahələrində torpaq və DTXK, KTN, 2004-2006 



geobotaniki tədqiqatların aparılması, torpaqların texniki 

uçotunun dəqiqləşdirilməsi 

ETSN, MEA, 

YİH 

2.3. 2.3.  Torpaqların münbitliyinin bərpası və artırılması 

üzrə tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və həyata 

keçirilməsi 

DTXK, KTN, 

ETSN, MSTK, 

YİH 

2004-2010 

2.4. 2.4.  Torpaqların münbitliyinin və məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi üçün müxtəlif gübrə, pestisid, meliorant 

və digər kimyəvi maddələrdən istifadənin 

səmərəliliyinin artırılması 

KTN, DTXK., 

MSTK, MEA, 

YİH 

2004-2010 

2.5. 2.5.  Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə 

dövlət nəzarətini təmin edən tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

DTXK, KTN, 

ETSN, MSTK, 

YİH 

2004-2005 

2.6. 2.6.  Ölkənin su ehtiyatları mənbələrinin 

dəqiqləşdirilməsi, onların yararlılıq dərəcəsinin 

müəyyən edilməsi 

MSTK, ETSN, 

MEA 

2004-2006 

2.7. 2.7.  Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəni təmin 

etmək üçün kənd təsərrüfatı bitkilərinin və ərazilərin 

xüsusiyyətlərini nəzərə alan suvarma rejiminin 

hazırlanması 

MSTK, KTN, 

DTXK, ETSN, 

MEA, YİH 

2004-2006 

2.8. 2.8.  Təbii yem sahələrinin suya olan tələbatının 

dəqiqləşdirilməsi və onların su ilə təmin olunmasına 

dair təkliflərin hazırlanması 

MSTK, 

KTN.DTXK, 

MEA, YİH 

2004-2005 

2.9. 2.9.  Sudan səmərəli istifadəni təmin edən suvarma 

sistemlərinin bərpası və suvarma şəbəkəsinin 

genişləndirilməsi 

MSTK, YİH 2004-2010 

2.10.2.10. Suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyətinə və 

sudan istifadə olunmasına dövlət nəzarətinin 

gücləndirilməsi 

MSTK, KTN, 

DTXK, ETSN, 

YİH 

2004-2010 

3. Heyvandarlığın və əkinçiliyin inkişafının dəstəklənməsi sahəsində 

3.1. 3.1.  Heyvandarlıq və əkinçilik məhsullarının bazar 

konyukturasına uyğun fasiləsiz tədarük sisteminin 

inkişaf etdirilməsi 

İİN, KTN, VN, 

YİH 

2004-2010 

3.2. 3.2.  Heyvandarlıq və əkinçilik məhsullarının 

beynəlxalq standartlara uyğun və rəqabət qabiliyyətli 

olması üçün yüksək texnologiyaların tətbiqinin 

stimullaşdırılması 

İİN, KTN, DGK. 

MEA, YİH 

2004-2010 

3.3. 3.3.  Heyvandarlığın və əkinçiliyin texniki 

təminatının yüksəldilməsi, lizinq mexanizminin 

tətbiqinin stimullaşdırılması 

KTN, İİN, YİH 2004-2010 



3.4. 3.4.  Aqrar bölmənin maddi-texniki təminatının 

yaxşılaşdırılması üçün aqroservis xidmətlərinin yeni 

iqtisadi sistemə uyğun formalaşması üzrə tədbirlərin 

həyata keçirilməsi 

KTN, İİN, VN, 

YİH 

2004-2010 

3.5. 3.5.  Təbii yem sahələrinə təzyiqlərin azaldılmasının 

təmin edilməsi üçün əkinçilikdə yem istehsalının 

formalaşdırılmasına dair təkliflərin həyata keçirilməsi 

KTN, DTXK, 

YİH 

2004-2010 

3.6. 3.6.  Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən istifadə 

olunan yay-qış otlaqlarının yaxşılaşdırılmasına dair 

tədbirlərin həyata keçirilməsinin stimullaşdırılması 

KTN, DTXK, 

ETSN, YİH 

2004-2010 

3.7. 3.7.  Ölkənin torpaq ehtiyatlarının ekoloji vəziyyətini 

nəzərə alaraq və heyvandarlığın dayanıqlı inkişafını 

təmin etmək üçün heyvandarlıqda qabaqcıl üsulların 

tətbiqi (ekstensiv-köçəri və intensiv-tövlə), onların 

iqtisadi və ekoloji əsaslandırılması 

KTN, DTXK, 

ETSN, MEA, 

YİH 

2004-2005 

3.8. 3.8.  Fermerlərin və sahibkarlıq müəsissələrinin 

maliyyə vəsaitinə olan tələbatının ödənilməsi üçün 

mikrokreditləşmə institutlarının inkişaf etdirilməsi 

İİN, MN, VN 2004-2010 

3.9. Heyvandarlıq və əkinçilik məhsullarının marketinq 

imkanlarının, onların satış-sərgi mərkəzlərinin 

genişləndirilməsi 

İİN, KTN, MN, 

VN, YİH 

2004-2010 

3.10. 3.10.  Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 

dövlət himayəsinin gücləndirilməsi 

NK, İİN, KTN, 

YİH 

2004-2010 

3.11. 3.11.  Fermerlərə və sahibkarlara zəruri hüquqi, 

iqtisadi, ekoloji və peşə biliklərinin öyrədilməsinə dair 

məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi 

IIN, KTN, MN, 

VN, ETSN, TN, 

MEA, YİH 

2004-2010 

3.12. 3.12.  Aqrar sahədə elmi tədqiqat İşlərinin, kadr 

hazırlığının və idarəçiliyin yeni iqtisadi münasibətlərə 

uyğun aparılmasının təmin edilməsi 

İİN, KTN, TN, 

MEA, YİH 

2004-2010 

4. Ətraf mühitin qorunması və dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi sahəsində 

4.1. 4.1.  Heyvandarlığın və əkinçiliyin inkişafı ilə 

əlaqədar ətraf mühitə olan təzyiqlərin bölgələr üzrə növ 

və dərəcəsi müəyyən edilməklə qiymətləndirilməsi 

ETSN, KTN, 

DTXK, MEA, 

YİH 

2004-2006 

4.2. 4.2.  Yay və qış otlaqlarının mövcud vəziyyətinin 

araşdırılması, şiddətli eroziyaya və şoranlaşmaya 

məruz qalmış ərazilərin sahələrinin dəqiqləşdirilməsi, 

xəritələşdirilməsi və bərpa edilməsi 

DTXK, KTN, 

ETSN, MEA, 

YİH 

2004-2006 

4.3. 4.3.  Təbii otlaq sahələrinin tutumunun 

dəqiqləşdirilməsi, onların inzibati ərazilər arasında 

DTXK, KTN, 

YİH 

2004-2006 



yenidən bölüşdürülməsi üçün təkliflərin hazırlanması 

4.4. 4.4.  Su və külək eroziyası, torpaqların təkrar 

şoranlaşması, antropogen təsir nəticəsində ətraf mühitin 

(torpaq, su, hava, flora və fauna)çirklənməsinin və 

təsirə məruz qalmasının qarşısının alınmasına dair 

xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsi 

İİN, ETSN, KTN, 

DTXK, MEA, 

YİH 

2004-2010 

4.5. 4.5.  Sürüşmə və kəskin eroziyaya meyilli sahələrin 

dəqiqləşdirilməsi və onların texniki vasitələrlə (terras, 

bənd, divar, çoxillik bitkilər və s.) bərkidilməsinə dair 

tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

ETSN, DTXK, 

KTN, MEA, YİH 

2004-2010 

4.6. 4.6.  Sel sularının qarşısının alınması üçün mühafizə 

bəndlərinin və digər qoruyucu qurğuların tikintisi 

MSTK, ETSN, 

YİH 

2004-2010 

4.7. 4.7.  Suvarma şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə xüsusi tədbirlərin (kollektor-drenaj 

şəbəkəsinin yaradılması, meşə zolaqlarının salınması, 

suvarma rejimi və s.) hazırlanıb həyata keçirilməsi 

İİN, MSTK, 

KTN, ETSN 

2004-2010 

4.8. 4.8.  Heyvandarlığın və əkinçiliyin inkişafı ilə 

əlaqədar bioloji müxtəlifliyin qorunması üçün əlavə 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

ETSN, MEA 2004-2010 

4.9. 4.9.  Nadir və kökü kəsilməkdə olan bitki və heyvan 

növlərinin genofondunun qorunmasının təmin edilməsi 

və onların xüsusi qorunan təbii ərazilərdə saxlanılması 

üçün şəraitin yaradılması 

ETSN, MEA 2004-2010 

4.10. 4.10.  Heyvandarlığın və əkinçiliyin inkişafı ilə 

əlaqədar ekosistemlərin, təbii landşaftların, mühafizə 

olunan ərazilərin və təbiət abidələrinin qorunmasına 

dair tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

ETSN, MEA 2004-2010 

4.11. 4.11.  Səhralaşma sahəsində monitorinqin 

keçirilməsi və onun qarşısının alınması üçün müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsi 

ETSN, MEA 2004-2010 

4.12. 4.12.  Heyvandarlıq və əkinçilik fəaliyyəti və kənd 

təsərrüfatı məhsullarının emalı nəticəsində və kənd 

ətraf mühitə olan təsirlər, onların aradan qaldırılması 

üzrə xüsusi məlumatların, tövsiyələrin hazırlanması, 

kurslar, seminarlar, kütləvi informasiya və digər 

vasitələr ilə fermer və sahibkarların 

məlumatlandırılması 

ETSN, KTN, 

DTXK, TN, MEA 

2004-2010 

  

Akronimlər: 

NK - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

İİN - Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 



ETSN -Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

ƏN - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

MN - Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

VN - Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

TN - Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

KTN -Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

DGK - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 

DSK - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 

MSTK - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı Komitəsi 

DTXK - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi 

SMPDA - Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdılma, Metrologiya və Patent üzrə 

Dövlət Agentliyi 

MEA - Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyası 

YİH - Yerli Icra Hakimiyyəti orqanları 
  

 


