Bu gün 5 iyun meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramıdır. Bu bayram
münasibətilə Sizi və ölkənin bütün meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərini təbrik edirəm.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda 1996-cı ildə Ulu
Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən «Meliorasiya və İrriqasiya haqqında» Qanunun imzalandığı 5
iyun tarixi Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin imzaladığı 24 may 2007-ci il tarixli
Sərəncamla həmin ildən başlayaraq hər il «Meliorator günü» peşə bayramı kimi qeyd edilmişdir.
Su təsərrüfatı və

meliorasiya işçilərinin şərəfli əməyini yüksək qiymətləndirən Möhtərəm

Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları həmin peşə bayramının miqyasını daha da genişləndirərək 5
iyun gününün «Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü» peşə bayramı kimi qeyd olunması barədə
14 may 2014-cü il tarixli yeni Sərəncam imzalamışdır. Həmin Sərəncamın imzalanması Möhtərəm
Prezidentimizin su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsinə göstərdiyi daimi diqqət və qayğının bariz
nümunəsi kimi su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri tərəfindən böyük sevinc və minnətdarlıqla
qarşılanmış, onları öz çətin və şərəfli işlərinə daha da həvəsləndirmişdir.
Qədim suvarma əkinçiliyi mədəniyyətinə malik olan ölkəmizin quraq və arid zonada
yerləşməsi burada meliorasiya və su təsərrüfatını inkişaf etdirmədən kənd təsərrüfatı məhsullarının
yetişdirilməsinin mümkün olmadığını böyük uzaqgörənliklə qeyd edən Ulu Öndərimiz Heydər
Əliyev ölkədə meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafına xüsusi əhəmiyyət vermiş, bu sahənin
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək onun inkişafını daim diqqətdə saxlamış, aparılan bütün
işlərlə şəxsən maraqlanmışdır.
Azərbaycanda meliorasiya və su təsərrüfatının genişmiqyaslı, intensiv inkişafına ümummilli
lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-cu ildən başlanılmışdır. Bu vaxtdan
etibarən ölkənin kənd təsərrüfatında, sənayesində, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın bütün sahələrində
xüsusi bir yüksəliş dövrü başlanmışdır. Ölkədə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi haqqında bir
neçə tarixi qərar qəbul edilmişdir. Bu qərarlarda nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsini
təmin etmək məqsədilə kompleks meliorasiya proqramları hazırlanmış və meliorasiya olunmuş
torpaqlarda kənd təsərrüfatı istehsalının sabit şəkildə artırılması üçün mühüm tədbirlər işlənib
həyata keçirilmişdir. 1971- 1975- ci illərdə ölkədə meliorasiya işlərinə 1966-1970-ci illərdəkinə
nisbətən iki dəfədən çox vəsait ayrılmışdır. Bu müddətdə 23,5 min hektar yeni suvarılan torpaqlar
istifadəyə verilmiş, 156.8 min hektar suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, 88
min hektar sahədə torpaqların yuyulması, o cümlədən 48 min hektarda əsaslı yuma, 110.3 min
hektar sahədə suvarma şəbəkələrinin yenidənqurulması, 133.2 min hektar sahədə hamarlama
işlərinin aparılması təmin olunmuş, 248.6 min hektar qış otlaq sahələrində su təminatı sistemləri
yaradılmışdır. Bu illər ərzində Araz çayı üzərində həcmi 1.35 mlrd. m³ olan Araz su anbarı (su
elektrik stansiyası ilə birlikdə), Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası ərazisində 400
min hektar sahəni suvaran Mil-Muğan hidroqovşağı, Baş Mil kanalı, Yuxarı Mil və Yeni Xanqızı

kanalları, Naxçıvan MR-də 6 min hektar sahəni suvaran Arpaçay nasos stansiyası, Naxçıvan
suvarma sistemi, Qusar rayonunda Caqar-Cibir magistral kanalı, Şamaxı rayonunda həcmi 3.5 mln.
m³ olan Zoqolovoçay su anbarı və digərləri tikilib istismara verilmişdir.
1976-1982 – ci illərdə meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsinə ayrılan vəsaitin həcmi 19711975-ci illərdəkinə nisbətən 2.4 dəfə artmış, 605 min hektar sahədə suvarma sistemləri yenidən
qurulmuş, 89.6 min hektar yeni suvarılan sahələr istifadəyə verilmiş, 137 min hektar torpaq
meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılmış, 274.4 min hektar sahədə əsaslı hamarlama işləri aparılmışdır.
Bu dövrdə Tərtərçay çayı üzərində 144 min hektar sahəni suvarma suyu ilə təmin edən həcmi 550
mln. m³ olan Sərsəng su anbarı (su elektrik stansiyası ilə birlikdə), həcmi 5.86 mln. m³ olan
Madagiz su anbarı, Naxçıvan MR- də Arpaçay çayı üzərində həcmi 150 mln. m³ olan Arpaçay su
anbarı, Naxçıvan çayından qidalanan həcmi 12.7 mln. m³ olan Sirab su anbarı, Füzuli rayonunda
həcmi 9.5 mln. m³ olan Aşağı Köndələnçay su anbarı, Lənkəran rayonunda həcmi 52 mln. m³ olan
Yuxarı Xanbulançay su anbarı kompleksi, Tovuz rayonunda nasos stansiyası və bir sıra digər
obyektlər tikilib istismara verilmişdir. Bütün bunların nəticəsində respublikada kənd təsərrüfatı
bitkilərinin məhsuldarlığı və ümumi məhsul istehsalı bir neçə dəfə artmışdır.
Ölkədə 1993-cü ildə gərgin siyasi durumun, iqtisadi böhranın hökm sürdüyü bir şəraitdə
Heydər Əliyevin ikinci dəfə respublika rəhbərliyinə gəlişi meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsini
məhv olmaqdan xilas etmiş, sahə öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoymuş, ona diqqət və
dövlət qayğısı bərpa olunmuş, mövcud meliorasiya potensialından daha səmərəli istifadə olunması
yolları və sahənin gələcək inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Onun göstərişləri əsasında
respublikaya ayrılan xarici investisiyalar ilk növbədə bu sahənin inkişafına yönəldilmişdir. Həyata
keçirilən islahatlar ilə əlaqədar 40-dan artıq normativ-hüquqi sənəd hazırlanmışdır ki, bunlardan da
ən mühümü 1996-cı ildə imzalanmış "Meliorasiya və irriqasiya haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanunudur.
Ulu Öndərimizin qurub yaratdığı müstəqil Azərbaycan Respublikası bu gün etibarlı
əllərdədir. Prezident kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə cənab İlham Əliyev sübuta yetirdi ki, o,
Heydər Əliyev siyasi kursunun ən layiqli davamçısıdır. Ölkəmizdə meliorasiya və su təsərrüfatının
inkişafına Ümummilli Liderimiz tərəfindən əsası qoyulmuş diqqət və qayğı hazırda Möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilir. Onun sahəyə
diqqəti və yaxından köməkliyi sayəsində bir çox layihələr başa çatdırılmış, bir çox layihələr uğurla
davam etdirilir, bir çox yenilərinin isə həyata keçirilməsinə başlanılmışdır.
Möhtərəm Prezidentimizin 2010-cu ilin aprel ayının 29-da Cəlilabad rayonunda Göytəpə su
anbarının və 15 avqust 2011-ci il tarixində Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının 10.7 km-lik birinci
mərhələsinin, 2011-ci il noyabr ayının 16-da Qax rayonunda Hamamçay çayı üzərində tikilmiş
körpünün, 2013-cü il iyul ayının 19-da Vəlvələçay-Taxtakörpü kanalının ikinci mərhələsinin, iyul

ayının 18-də Siyəzən , iyul ayının 19-da Şabran, 14 avqust tarixində İsmayıllı və 4 sentyabr
tarixində Yardımlı şəhərlərində içməli su xəttinin və kanalizasiya şəbəkəsinin, sentyabr ayının 28də Taxtakörpü su anbarının (su elektrik stansiyası ilə birlikdə) və ondan su götürən TaxtakörpüCeyranbatan kanalının istifadəyə verilməsi, 2014-cü il noyabr ayının 15-də Şəmkir rayonu
ərazisində inşa olunan Şəmkirçay su anbarının (SES-lə birlikdə), 2016-cı il fevral ayının 16-da
Tovuzçay su anbarının açılış mərasimlərində, eləcə də çoxlu sayda digər meliorasiya və su
təsərrüfatı obyektlərinin təməlqoyma və açılış tədbirlərində iştirak etməsi cənab Prezidentimizin
ölkədə meliorasiya və su təsərrüfatı sisteminin inkişafına olan ardıcıl diqqət və qayğısından xəbər
verir.
Bu diqqət və qayğıya cavab olaraq Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2015- ci ildə də öz fəaliyyətini uğurla davam etdirmişdir.
Dünya Bankının krediti ilə həyata keçirilən «Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri
üzrə İkinci Layihə» çərçivəsində respublikanın 8 rayonunda (Şabran, Siyəzən, Ağsu, İsmayıllı,
Masallı, Yardımlı, Cəlilabad, Lerik) 177 km su və 153 km uzunluğunda kanalizasiya xətləri
çəkilmiş, içməli su ev birləşmələrində 19132 ədəd su sayğacları quraşdırılmışdır.
Eyni zamanda Bankın krediti ilə «Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin İnkişafına Dəstək
Layihəsi» çərçivəsində Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin (SİB) xidmət etdiyi 47297 hektar
ərazilərdə suvarma və drenaj şəbəkələrinin bərpası, yenidənqurulması işləri başa çatdırılmışdır.
Dövlət Neft Fondundan ayrılmış vəsait hesabına «Samur-Abşeron suvarma sisteminin
yenidən qurulması» layihəsi çərçivəsində ilk mərhələdə Caqacuqçay və

Qusarçay çayları

üzərində suqəbuledici qurğuda tikinti işləri başa çatdırılmışdır. Caqacuqçayda 4150 pm kanalın
tikintisi, Qudyalçayda isə 15282 pm olan mövcud kanalda yenidənqurma işləri tamamlanmaqla,
Samur- Abşeron kanalına əlavə suyun verilməsi təmin olunmuşdur.
Layihə çərçivəsində Xızı, Siyəzən və Şabran rayonları ərazisində 30 min hektardan artıq
yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi üçün Xızı və Siyəzən rayonlarında meliorativ
tədbirlərin aparılması davam etdirilmişdir. Şabran rayonunda isə mövcud suvarılan torpaqların su
təminatının yaxşılaşdırılması və yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi məqsədi ilə 30206
hektar (ondan 13806 hektar yeni suvarılan) sahədə görüləcək meliorativ tədbirlərin layihə
sənədlərinin hazırlanması başa çatdırılmışdır. Ümumiyyətlə, 2015-ci ildə Xızı və Siyəzən
rayonlarında 10 min hektara yaxın sahədə meliorativ tədbirlərin aparılması başa çatdırılmışdır ki,
bunun da 8 min hektara yaxını yeni suvarılan sahələrdir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə həmin
ərazilərdə iri kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaradılmasına geniş imkanlar yaradılmışdır.
Respublika büdcəsindən əsaslı tikintiyə ayrılmış vəsait hesabına Ağdam rayonunun Ergi
massivinin və Füzuli rayonunun Mollaməhərrəmli, Arayatılı və Babı kəndlərinin əkin sahələrinin
su təminatının yaxşılaşdırılması, Qazax rayonunun Şıxlı arxının yenidənqurulması işləri davam

etdirilmiş, Ağdam

rayonunda Atçılıq zavodunun ərazisində qrunt sularının səviyyəsinin aşağı

salınması üçün 3200 pm uzunluğunda drenaj şəbəkəsi tikilib istismara verilmiş və Şəki rayonunun
Şəkikənd, Cəyirli və Qozlubulaq kəndlərinin içməli su təchizatı ilə əlaqədar 3 ədəd subartezian
quyusunun qazılması, nasos stansiyasının, təmizləyici qurğunun tikintisi, 22 km-ə yaxın boru
kəmərinin çəkilişi ilə bu kəndlərə içməli suyun çatdırılması təmin edilmişdir.
«Şəmkirçay çayı üzərində dəryaçanın tikintisi» kompleksi layihəsinə daxil olan obyektlərdə
tamamlama işləri başa çatdırılmaqla 164.5 mln. m³ həcmində Şəmkirçay su anbarı, gücü 24.483
MVt Su Elektrik Stansiyası (SES) və ümumi uzunluğu 60565 metr olan Şəmkirçay magistral
kanalları (hidrotexniki qurğularla birgə) istismara verilmiş, Gəncə və Şəmkir şəhərlərinin, eləcə də
Samux rayonunun əhalisinin içməli su ilə təmin edilməsinə başlanılmışdır.
«2014-2016-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramı»nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Abşeron magistral kanalında təmir-bəpa işləri
davam etdirilmiş, Zirə qəsəbəsi ərazisində Qoşa Qışlaq nasos stansiyasını su ilə təmin edən
tənzimləyici hovuzun və Novxanı nasos stansiyasında xarici elektrik təchizatı üzrə tikinti işləri
yerinə yetirilmişdir.
Eyni zamanda Xaçmaz rayonunun Yalama ərazisində yaradılmış «Yalama Aqroparkı»
MMC-nin (523 hektar) və rayonun sərhəd ərazilərində yerləşən 997 hektar əkin sahələrinə Xanarx
kanalından suvarma suyunun verilməsi işləri başa çatdırılmış, Sabirabad rayonunun kəndlərinin
əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün «H» kanalının, Ağsu rayonunda əkin
sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Qazanarx kanalının yenidənqurulması işlərinə
başlanılmışdır.
İri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması ilə əlaqədar Hacıqabul rayonunda 400 ha yeni
suvarılan sahənin istifadəyə verilməsi üçün 2061 pm uzunluğunda Padar magistral kanalının və
Neftçala magistral kanalı ilə rayonun əkin sahələrinə suvarma suyunun verilməsi üçün Kür çayı
üzərindəki nasos stansiyasının xarici elektrik təchizatı başa çatdırılmış və kanalın tikintisi üzrə
işlər davam etdirilmiş, Yuxarı Mil kanalında Ağcabədi rayonu ərazisində «Kroun-Ko» şirkətinə
məxsus 2100 ha sahənin suvarma şəbəkəsinin tikintisi işləri yerinə yetirilmişdir.
Ümumilikdə bütün maliyyə mənbələrindən
obyektlərində 478 km suvarma kanalı, 232 km

ayrılmış vəsaitlər hesabına əsaslı tikinti
kollektor-drenaj şəbəkəsinin tikintisi,

yenidənqurulması və bərpası aparılmış, eyni zamanda 50 km qapalı və 169 km paylayıcı suvarma
şəbəkəsi, 28 km təzyiqli metal boru xətti çəkilmişdir. 78 min hektar torpaqların su təminatı və 18
min hektar torpaqların meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, 16 min hektar yeni torpaqların
suvarılması təmin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə respublikanın 34 şəhər və rayonunun
241 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin

suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına, habelə əhalinin içməli suya olan tələbatının
ödənilməsi üçün 300 ədəd subartezian quyusunda qazma işləri başa çatdırılmışdır ki, bununla da
5400

hektar torpaq sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması və əhalinin içməli suya olan

tələbatının ödənilməsi təmin edilmişdir.
Respublikanın ən təhlükəli hesab olunan çaylarında (Kürmükçay, Tərtərçay, Daşağılçay,
Girdimançay, Kişçay, Durucaçay və Dəmiraparançay) sel və daşqınlara qarşı 1818 pm uzunluğunda
sahilbərkitmə (dəmir-beton, daş-beton, beton) işləri yerinə yetirilmişdir. Bundan əlavə, Ağstafa
rayonunun Dağ Kəsəmən kəndinin yağış və sel sularından mühafizəsi tədbirləri üzrə uzunluğu 305
pm olan seltutan bəndin və onun üzərindəki qurğuların tikintisi işləri başa çatdırılmışdır.
Sudan səmərəli, qənaətlə istifadə olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Səhmdar
Cəmiyyət tərəfindən müvafiq tədbirlər işlənib hazırlanmış, istismar təşkilatları ilə birlikdə su
istifadəçiləri ilə müvafiq izahat işləri aparılmış, suvarmanın gecə-gündüz və növbəlilik əsasında
aparılması üçün müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Suvarma mövsümü başlanana kimi bütün kanallar və üzərindəki hidrotexniki qurğular
istismar tədbirləri planına uyğun təmir edilərək suvarmaya hazır vəziyyətə gətirilmişdir.
Görülmüş tədbirlər nəticəsində suvarılan torpaq sahələri əsasən suvarma suyu ilə tam təmin
edilmişdir. Respublika üzrə bütün kənd təsərrüfatı bitkiləri 1 milyon 374 min hektar sahədə orta
hesabla 3.3 dəfə suvarılmışdır. Bütün suvarma mənbələrindən 8.6 mlrd. m³ su götürülmüş və su
istifadəçilərinə 6.0 mlrd. m³ su verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sədrliyi ilə Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
iclasda cənab Prezident kənd təsərrüfatının inkişafının, ərzaq təhlükəsizliyinin bizim üçün həmişə,
bu gün də prioritet olduğunu bildirmiş, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması,
əkin sahələrinin dövriyyəyə buraxılması, normal suvarmanın təmin edilməsi, xüsusilə
pambıqçılığın, tütünçülüyün, üzümçülüyün, baramaçılığın inkişaf etdirilməsi üçün öz tapşırıqlarını
vermişdir.
Bu tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətli icra edilməsi məqsədilə Səhmdar Cəmiyyət
tərəfindən bütün lazımi tədbirlər həyata keçirilir.
2016-cı ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarmasının mütəşəkkil keçirilməsi və
respublikanın çaylarında baş verə biləcək sel və daşqın sularının maneəsiz axıdılması ilə əlaqədar
müvafiq tədbirlər görülür.
Cəmiyyət tərəfindən magistral kanallar üzrə su bölgüsü limitləri, respublikanın çayları üzrə
suvarma dövründə rayonlararası su bölgüsü cədvəlləri hazırlanaraq təsdiq edilmiş, bütün istismar
təşkilatlarında gecə-gündüz növbətçilik yaradılmış, vegetasiya suvarmasının mütəşəkkil həyata
keçirilməsi, sudan səmərəli və qənaətlə istifadənin təmin edilməsi və su limitlərinə nəzarətin

gücləndirilməsi məqsədilə Cəmiyyətin mütəxəssisləri ayrı-ayrı obyektlərə təhkim edilmiş, çayların
gursululuq dövründə su anbarlarının doldurulması və yarana biləcək sel, daşqın sularının maneəsiz
axıdılması üçün bütün təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür.
Hazırda respublikanın su anbarlarında 16.0 mlrd. m³ su yığılmışdır ki, bu da kənd təsərrüfatı
bitkilərinin vegetasiya suvarmasının mütəşəkkil aparılmasına şərait yaradacaqdır.
Sudan istifadə planına əsasən, 2016-cı ildə ümumilikdə 1milyon 364 min hektar sahədə kənd
təsərrüfatı bitkilərinin vegetasiya suvarılması nəzərdə tutulmuşdur. 01 iyun 2016-cı il tarixə 524
min hektar sahədə taxıl orta hesabla 2.3 dəfə suvarılmışdır.
Suvarma mövsümünə hazırlıqla əlaqədar Cəmiyyətin yerli istismar idarələri tərəfindən 1293
hidrotexniki qurğu, 808 hidropost, 137 nasos, 132 elektrik və dizel mühərriki, 2261 subartezian
nasosu təmir edilmiş, suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələrində 34 milyon m³-ə yaxın lildən
təmizləmə işləri aparılmışdır.
Çay məcralarında 4.9 mln. m³ həcmində məcra təmizləmə işləri aparılmış, 932 m³ şax-daş və
faşın bəndlər quraşdırılmış, daş-beton bəndlərdə 2.5 min m³ həcmində təmir işləri görülmüşdür.
Əkin sahələrinin su təminatının və torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə aparılan təmir və bərpa işləri əkin sahələrinin vaxtlı-vaxtında suvarma suyu ilə təmin
olunmasına şərait yaradacaqdır.
Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən cari ildə də bir sıra konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə ehtiyat fondundan ayrılmış vəsait
hesabına respublikanın əhalisi 400 min nəfərə yaxın olan 40 şəhər və rayonunun 148 yaşayış
məntəqəsinin və əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 150 ədəd subartezian
quyusunun qazılması nəzərdə tutulmuşdur ki, hazırda onların qazılmasına hazırlıq işləri aparılır.
Dünya Bankının krediti ilə həyata keçirilən «Milli Su Təchizatı və Kanalizasiya Xidmətləri
üzrə İkinci Layihə» üzrə respublikanın 8 rayonunda içməli su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması işləri davam etdiriləcək, «Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin İnkişafına Dəstək Layihəsi»
çərçivəsində qənaət edilmiş vəsait hesabına daha 7 min hektar sahədə 15 rayonda təsərrüfatdaxili
suvarma və drenaj şəbəkələrinin təmir-bərpası işləri aparılacaqdır.
Neftçala magistral kanalının, Yuxarı Mil kanalının, Şəmkir maşın kanalının 2-ci növbəsinin,
Şəmkirçay su anbarı zonasında paylayıcı kanalların tikintisi, Sabirabad rayonunda «H» kanalının
yenidənqurulması işləri davam etdiriləcək, Sabirabad və Biləsuvar rayonlarının ərazilərində
yerləşən az məhsuldar qış otlaqları sahələrində meliorativ tədbirlərin aparılmasına başlanacaqdır.
Eyni zamanda Türyançay və Əlicançay çaylarında su anbarlarının tikintisinin layihə
sənədlərinin hazırlanmasına başlanılacaqdır.

Möhtərəm Prezidentimizin müvafiq Fərman və Sərəncamları ilə

təsdiq edilmiş dövlət

proqramları və tədbirlər planlarında meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsi üzrə geniş tədbirlər nəzərdə
tutulmuşdur. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə torpaqların su təminatının və meliorativ
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına, yeni suvarılan torpaqların istifadəyə verilməsi nəticəsində ölkə
əhalisinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına, yaşayış məntəqələrinin, əkin sahələrinin,
hidrotexniki qurğuların və digər infrastruktur obyektlərin
təsirlərindən mühafizəsinə, çayların su ehtiyatlarının

sel və daşqın sularının zərərli

nizamlanması hesabına onlardan daha

səmərəli istifadə edilməsinə imkan yaranacaqdır.
Müstəqil ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafında öz yeri olan meliorasiya və su təsərrüfatı
sahəsi Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının xüsusi diqqəti sayəsində daha da inkişaf
etdirilir. Onun tərəfindən ölkə melioratorlarının əməyinə və sahənin roluna verilən yüksək qiymət
bizi daha böyük məsuliyyətlə işləməyə və daha böyük nailiyyətlər qazanmağa sövq edir.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının respublikanın su təsərrüfatına göstərdiyi
diqqət və qayğıya cavab olaraq, Cəmiyyətin kollektivi qarşısında qoyulmuş vəzifələri tam
məsuliyyəti ilə dərk edərək, onların vaxtında və layiqincə yerinə yetirilməsində daha səylə çalışacaq
və bundan sonra da bütün bacarıq və imkanlarından istifadə edəcəklər.

