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To vuz ra yon ic ti maiy-

yə ti nin nü ma yən də lə ri ilə 

gö rü şən döv lət baş çı sı Tax-

ta kör pü və Şəm kir çay su 

an bar la rı nın ic ra edil di yi ni 

xa tır la da raq, döv lə tin bu sa-

hə yə in ves ti si ya qoy maq la 

bir ne çə məq sədə nail ol du-

ğu nu vur ğu la mış dır: “İlk 

növ bə də, bun lar su eh ti yat-

la rı mız dan sə mə rə li is ti fa də 

et mək üçün çox önəm li la yi-

hə lər dir. Su təh lü kə siz li yi 

mə sə lə lə ri bu ra da öz həl li ni 

ta pır. Bu da Azər bay can ki-

mi xa ri ci su mən bə lə rin dən 

da ha çox ası lı olan öl kə 

üçün xü su si əhə miy yət kəsb 

edir. Biz su eh ti yat la rı mız-

dan mak si mum sə mə rə ilə 

is ti fa də et mə li yik. Ey ni za-

man da, kənd tə sər rü fa tı nın 

sü rət li in ki şa fı bun dan son-

ra da tə min olu na caq”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev  

2016-cı ilin Azər bay can da 

so sial-iq ti sa di in ki şaf ba xı-

mın dan uğur lu il ola ca ğı na 

dair əmin li yi ni ifa də et miş-

dir. Qeyd olun muş dur ki,  

aq rar, emal, sə na ye sek tor-

la rı nın in ki şa fı he sa bı na iq-

ti sa di yük sə liş tə min olu na-

caq:  “Nef tin qiy mə ti dörd 

də fə düş müş dür. Əl bətt  ə ki, 

bu, neft ha sil edən öl kə lər 

üçün bö yük sı naq dır. An-

caq tə bii re surs la ra ma lik 

ol ma yan öl kə lər də çə tin lik 

çə kir. Çün ki on lar üçün ənə-

nə vi ba zar lar in di on la rın 

məh su lu nu əv vəl ki il lər də ki 

ki mi ala bil mir. Əl bətt  ə ki, 

nef tin qiy mə ti nin düş mə si 

tə bii re surs lar la zən gin ol-

ma yan öl kə lə ri də na ra hat 

edir. Ona gö rə, mən he sab 

edi rəm ki, biz ar tıq öz iq-

ti sa di in ki şa fı mı zı an caq 

qey ri-neft sek to ru nun əsa-

sın da qu ru ruq və qur ma-

lı yıq.   Be lə olan hal da biz 

is tə ni lən böh ran dan üzüağ 

çı xa ca ğıq və öl kə mi zin 

uğur lu, da ya nıq lı in ki şa fı 

tə min edi lə cək. Ona gö rə, 

in di ki dövr də xü su si lə sa-

hib kar lı ğın in ki şa fı, əsas lı 

is la hat la rın də rin ləş mə si 

priori tet mə sə lə lər dir. Ke-

çən ilin so nun dan və bu ilin 

əv və lin dən müəy yən edil-

miş ye ni is la hat lar, əmi nəm 

ki, ya xın za man lar da öz sö-

zü nü de yə cək”.

Fev ra lın 16-da Pre zi dent İl ham Əli yev To-

vuz ra yo nu na sə fə ri çər çi və sin də To vuz çay su an-

ba rı nın açı lı şı məra si min də iş ti rak et miş dir. Döv-

lət baş çı sı na mə lu mat ve ril miş dir ki, ümu mi su 

tu tu mu 20 mil yon kub metr, fay da lı həc mi 18 mil-

yon kub metr olan To vuz çay su an ba rı nın gil nü və li 

tor paq bən di nin hün dür lü yü 45 metr, uzun lu ğu isə 

1340 metr dir. La yi hə yə uy ğun ola raq, an bar da su-

bu rax ma qa bi liy yə ti sa ni yə də 250 kub metr və uzun-

lu ğu 731 metr olan qə za su tul la yı cı sı, mak si mum 

su bu rax ma qa bi liy yə ti sa ni yə də 125 kub metr olan 

də mir-be ton bo ru lu qül lə li su bu ra xı cı, sa ni yə də 6 

kub metr su var ma su yu nun ve ril mə si üçün uzun lu ğu 

468,8 metr olan nov-ka nal in şa olu nub. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев То вуз чай су 
ан ба ры нын ачы лы шын да иш ти рак ет миш дир 



3BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Fevral-Mart 2016-ъы ил

 Bu nun la əla qə dar Pre zi-

dent İl ham Əli ye vin im za la-

dı ğı sə rən cam da bil di ri lir ki, 

Cə miy yət də səhm dar la rın 

ümu mi yı ğın ca ğı nın sə la-

hiy yət lə ri nin hə ya ta ke çi ril-

mə si, Cə miy yə tin ye ni dən 

təş ki li və ləğ vi mə sə lə lə ri-

nin həll edil mə si, Cə miy yə-

tin səd ri nin və zi fə yə tə yin 

və və zi fə dən azad edil mə si 

Azər bay can Res pub li ka sı-

nın Pre zi den ti nə hə va lə edi-

lir. 

Azər bay can Res pub li-

ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 

Cə miy yə tin Ni zam na mə si-

nin və st ruk tu ru nun təs di-

qi, ni zam na mə ka pi ta lı nın 

miq da rı nın, in ki şa fı st ra te gi-

ya sı nın müəy yən edil mə si, 

il lik he sa bat la rın, mü ha si bat 

ba lans la rı nın, mən fəət və 

zə rər he sab la rı nın təs di qi, 

mən fəəti nin və zə rə ri nin bö-

lüş dü rül mə si ni tə min edir. 

Ey ni za man da Cə miy yə tin 

sədr müavin lə ri nin və zi fə-

yə tə yin və və zi fə dən azad 

edil mə si nə ra zı lıq ve rir, tö-

rə mə müəs si sə lə rin, ha be lə 

ida rə, fi  lial və nü ma yən də-

lik lə ri nin rəh bər lə ri nin və zi-

fə yə tə yin və və zi fə dən azad 

edil mə si nə ra zı lıq ve rir. Na-

zir lər Ka bi ne ti  Cə miy yə tin 

xa lis ak tiv lə ri nin də yə ri nin 

25 beş faizin dən ar tıq məb-

ləğ də olan əq din, elə cə də 

müs tə qil audi to run rə yi ilə 

aidiy yə ti şəxs lə də yə ri Cə-

miy yə tin ak tiv lə ri nin 5 faizi-

ni və da ha çox his sə si ni təş-

kil edən əq din bağ lan ma sı 

haq qın da qə rar qə bul edil-

mə si ni tə min edir. 

Azər bay can Res pub li-

ka sı nın Əm lak Mə sə lə lə ri 

Döv lət Ko mi tə si nə Cə miy-

yə tin ida rə, nü ma yən də lik 

və fi  lial la rı nın ya ra dıl ma-

sı na və ya ləğ vi nə, tö rə mə 

cə miy yət lə ri nin ya ra dıl ma-

sı na, ye ni dən təş ki li nə və ya 

ləğ vi nə ra zı lıq ve ril mə si hə-

va lə olu nur. 

 “Azər bay can Res pub li ka sın da su təc hi za-
tı sa hə sin də ida rəet mə nin tək mil ləş di ril mə si haq-
qın da” Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
2004-cü il 11 iyun ta rix li 252 nöm rə li Sə rən ca mı na 
də yi şik lik lər edil miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev is teh lak çı-

la rın suöl çən ci haz lar la tə min edil mə si 

ilə bağ lı təd bir lər haq qın da Sə rən cam 

im za la mış dır.

 Sə rən cam da bil di ri lir ki, son il lər 

Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın sü rət li in-

ki şa fı inf rast ruk tu run di gər sa hə lə rin-

də ol du ğu ki mi, iç mə li su təc hi za tı sa-

hə sin də də əsas lı in ki şa fa sə bəb ol muş, 

mü va fi q döv lət proq ram la rı na uy ğun 

ola raq su təc hi za tı və ka na li za si ya sis-

tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı üz rə bir 

sı ra iri la yi hə lər hə ya ta ke çi ril miş və 

ha zır da ic ra olu nan “Azər bay can Res-

pub li ka sı re gion la rı nın 2014-2018-ci 

il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 

Proq ra mı” çər çi və sin də iç mə li su təc-

hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı ki mi so sial yö nüm-

lü la yi hə lə rin ic ra sı is ti qa mə tin də iş lər 

da vam et di ri lir. Bu is ti qa mət də hə ya ta 

ke çi ri lən is la hat lar və la yi hə lər bir ba-

şa əha li nin ri fa hı nın, sağ lam lı ğı nın və 

təh lü kə siz li yi nin qo run ma sı na yö nəl-

miş dir. Bu ba xım dan əha li yə ve ri lən 

iç mə li su yun key fi y yə ti nin yax şı laş dı-

rıl ma sı daim döv lə tin priori tet lə ri sı ra-

sın da ol muş və bu sa hə də mün tə zəm 

iş lər hə ya ta ke çi ril miş dir.

İs teh lak çı la ra gös tə ri lən xid mət lə-

rin key fi y yə ti nin ar tı rıl ma sı, əha li nin 

sağ lam lı ğının baş lı ca me yar la rın dan 

bi ri olan döv lət stan dart la rı na uy ğun 

key fi y yət li iç mə li su ilə fa si lə siz tə-

min edil mə si, ha be lə su təc hi za tı xid-

mət lə ri nə gö rə ödə niş sə viy yə si nin 

yük səl dil mə si, is teh lak edi lən su yun 

uço tu nun də qiq apa rıl ma sı və it ki lə rin 

qar şı sı nın alın ma sı məq sə di lə mü va fi q 

suöl çən ci haz la rın qu raş dı rıl ma sı iş lə ri 

hə ya ta ke çi ril mək də dir.

Hə ya ta ke çi ri lən su təc hi za tı və ka-

na li za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu-

rul ma sı la yi hə lə ri çər çi və sin də su təc-

hi za tı və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı 

xid mət lə rin dən is ti fa də edən əha li qru-

pu is teh lak çı la rı na suöl çən ci haz la rın 

qu raş dı rıl ma sı iş lə ri nin da ha da sürət-

lən di ril mə si məq sə di lə  Azər bay can 

Res pub li ka sı nın 2016-cı il döv lət büd-

cə sin də nə zər də tu tul muş Azər bay can 

Res pub li ka sı Pre zi den ti nin eh ti yat fon-

dun dan “Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti nə 12 mil yon ma nat ay rıl ma sı 

qə ra ra alın mış dır.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Ma liy-

yə Na zir li yi nə nə zər də tu tu lan məb ləğ-

də ma liy yə ləş mə ni müəy yən olun muş 

qay da da tə min et mək,  Na zir lər Ka bi-

ne ti nə isə  bu Sə rən cam dan irə li gə lən 

mə sə lə lə ri həll et mək tap şı rıl mış dır.

Suöl çən ci haz lar ın quraşdırılmasına 
12 milyon manat ayırılmışdır

Су тяъ щи за ты са щя син дя ида ряет мя  тяк мил ляш ди рилир
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Döv lət baş çı sı qeyd et miş dir ki,  

Azər bay can əra zi lə ri nin 20 faizi iyir mi 

il dən ar tıq dır ki, er mə ni iş ğa lı al tın da-

dır. Bey nəl xalq nə za rət dən kə nar bu 

əra zi lər də qa nun suz fəaliy yət lər hə ya-

ta ke çi ri lir. Xü su si lə me şə zo laq la rı qı rı-

lır. Pre zi den t İlham Əliyevbildirmişdir 

ki, "Azər bay can üçün ən bö yük iq lim 

təh di di öl kə ni su ilə tə min edən çay-

la rın ək sə riy yə tinin qon şu öl kə lər dən 

gəl mə si dir. Araz ça yı Er mə nis tan tə rə-

fi n dən çirk lə nir və bu da bi zim ha mı-

mız üçün təh lü kə dir. Bu çirk lən dir mə-

ni da yan dır maq ba rə də mü ra ciət lə rə 

bax ma ya raq, Er mə nis tan bu əmə li ni 

da vam et di rir. Biz iş ğa lı da vam edən 

öl kə tə rəf dən da ha çox an la yı şın ol-

ma sı nı is tər dik. Yan var da AŞ PA Er mə-

nis ta nın qon şu re gion la ra su tə mi na tı 

za ma nı prob lem ya rat ma sı nı pis lə yən 

qət na mə qə bul edib. Dağ lıq Qa ra ba-

ğın de-fak to Azər bay ca nın nə za rə tin də 

ol du ğu za man ora da ti ki lən su an ba rı 

si vil in san la ra prob lem ya rat maq məq-

səd lə ri üçün is ti fa də edi lir. Kür və Araz 

çay la rın dan Azər bay ca na su tə mi na tı 

kri tik dir. Biz dağ la rı mız dan Ba kı ya su 

bo ru la rı çək mi şik. Ona gö rə də, qon-

şu la rı mız dan ası lı lı ğı mız az dır. La kin 

ye nə də, bu prob lem ola raq qa lır. An caq 

ey ni za man da bi zim Xə zər də ni zi ki mi 

bö yük eh ti ya tı mız var. Biz Xə zər də ni-

zi nin su yun dan il kin ola raq ir ri qa si ya, 

da ha son ra iç mə li su ki mi is ti fa də edil-

mə si üçün pi lot la yi hə yə baş la ma ğa 

ha zı rıq”.

Da ha son ra Pre zi den t İl ham Əli yev 

Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın və ziy yə-

tin dən da nı şa raq qeyd edib ki, di ver si-

fi  ka si ya si ya sə ti nə ti cə sin də ÜDM-in 70 

faizi ar tıq qey ri-neft sek to ru nun pa yı na 

dü şür: “Əl bətt  ə ki, biz ix rac ba xı mın-

dan neft qiy mət lə rin dən ası lı yıq. Neft 

və qaz ix ra cı 90 faiz təş kil edir. Ha zır da 

neft və qaz dan ası lı lı ğı azalt maq üçün 

özəl ləş dir mə, iq ti sa diy ya tın di ver si fi -

ka si ya sı, biz nes mü hi ti nin in ki şa fı da 

da xil ol maq la ge niş miq yas lı is la hat-

lar apa rı rıq. Ey ni za man da neft qiy mə-

ti nin düş mə si bi zə tex no lo gi ya ya, kənd 

tə sər rü fa tı na, qey ri-neft sek to ru na da-

ha çox ya tı rım et mək üçün im ka n ver-

di. Əmi nəm ki, Azər bay can ya xın il lər-

də neft və qaz qiy mət lə rin dən ası lı lı ğı 

ta ma mi lə ara dan qal dı ra caq. Əv vəl də 

de di yim ki mi, Azər bay ca nın post-neft 

döv rü ar tıq baş la yıb. Ona gö rə də, biz 

dün ya ba za rın da tək neft və qaz sa tan 

öl kə ki mi de yil, baş qa məh sul lar sa tan 

öl kə ki mi də özü mü zü tap ma lı yıq. Əl-

bətt  ə nef tin qiy mə ti nin düş mə si bi zim 

gə lir lə ri mi zə tə sir edə cək. Am ma, ey-

ni za man da, bi zi is la hat lar ke çir mə yə 

da ha çox sövq edə cək. Dü şü nü rəm ki, 

Azər bay ca nın gə lə cək in ki şa fı neft qiy-

mət lə ri nin düş mə sin dən və ya is teh sa-

lın həc min dən ası lı ol ma ya caq”.

“Er mə nis tan iş ğal et di yi bey nəl-

xalq nə za rət dən kə nar əra zi lə ri miz-

də qa nun suz fəa liy yət lər hə ya ta ke-

çi rir”. Bu nu Pre zi dent İl ham Əli yev 

Mün hen Təh lü kə siz lik Konfran sı 

çər çi və sin də “İq lim və ener ji təh lü-

kə siz li yi” möv zu sun da mü za ki rə-

lər za ma nı çı xı şın da de miş dir. 

Azərbaycan Respublikasının 
Na zir lər Ka bi ne ti “İs teh lak çı la rın 
su təc hi za tı və tul lan tı su la rı nın 
axı dıl ma sı sis te mi nə qo şul ma sı 
üçün tex ni ki şərt lə rin ve ril mə si və 
qo şul ma sı Qay da la rı”nda də yi şik-
lik edib. 

Qay da la ra əsa sən, si fa riş çi nin ti kin-

ti ob yek ti nin su təc hi za tı və tul lan tı su-

la rı nın axı dıl ma sı sis te mi nə (STT SAS) 

qo şul ma sı su təc hi za tı və ka na li za si ya 

müəs si sə si (STKM) tə rə fi n dən ve ri lən 

tex ni ki şərt lər əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir.

İn di yə qə dər mər tə bə lə ri nin sa yı 

3-dən, hün dür lü yü 12 metr dən və aşı-

rım la rı nın uzun lu ğu 6 metr dən çox 

ol ma yan ya şa yış ev lə ri, həm çi nin ti-

kin ti si nə ica zə tə ləb olun ma yan ti kin-

ti ob yekt lə ri üçün tex ni ki şərt lər (tə ləb 

edi lən güc dən ası lı ol ma ya raq) hə min 

ya şa yış evi nin və ya ti kin ti ob yek ti nin 

məx sus ol du ğu si fa riş çi nin STKM-ə 

bi la va si tə mü ra ciəti əsa sın da ve ri lib. 

Də yi şik li yə əsa sən si fa riş çi nin STKM-ə 

bi la va si tə mü ra ciəti əsa sın da  tex ni ki 

şərt lə rin ve ri lə cə yi ti kin ti ob yekt lə ri-

nin si ya hı sı ge niş lən di ri lib. Baş qa söz-

lə, hün dür lü yü 5 metr dən, sa hə si 100 

kvad rat metr dən çox  olan bir mər tə bə-

li yar dım çı ti ki li lə ri, kənd tə sər rü fa tı, 

me şə tə sər rü fa tı və ba lıq çı lıq fəaliy yə ti 

ilə bağ lı ob yekt lər, xü su si mül kiy yət-

də olan tor paq sa hə lə rin də həc mi 60 

kub metr dən və də rin li yi 5 metr dən 

çox olan qu yu lar, ye ral tı su və çir kab 

su an bar la rı (re zer vuar la rı), həc mi 200 

kub metr dən çox olan ho vuz lar, ya-

şa yış ev lə ri nin hə yət ya nı sa hə lə rin də 

hün dür lü yü 3 metr dən və sa hə si 100 

kvad rat metr dən çox olan yar dım çı ti-

ki li lər  üçün də  tex ni ki şərt lər (tə ləb 

edi lən güc dən ası lı ol ma ya raq) hə min 

ti kin ti ob yek ti nin məx sus ol du ğu si fa-

riş çi nin STKM-ə bi la va si tə mü ra ciəti 

əsa sın da ve ri lə cək.  

Су тящ лц кя сиз ли йи Мцн щен Тящ лц кя сиз лик 
Конф ран сын да мц за ки ря едил миш дир

Tex ni ki şərt tələb olunan ob yekt lə ri n əhatə dairəsi genişlənir
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Konf rans da Fon dun ic-

ra çı di rek to ru Vü qar Sə fər-

li, "Azər su" ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov, ha be-

lə öl kə də fəaliy yət gös tə rən 

30-dək apa rı cı küt lə vi in for-

ma si ya va si tə lə ri nin rəh bər-

lə ri iş ti rak edib lər. Təd bir 

iş ti rak çı la rı əv vəl cə 31 mart 

- Azər bay can lı la rın Soy qı rı-

mı Gü nü ilə bağ lı soy qı rı mı 

qur ban la rı nın xa ti rə si ni bir 

də qi qə lik sü kut la yad edib-

lər.

"Azər su" ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov qo naq-

la rı sa lam la ya raq küt lə vi in-

for ma si ya va si tə lə ri nin döv-

lət və cə miy yət hə ya tın da kı 

müs təs na ro lun dan söz açıb. 

Rəh bə ri ol du ğu qu ru mun 

me dia ilə əmək daş lı ğa xü-

su si əhə miy yət ver di yi ni 

de yən Qorx maz Hü sey nov 

Fon dun dəs tə yi ilə ke çi ri-

lən gö rü şün ic ti maiy yə tin 

"Azər su" ASC-nin fəaliy yə ti 

və hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər 

ba rə də dol ğun şə kil də mə lu-

mat lan dı rıl ma sı ba xı mın dan 

müs təs na əhə miy yə tə ma-

lik ol du ğu nu bil di rib: "Bü-

tün döv lət təş ki lat la rı ki mi 

"Azər su" ASC-nin də fəaliy-

yə ti nin ic ti maiy yə tə çat dı-

rıl ma sın da me dia baş lı ca 

rol oy na yır. Cə miy yə ti mi zin 

əsas məq sə di is teh lak çı la rı 

key fi y yət li və da ya nıq lı iç-

mə li su və ka na li za si ya xid-

mət lə ri ilə təc hiz et mək dir. 

Bu sa hə də is teh lak çı la rın 

qar şı laş dı ğı prob lem lə rin 

aş kar lan ma sı və bi zə çat dı-

rıl ma sın da mət buat or qan-

la rı nın üzə ri nə bö yük və zi fə 

dü şür. Mət buat la əmək daş-

lı ğın da ha da ge niş lən di ril-

mə si son nə ti cə də ümu mi 

işin xey ri nə dir və is teh lak-

çı la rın ma raq la rı na xid mət 

edir".

Da ha son ra gö rü şün 

məq sə di ba rə də da nış maq 

üçün söz Fon dun ic ra çı di-

rek to ru Vü qar Sə fər li yə ve-

ri lib. İc ra çı di rek tor Vü qar 

Sə fər li konf rans iş ti rak çı la rı-

nı sa lam la ya raq təd bi rin təş-

ki li nə ver di yi dəs tə yə gö rə 

"Azər su" ASC-nin rəh bər li-

yi nə tə şək kü rü nü bil di rib və 

qu ru mun öl kə nin su tə sər-

rü fa tı nın ye ni dən qu rul ma sı 

sa hə sin də hə ya ta ke çir di yi 

la yi hə lə ri yük sək qiy mət-

lən di rib.

Vü qar Sə fər li da ha son-

ra öl kə rəh bər li yi nin küt lə-

vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 

sər bəst fəaliy yə ti nin tə mi ni, 

ha be lə fi  kir, söz və mə lu mat 

azad lıq la rı nın yük sək sə-

viy yə də tə mi na tı sa hə sin də 

ar dı cıl təd bir lər hə ya ta ke-

çir di yi ni xa tır la dıb. Fon dun 

ic ra çı di rek to ru KİV-ə döv-

lət qay ğı sı nın sis tem li və ar-

dı cıl şə kil də hə ya ta ke çi ril-

mə si məq sə di lə Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 

cə nab İl ham Əli ye vin 2008-

ci il də im za la dı ğı mü va-

fi q sə rən cam la Azər bay can 

Res pub li ka sın da Küt lə vi İn-

for ma si ya Va si tə lə ri nə Döv-

lət Dəs tə yi Kon sep si ya sı nın 

təs diq edil di yi ni xa tır la dıb. 

Vü qar Sə fər li, həm çi nin 

Kon sep si ya dan irə li gə lən 

və zi fə lə rin ger çək ləş di ril-

mə si üçün öl kə baş çı sı nın 3 

ap rel 2009-cu il ta rix li fər ma-

nı ilə Azər bay can Res pub li-

ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 

Küt lə vi İn for ma si ya Va si-

tə lə ri nin İn ki şa fı na Döv lət 

Dəs tə yi Fon du nun ya ra dıl-

dı ğı nı qeyd edib.

İc ra çı di rek tor bil di rib ki, 

Fon dun ya ra dıl ma sın da baş-

lı ca məq səd öl kə də fi  kir, söz 

və mə lu mat azad lıq la rı nın 

da ha da ge niş lən di ril mə-

si, KİV-lə rin mad di-tex ni ki 

ba za sı nın möh kəm lən di ril-

mə si, öl kə jur na lits lə ri nin 

pe şə kar lıq sə viy yə si nin yük-

səl dil mə si, ya ra dı cı əmə yi-

nin sti mul laş dı rıl ma sı və 

so sial və ziy yət lə ri nin yax-

şı laş dı rıl ma sı olub. Vü qar 

Sə fər li ötən 7 il də Fon dun 

bu və di gər is ti qa mət lər də 

hə ya ta ke çir di yi priori tet la-

yi hə lər ba rə də də ət rafl  ı mə-

lu mat ve rib.

(Davamı 6-cı səhifədə)

 Mar tın 31-də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti ya nın da Küt lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri nin İn-
ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi Fon du nun və "Azər su" Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti nin (ASC) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
"Döv lət or qan la rı ilə küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri 
ara sın da əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si" möv zu-
sun da konf rans ke çi ri lib.

"Azярсу" АСЪ-нин кцт ля ви ин фор ма си йа 
ва си тя ля ри иля ямяк даш лы ьы эе ниш лянир 



(Əvvəli 5-ci səhifədə)

Çı xı şı nı da vam et di rən 

ic ra çı di rek tor Fon dun Küt-

lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri-

nin İn ki şa fı na Döv lət Dəs tə-

yi Kon sep si ya sı na mü va fi q 

ola raq mər kə zi və yer li ic ra 

ha ki miy yə ti or qan la rı, ha be-

lə döv lət qu rum la rı ilə bir gə 

təd bir lər və fər di jur na list 

ya zı la rı mü sa bi qə lə ri təş kil 

et di yi ni, "Azər su" ASC-də 

ke çi ri lən konf ran sın qar şı-

lıq lı fay da lı əmək daş lı ğın 

ge niş lən di ril mə si nə san bal lı 

töh fə ve rə cə yi ni vur ğu la yıb.

Konf rans da ge niş mə-

ru zə ilə çı xış edən "Azər su" 

ASC-nin səd ri Qorx maz Hü-

sey nov öl kə rəh bər li yi nin 

xü su si diq qət və qay ğı sı ilə 

son il lər pay taxt Ba kı da və 

res pub li ka nın di gər şə hər 

və ra yon la rın da su tə sər rü-

fa tı nın müasir ləş di ril mə-

si, is teh lak çı la rın fa si lə siz, 

da ya nıq lı və key fi y yət li iç-

mə li su ilə tə mi na tı məq sə-

di lə real laş dır dı ğı çox say lı 

la yi hə lər ba rə də mə lu mat 

ve rib. Ta ri xə eks kurs edən 

Qorx maz Hü sey nov 2017-

ci il də "Şol lar" su kə mə ri nin 

100 il lik yu bi le yi nin ke çi ri-

lə cə yi ni bil dir mək lə ya na şı, 

ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 

Azər bay ca na bi rin ci rəh bər-

li yi döv rün də - ötən əs rin 

70-80-cı il lər də res pub li ka-

nın su tə sər rü fa tı nın in ki şa fı 

sa hə sin də hə ya ta ke çi ril miş 

təd bir lər dən söz açıb. "Azər-

su" ASC-nin səd ri ulu ön də-

rin müs tə qil Azər bay ca na 

rəh bər lik et di yi 1993-2003-

cü il lər də əha li nin iç mə li su 

ilə tə mi na tı sa hə sin də hə ya-

ta ke çi ri lən la yi hə lər dən söz 

açıb.

Qorx maz Hü sey nov bu 

is la hat la rın son 13 il də Azər-

bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-

ye vin diq qət və qay ğı sı ilə 

inam la da vam et di ril di yi ni, 

öl kə əha li si nin iç mə li su tə-

mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 

məq sə di lə "Mas ter Plan"ın 

ha zır la na raq hə ya ta ke çi ril-

di yi ni vur ğu la yıb. Pay taxt 

əha li si nin 80 faizi nin key fi y-

yət li və fa si lə siz su ilə tə min 

olun du ğu nu diq qə tə çat dı-

ran Qorx maz Hü sey nov res-

pub li ka əra zi sin də ka na li za-

si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 

qu rul ma sı, ye ni ya ğış kol lek-

tor la rı nın in şa sı is ti qa mə tin-

də plan laş dı rı lan la yi hə lər 

ba rə də də ət rafl  ı mə lu mat 

ve rib.

Konf rans da çı xış edən 

"525-ci qə zet"in baş re dak-

to ru Rə şad Mə cid, "İki Sa-

hil" qə ze ti nin baş re dak to ru 

Vü qar Rə him za də, "Möv qe" 

qə ze ti nin baş re dak to ru Ra-

sim Bay ra mov, "Eksp ress" 

qə ze ti nin baş re dak to ru 

Qə zən fər Bay ra mov, "Pa ra-

lel" qə ze ti nin baş re dak to-

ru Tap dıq Ab bas, "Təh sil 

Prob lem lə ri" qə ze ti nin baş 

re dak to ru Ma lik Qur ba nov, 

"Həf tə içi" qə ze ti nin baş re-

dak to ru Se vinc Se yi do va və 

baş qa la rı təd bi rin əhə miy-

yə ti ni xü su si vur ğu la yıb lar. 

Təd bir də KİV rəh bər lə ri ni 

ma raq lan dı ran sual lar da ət-

rafl  ı ca vab lan dı rı lıb.

V.Sə fər li bil di rib ki, 2009-

cu il dən Fon da döv lət büd-

cə sin dən 20 mil yon ma nat-

dan çox və sait ay rı lıb. İc ra çı 

di rek tor onu da bil di rib ki, 

Fon dun və "Azər su" ASC-

nun rəh bər li yi "Əha li nin iç-

mə li su tə mi na tı: gö rül müş 

iş lər, real və ziy yət və pers-

pek tiv lər" mov zu sun da fər-

di jur na list ya zı la rı mü sa bi-

qə si ke çir mək ba rə də qə rar 

qə bul edib. Qeyd edi lib ki, 

bir gə mü sa bi qə nin təş ki lin-

də məq səd Azər bay can da su 

tə sər rü fa tı nın in ki şa fı və inf-

rast ruk tu run ye ni dən qu rul-

ma sı sa hə sin də hə ya ta ke çi-

ri lən təd bir lə rin ic ti maiy yə tə 

çat dı rıl ma sın da pe şə kar jur-

na list əmə yi ni sti mul laş dır-

maq dır.

Mü za ki rə lə rin so nun da 

Fon dun ic ra çı di rek to ru Vü-

qar Sə fər li təd bi rin "Azər su" 

ASC ilə me dia qu rum la rı 

ara sın da əmək daş lı ğın ge-

niş lən di ril mə si ba xı mın dan 

əhə miy yə ti ni xü su si qeyd 

edə rək qu ru mun rəh bər li yi-

nə tə şək kü rü nü bil di rib.

Konf ran sı ye kun laş dı-

ran "Azər su" ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov öz növ-

bə sin də təd bi rin və bir gə 

mü sa bi qə nin təş ki li nə gö rə 

Fon dun rəh bər li yi nə tə şək-

kü rü nü bil di rib, həm çi nin 

KİV-lə rin iş ti ra kı ilə be lə gö-

rüş lə rin gə lə cək də də ke çi ri-

lə cə yi nə ümid var ol du ğu nu 

vur ğu la yıb.
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“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti  qur ğu nun la yi-

hə lən di ril mə si və ti kin ti si 

üz rə pod rat çı təş ki lat la rın 

müəy yən ləş di ril mə si məq-

sə di lə mü sa bi qə elan et-

miş dir. Mü sa bi qə dən ke çən 

id diaçı lar ten der də iş ti rak 

üçün də vət edi lə cək dir.

Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə 

əsa sən, Naf ta lan şə hə rin də 

sut ka lıq məh sul dar lı ğı 3.000 

kub metr olan biolo ji tip li 

ÇSTQ-nın ti kin ti si nə zər də 

tu tu lur. ÇSTQ-nın in şa sı na 

2017-ci ilin əv və lin də baş-

lan ma sı və iş lə rin 2019-cu 

ilin so nun da ba şa çat dı rıl-

ma sı plan laş dı rı lır. Qur ğu 

is tis ma ra ve ril dik dən son ra 

Naf ta lan şə hə rin də ya ra nan 

tul lan tı su la rı tə miz lə nib zə-

rər siz ləş di ri lə cək və ət raf 

mü hi tə zi yan vur ma dan kə-

nar laş dı rı la caq dır.

Qeyd edək ki, ha zır da 

hə ya ta ke çi ri lən Naf ta lan 

şə hə ri nin su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si 

2030-cu ilə qə dər pers pek-

tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la 

Naf ta lan şə hə rin də iç mə li  

su və ka na li za si ya, Qa sım-

bəy li, Qa şal tı Qa ra qo yun-

lu kənd lə ri nin iç mə li su 

təchizatı yax şı laş dı rıl ma sı na 

he sab lan mış dır. Ümu mi lik-

də  la yi hə nin ic ra sın dan 14 

min nə fər fayda la na caq dır.

Naf ta lan şə hə ri nin iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu-

rul ma sı na 2012-ci ilin mart 

ayın da baş la nıl mış dır. Naf-

ta lan şə hə ri ni və ət raf kənd-

lə ri key fi y yət li və da ya nıq lı 

iç mə li su ilə tə min et mək 

üçün  mən bə ola raq Bal lı qa-

ya-Go ran boy ma gist ral su 

kə mə ri se çil miş dir. Bu xətt  ə 

bir ləş mək lə Naf ta lan şə hə-

ri nə 6,4 ki lo metr ma gist ral 

su xətt  i çə kil miş dir. La yi hə 

çər çi və sin də hər bi ri nin həc-

mi 3.000 kub metr olan 2 su 

an ba rı, 37,7 km uzun lu ğun-

da  iç mə li su şə bə kə si in şa 

edil miş dir. 2013-cü ilin sent-

yab rın da Naf ta lan şə hə ri nə 

iç mə li su yun ve ril mə si mə-

ra si mi ke çi ril miş dir.

Tul lan tı su la rı nın op ti-

mal ida rə edil mə si məq sə di 

ilə 36,4 ki lo metr uzun lu ğun-

da ka na li za si ya şə bə kə si, 1,8 

ki lo metr uzun lu ğun da çir-

kab suat ma xətt  i ti kil miş dir. 

İç mə li su və ka na li za si ya 

şə bə kə lə ri nin ti kin ti si iş lə ri 

2015-ci ilin son la rın da ye-

kun laş mış dır.

La yi hə çər çi və sin də Naf-

ta lan Su ka nal İda rə si üçün 

in zi ba ti bi na nın və is teh sa-

lat ba za sı nın ti kin ti si, əra zi-

də abad lıq iş lə ri nin və di gər 

tex ni ki təd bir lə rin hə ya ta 

ke çi ril mə si də nə zər də tu tu-

lur.
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Azər bay can hö ku mə ti  Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək-

daş lıq Agent li yi ilə bir gə ma liy yə ləş di ri lən “Ki çik şə hər-

lər də su təc hi za tı və ka na li za si ya la yi hə si” çər çi və sin də 

Naf ta lan şə hə rin də çir kab su tə miz lə yi ci qur ğu (ÇSTQ) 

ti ki lə cək dir.
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Eko  lo  ji sa  bit  li  yin tə  min 

olun  ma  sı və ət  raf mü  hi  tin 

qo  run  ma  sı “Azər  su” Açıq 

Səhm  dar Cə  miy  yə  ti  nin 

priori  tet məq  səd  lə  rin  dən  dir. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 

rəh  bər  li  yi ilə  öl  kə  də hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı eko -

lo  ji təd  bir  lə  rə “Azər  su” ASC 

də öz töh  fə  lə  ri  ni ver  mək  də -

dir. Səhm  dar Cə  miy  yə  tin 

eko  lo  ji təd  bir  lə  ri  sı  ra  sın  da 

ya  şıl  laş  dır  ma iş  lə  ri xü  su  si 

əhə  miy  yət da  şı  yır. Son il  lər 

bu sa  hə  də iş  lər in  ten  siv qay -

da  da da  vam et  di  ri  lir.

Ca  ri  ilin fev  ral ayın  dan 

Cə  miy  yə  tin bü  tün ida  rə 

və müəs  si  sə  lə  rin  də növ  bə -

ti ağa  cək  mə kam  pa  ni  ya  sı  na 

start ve  ril  miş  dir. Ağa  cək  mə 

təd  bir  lə  ri ida  rə və müəs  si -

sə  lər  də, o cüm  lə  dən ye  ni is -

ti  fa  də  yə ve  ril  miş ob  yekt  lə  rin 

yer  ləş  di  yi əra  zi  lər  də apa  rı -

lır. Ya  şıl  laş  dır  ma təd  bir  lə -

rin  də “Azər  su” ASC Apa  ra -

tı  nın, ida  rə və müəs  si  sə  lə  rin, 

yer  li su  ka  nal ida  rə  lə  ri  nin  

əmək  daş  la  rı ya  xın  dan iş  ti -

rak edir. Ye  ni is  tis  ma  ra ve  ril -

miş “Də  də Qor  qud” və  “Zi -

rə” an  bar  la  rın  da  “Azər  su” 

ASC Apa  ra  tı  nın əmək  daş  la  rı 

tə  rə  fi n  dən ge  niş ya  şıl  lıq zo -

la  ğı sa  lın  mış  dır. Qı  sa müd -

dət ər  zin  də 6 mi  nə  dək şam, 

zey  tun, sərv, hey  va, nar, ən -

cir, al  ba  lı ağa  cı, 10 mi  nə  dək 

müx  tə  lif de  ko  ra  tiv bit  ki əkil -

miş  dir.

Qeyd edək ki, 2011-ci il -

dən “Azər  su” ASC-də ya  şıl -

laş  dır  ma təd  bir  lə  ri mü  tə  şək -

kil qay  da  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

2011-2016-cı il  lər  də Səhm  dar 

Cə  miy  yə  tin ida  rə və  müəs -

si  sə  lə  ri  nin, hid  ro  tex  ni  ki qur -

ğu  la  rı  nın yer  ləş  di  yi əra  zi  lər -

də 441 hek  tar ya  şıl  lıq sa  hə  si 

ya  ra  dıl  mış  dır. Ya  şıl  laş  dır  ma 

təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də  150 

mi  nə qə  dər  müx  tə  lif növ  də 

ağac və kol bit  ki  lə  ri, 430 mi -

nə  dək möv  sü  mi gül əkil  miş -

dir. Ötən müd  dət  də  74 min 

kvad  rat  metr əra  zi  də qa  zon 

sa  hə  si sa  lın  mış, əv  vəl  ki il -

lər  də əkil  miş ağac  la  ra aq  ro -

tex  ni  ki qul  luq gös  tə  ril  miş və 

abad  lıq iş  lə  ri apa  rıl  mış  dır.

Йа  шыл  лаш  дыр  ма тяд  бир  ля  ри   давам етдирилир
y ç q



He sa bat döv rün də Səhm-

dar Cə miy yə tin si fa ri şi ilə 29 

şə hər və ra yon mər kə zin də  

su  və ka na li za si ya la yi hə-

lə ri ic ra olun muş dur ki, bu 

şə hər lə rin 11-də iş lər döv-

lət büd cə si və saiti, 18-də isə 

bey nəl xalq ma liy yə qu rum-

la rın dan cəlb olun muş kre-

dit lər he sa bı na hə ya ta ke çi-

ril miş dir.

Döv lət büd cə sin dən ma-

liy yə ləş di ri lən la yi hə çər çi-

və sin də Qu ba şə hə rin də su 

və ka na li za si ya inf rast ruk-

tur la rı ta ma mi lə ye ni dən 

qu rul muş, şə hər 24 saat fa si-

lə siz iç mə li su ilə tə min olun-

muş dur. Ucar, Lən kə ran, 

Ha cı qa bul, Kür də mir, Zər-

dab, İmiş li, Bi lə su var şə hər-

lə rin də ye ni su şə bə kə lə ri nin 

ti kin ti si ba şa çat dı rıl mış dır.  

Min gə çe vir, Şəm kir və Qax 

şə hər lə rin də isə su və ka na li-

za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 

qu rul ma sı iş lə ri nin bö yük 

his sə si ic ra edil miş dir.

Min gə çe vir və Yev lax şə-

hər lə ri ni key fi y yət li iç mə li 

su ilə tə min et mək məq sə-

di lə məh sul dar lı ğı sut ka da 

55 min kub metr olan müa-

sir su tə miz lə yi ci qur ğu ti-

ki lə rək is tis ma ra ve ril miş, 

şə hər da xi li su təc hi za tı sis-

tem lə ri nin 85 faizi nin in şaa sı 

ba şa çat mış dır. Ha zır da ye ni 

ya ra dıl mış şə bə kə va si tə si lə 

sa kin lər 24 saat key fi y yət li 

iç mə li su ilə tə min olu nur. 

Tə miz lə yi ci qur ğu dan Yev-

lax şə hə ri nə çə ki lə cək ma-

gist ral kə mə rin ti kin ti si üz rə 

la yi hə-sme ta sə nəd lə ri ha-

zır la nır.

Min gə çe vir şə hə rin də 

tul lan tı su la rı n ida rə olun-

ma sı məq sə di ilə  3 ədəd ka-

na li za si ya na sos stan si ya sı 

ti ki lə rək is ti fa də yə ve ril miş 

və bu nun la da Kür ça yı na 21 

nöq tə dən axı dı lan çir kab su-

la rın qar şı sı alın mış dır.

Lən kə ran şə hə ri nin su 

təc hi za tı və ka na li za si ya sis-

tem lə ri nin ye ni dən qu rul-

ma sı la yi hə si çər çi və sin də  

Xan bu lan çay dər ya ça sı nın 

ya xın lı ğın da sut ka lıq məh-

sul dar lı ğı 30 min kub metr 

olan tə miz lə yi ci qur ğu da iş-

lər tam ye kun laş mış, Lən kə-

ran şə hə ri nə və ət raf kənd-

lə rə iç mə li su yun ve ril mə si 

tə min edil miş dir. Ye ni qur-

ğu dan As ta ra şə hə ri və 27 

kən din su təc hi za tı na he sab-

lan mış ma gist ral kə mə rin in-

şa ası 2016-cı il də ba şa çat dı-

rı la caq dır.

Şəm kir şə hə rin də is teh-

lak çı la rı key fi y yət li və da-

ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 

et mək üçün Şəm kir çay an-

ba rın dan 16,5 km uzun lu-

ğun da ma gist ral su kə mə ri 

qı sa müd dət də ti ki lə rək is-

tis ma ra ve ril miş dir.

2014-2015-ci il lər də Azər-

bay can Hö ku mə ti nin bey-

nəl xalq ma liy yə qu rum la rı 

ilə bir gə real laş dır dı ğı su və 

ka na li za si ya inf rast ruk tur-

la rı nın ye ni dən qu rul ma sı 

la yi hə si üz rə iş lər in ten siv 

qay da da da vam et di ril miş-

dir.

Asi ya İn ki şaf Ban kı ilə 

bir gə ma liy yə ləş di ri lən “Su 

təc hi za tı və ka na li za si ya in-

ves ti si ya proq ra mı” çər çi-

və sin də Göy çay, Ağ daş və 

Bey lə qan şə hər lə rin də ye ni 

inf rast ruk tur la rın ya ra dıl-

ma sı is ti qa mə tin də cid di 

ad dım lar atıl mış dır. Be lə ki, 

Göy çay şə hə rin də iç mə li su 

və ka na li za si ya inf rast ruk-

tur la rı nın ye ni dən qu rul ma-

sı iş lə ri tam ba şa çat dı rıl mış 

və 2015-ci ilin okt yabr ayın-

da Pre zi dent İl ham Əli ye-

vin iş ti ra kı ilə açı lış mə ra si-

mi ke çi ril miş dir. Bey lə qan 

şə hə rin də ye ni su mən bə yi 

ya ra dıl mış, şə hər da xi li su 

şə bə kə si nin 85 faizi ye ni dən 

qu rul muş və ye ni şə bə kə ilə 

is teh lak çı la ra su yun ve ril-

mə si tə min olun muş dur. Bu 

la yi hə üz rə Ağ daş və Bey lə-

qan şə hər lə rin də iç mə li su 

şə bə kə si nin ti kin ti si ca ri il-

də ba şa çat dı rı la caq dır. “Su 

təc hi za tı və ka na li za si ya 

in ves ti si ya proq ra mı” çər çi-

və sin də Ağ ca bə di şə hə ri nin 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu-

rul ma sı iş lə ri nə 2016-cı il də 

baş la nı la caq dır.

Al ma ni ya İn ki şaf Ban kı-

nın ma liy yə dəs tə yi ilə hə ya-

ta ke çi ri lən “Açıq Kom mu-

nal İnf rast ruk tur Proq ra mı 

II”  çər çi və sin də Gən cə şə hə-

ri nin əsas su mən bə lə ri olan 

Göy göl və Qı zıl qa ya da su-

qə bu le di ci qur ğu la rı nın və  

ma gist ral kə mər lə rin in şa ası 

ye kun laş mış, şə hə rə su yun 

ve ril mə si tə min edil miş dir.  

“Azər bay can Res pub li ka sı re gion la rı nın 2014-

2018-ci il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 

Proq ra mı”nın ic ra sı nın ilk 2 ilin də böl gə lər də is-

teh lak çı la rın iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya 

xid mət lə rin dən is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı məq-

sə di ilə “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən 

ge niş miq yas lı təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir.
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Gən cə şə hə ri nin bir his sə-

sin də pay la yı cı şə bə kə ya-

ra dıl mış və bu is ti qa mət də 

iş lər da vam et di ri lir. 2016-cı 

il də Gən cə şə hə ri nin di gər 

his sə sin də və Şə ki şə hə rin-

də iç mə li su və ka na li za si ya 

şə bə kə lə ri nin ti kin ti si nə baş-

la nı la caq dır.

Dün ya Ban kı ilə bir gə 

ma liy yə ləş di ri lən “Mil li Su 

Təc hi za tı və Ka na li za si ya 

Xid mət lə ri La yi hə si” çər çi-

və sin də 62 km uzun lu ğun da 

Kür su tə miz lə yi ci qur ğu la-

rı-Sa bi ra bad-Saat lı ma gistral 

kə mə ri nin in şaa sı ba şa çat-

dı rıl mış dır. 2014-cü ilin de-

kabr ayın da Sa bi ra bad şə hə-

ri nə, 2015-ci ilin əv və lin də 

isə Saat lı sa kin lə ri nə su yun 

ve ril mə si tə min edil miş dir. 

Gə lə cək də ma gist ral kə mə-

rin marş ru tu bo yu yer lə şən 

50 kən din su təc hi za tı da 

öz həl li ni ta pa caq dır. Dün-

ya Ban kı ilə bir gə real laş dı-

rı lan la yi hə üz rə Şa ma xı və 

Qə bə lə şə hər lə rin də də iş lər 

da vam et di ril miş, Şa ma xı-

da su təc hi za tı sis tem lə ri nin 

96, ka na li za si ya şə bə kə si nin 

87 %-i ti kil miş dir. Qə bə lə şə-

hə rin də su mən bə yin də iş lər 

ye kun laş mış, şə hər da xi li şə-

bə kə nin ti kin ti si da vam et di-

ril miş dir.

Ya po ni ya Bey nəl xalq 

Əmək daş lıq Agent li yin dən 

cəlb olun muş kre dit lər he-

sa bı na Naf ta lan şə hə ri nin 

su və ka na li za si ya şə bə kə si 

ye ni dən qu ru la raq is tis ma ra 

ve ril miş dir. Bu la yi hə çər çi-

və sin də Qu sar şə hə rin də iş-

lə rin 80 faizin dən ço xu ic ra 

edil miş və ilin  so nu na qə-

dər iş lə rin ba şa çat dı rıl ma sı 

plan laş dı rı lır. Ey ni za man da 

Xaç maz şə hə ri nin  su mən-

bə yin də ye ni dən qur ma iş lə ri 

ye kun laş mış, şə hər da xi li su 

və ka na li za si ya şə bə kə si nin 

ti kin ti si da vam et di ri lir. Bu 

la yi hə çər çi və sin də Qo bus-

tan şə hə rin də iş lə rə 2015-ci 

il də baş lan mış, Xı zı şə hə rin-

də isə şə bə kə nin ya ra dıl ma-

sı na ca ri il də baş la nıl ma sı 

nə zər də tu tul muş dur.

“Azər bay can Res pub li ka-

sı re gion la rı nın 2014-2018-ci 

il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa-

fı Döv lət Proq ra mı”nın ic-

ra sı döv rün də İs lam İn ki şaf 

Ban kı ilə bir gə real laş dı rı lan 

“Azər bay ca nın 6 ra yo nun da 

mil li su təc hi za tı və ka na li za-

si ya proq ra mı la yi hə si”nin 

ic ra sı na baş la nıl mış dır. Ha-

zır da Gə də bəy, As ta ra, Tər-

tər, Daş kə sən şə hər lə rin də 

ti kin ti iş lə ri da vam et di ri-

lir. 2016-cı il də Gə də bəy və 

Daş kə sən şə hər lə rin də su və 

ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin 

ti kin ti si nin ba şa çat dı rıl ma-

sı, Qa zax şə hə rin də isə  ye ni 

la yi hə nin ic ra sı na baş la nıl-

ma sı nə zər də tu tu lur.

Son il lə rin ən bö yük 

infrast ruk tur la yi hə lə rin dən 

olan Cey ran ba tan ult ra süz-

gəc li su tə miz lə yi ci qur ğu lar 

komp lek si nin is tis ma ra ve-

ril mə si re gion la rın da iç mə li 

su tə mi na tı nın yax şı laş ma sı-

na öz töh fə si ni ver miş dir.

 Be lə ki, bu komp leks is-

tis ma ra ve ril dik dən son ra 

Kür su tə miz lə yi ci qur ğu-

la rın dan Ba kı ya ötü rü lən 

su yun da ha çox his sə si nin 

re gion la rın tə mi na tı na yö-

nəl dil mə si nə şə rait ya ran-

mış dır. İn di yə qə dər Şir van-

Mu ğan qrup su kə mə ri ilə 

Şir van şə hə ri nin yal nız bir 

his sə si nə su ve ri lir di sə, ha-

zır da şə hə rin ək sər his sə-

si bu mən bə dən qi da la nır. 

Ya xın gün lər də şə hə rin tə-

mi na tı ta ma mi lə Kür mən-

bə yin dən apa rı la caq dır ki, 

bu nun la da 1950-ci il lər də 

is tis ma ra ve ril miş, fi  zi ki və 

mə nə vi cə hət dən köh nəl miş 

Şir van su tə miz lə yi ci qur ğu-

su nun fəaliy yə ti tam da yan-

dı rı la caq dır. 

Azər bay can Res pub li ka-

sı re gion la rı nın 2014-2018-ci 

il lər də so sial-iq ti sa di in ki-

şa fı Döv lət Proq ra mı nın ic-

ra sı ilə əla qə dar şə hər lər lə 

ya na şı, iç mə li su dan əziy yət 

çə kən kənd və qə sə bə lər də 

də həl li va cib la yi hə lər ic ra 

edil miş dir. Ötən 2 il də düş-

mən möv qe lə ri ilə üz bəüz 

kənd lər də da xil ol maq la, 

Fü zu li, Bey lə qan, Ağ ca bə di, 

Ağ dam, Tər tər, Go ran boy, 

To vuz, Şəm kir, Şə ki, Za qa-

ta la, Ba la kən, Qu ba, Qu sar, 

Göy çay, Ucar, Kür də mir, 

Saat lı, Lən kə ran, Yar dım lı 

ra yon la rı nın 51 ya şa yış mən-

tə qə sin də 120 min nə fə rin iç-

mə li su prob le mi öz həl li ni 

tap mış dır.

Ümu mi lik də, Döv-

lət Proq ra mı çər çi və sin də 

“Azər su” ASC tə rə fi n dən 

re gion lar da 2014-2015-ci il-

lər də 1380 km ma gist ral və 

şə bə kə su xət lə ri, 490 km ka-

na li za si ya kol lek to ru və şə-

bə kə xət lə ri, 2 su tə miz lə yi ci 

qur ğu, 61 su an ba rı, 7 su, 3 

ka na li za si ya na sos stan si ya-

sı ti kil miş dir.  Ey ni za man-

da 16 su bar te zian qu yu su 

qa zıl mış, 61 min ədəd smart 

tip li say ğac qu raş dı rıl mış-

dır. Gö rül müş iş lər nə ti cə-

sin də 226 min nə fər ilk də fə 

mər kəz ləş di ril miş qay da da 

iç mə li su ilə təc hiz edil miş, 

ra yon mər kəz lə rin də fa si lə-

siz su ilə tə min olu nan la rın 

sa yı 625 mi nə çat dı rıl mış dır. 

Bu nun la da böl gə lər üz rə 

fa si lə siz iç mə li su ilə tə min 

olun ma sə viy yə si 41,2 faizə, 

öl kə üz rə isə 64,5 faizə yük-

səl miş dir.

 лайищяляри уьурла иъра едилир



Təd bir də çı xış edən lər bil dir miş-

lər ki, Azər bay can da gənc lər si ya sə ti 

döv lət si ya sə ti nin mü hüm tər kib his sə-

si dir və gənc lər ic ti mai hə ya tın bü tün 

sa hə lə rin də fəaliy yə ti ilə se çi lir. Döv lət 

tə rə fi n dən ya ra dıl mış ge niş im kan lar 

sa yə sin də gənc lər cə miy yə tin apa rı cı 

qüv və si nə çev ril miş dir.

Öl kə miz də gənc lər si ya sə ti nin əsa-

sı ümum mil li li der Hey dər Əli yev tə-

rə fi n dən qo yul muş dur. Ulu ön dər bu  

si ya sə ti müs tə qil Azər bay can döv lə ti-

nin fəaliy yə ti nin ən mü hüm is ti qa mət-

lə rin dən bi ri ki mi də yər lən dir miş dir.  

Gənc lər və  İd man Na zir li yi nin ya ra-

dıl ma sı, müs tə qil Azər bay can gənc-

lə ri nin ilk ümum res pub li ka fo ru mu-

nun ke çi ril mə si, 2 fev ra lın Azər bay can 

gənc lə ri gü nü elan edil mə si,  gənc lər 

si ya sə ti ilə bağ lı döv lət proq ram la rı nın 

qə bu lu ümum mil li li de rin gənc lə rə bö-

yük qay ğı sı nın ba riz nü mu nə si idi.

Qeyd olun muş dur ki, bu gün öl-

kə miz də gənc lər si ya sə ti ye ni in ki şaf 

döv rü nə qə dəm qoy muş dur. Ulu ön-

də rin gənc lər si ya sə ti nə sa diq li yi ni öz 

qə rar la rı ilə təs diq edən Pre zi dent İl-

ham Əli yev gənc lə rin mə nə vi in ki şa fı, 

və tən pər vər lik tər bi yə si, xa ri ci öl kə-

lər də təh si li, so sial mü da fi əyə eh ti ya cı 

olan la rın prob lem lə ri nin həl li, gənc lər 

təş ki lat la rı nın for ma laş ma sı və in ki şa-

fı na diq qət və qay ğı ilə ya na şır. Gənc-

li yə döv lət qay ğı sı  sağ lam və in tel-

lek tual nəs lin for ma laş ma sı na xid mət 

edir, gə lə cə yə bö yük inam la bax ma ğa 

əsas ve rir.

Təd bi rin so nun da Su Tə sər rü fa tı 

İş çi lə ri Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub li ka 

Ko mi tə si nin  gənc lər ara sın da ke çir di-

yi fo to, vi deo, pos ter və lo qo mü sa bi-

qə lə ri nin nə ti cə lə ri açıq lan mış, qa lib lər 

mü ka fat lan dı rıl mış dır.
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1 mart “Ümüm dün ya Mül ki Mü da-
fi ə gü nü" ilə əla qə dar “Azər su” ASC-nin 
müəs si sə və təş ki lat la rın da sil si lə təd-
bir lər ke çi ri lmişdir.

“Azər su” ASC-nin in zi ba ti bi na sın-
da ke çi ril miş təd bir də Cə miy yə tin Apa-
ra tı nın və “Su ka nal” El mi-Təd qi qat və 
La yi hə İns ti tu tu nun əmək daş la rı iş ti rak 
et miş lər. Təd bir də çı xış edən  “Azər su” 
ASC Mül ki Mü da fi ə Qə rar ga hı nın rəisi 
Ca han gir Şə ri fov mül ki mü da fi ənin 
məq sə di və hə ya ti əhə miy yə ti, Bey nəl-

xalq Mül ki Mü da fi ə Təş ki la tı nın ya ran-
ma ta ri xi ba rə də mə lu mat ver miş dir. 
Qeyd olun muş dur ki,  Bey nəl xalq Mül-
ki Mü da fi ə Təş ki la tı nın qə ra rı ilə 1972-ci 
il dən eti ba rən  1 mart ta ri xi Ümum dün-
ya  Mül ki  Mü da fi ə  Gü nü  ki mi  qeyd 
olu nur.  Azər bay can Res pub li ka sı 1993-
cü il də bu  təş ki la tın üzv lü yü nə  qə bul  
edil miş və hə min il dən bu nü fuz lu hu-
ma ni tar təş ki lat da fəal təm sil olu nur.

1995-ci il də baş la ya raq Ümum dün-
ya Mül ki Mü da fi ə gü nü, hər il konk ret 

bir möv zu ya həsr olu nur, üzv öl kə lər-
də mü va fi q küt lə vi təd bir lər ke çi ri lir. 
2016-cı  il də Ümum dün ya Mül ki mü-
da fi ə gü nünün “Mül ki Mü da fi ə və ye-
ni in for ma si ya tex no lo gi ya la rı” möv zu-
sun da ke çi ril mə si töv si yə olun muş dur. 
C.Şə ri fov son il lər “Azər su” ASC-də 
in for ma si ya tex no lo gi ya la rı nın tət bi qi 
sa hə sin də gö rül müş iş lər dən da nış mış, 
av to mat laş dı rıl mış elekt ron-in for ma si-
ya və nə za rət-mü şa hi də sis tem lə ri ba rə-
də mə lu mat ver miş, qə za la rın ope ra tiv 
ara dan qal dı rıl ma sı məq sə di lə ida rəet-
mə sis tem lə ri nin ya ra dıl dı ğı nı diq qə tə 
çat dır mış dır.

Təd bir də qeyd olun muş dur ki,  föv-
qə la də hal lar la mü ba ri zə sa hə sin də 
əha li nin ha zır lı ğı nı tə min et mək mül ki 
mü da fi ə or qan la rı nın baş lı ca və zi fə si-
dir. “Azər su” ASC-də ya ra dıl mış  Mül-
ki Mü da fi ə Qə rar ga hı tə rə fi n dən hə ya-
ta ke çi ri lən təd bir lər mül ki mü da fi ənin 
va cib li yi və hə ya ti əhə miy yə ti ba rə də 
iş çi lə rin maarifl  ən di ril mə si nə xid mət 
edir.

Эянъ ляр си йа ся ти дюв лятин 
уьур лу мо де ли дир 

“2 fev ral - Gənc lər gü nü” mü na-

si bə ti ilə  “Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə tin də Su Tə sər rü fa tı İş çi-

lə ri Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub li ka 

Ko mi tə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Azər-

bay can da hə ya ta ke çi ri lən gənc lər 

si ya sə ti - döv lət si ya sə ti nin uğur lu 

mo de li dir” möv zu sun da təd bir ke çi-

ril miş dir.
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Tədbirdə çıxış edənlər bildirmiş

ş

gənc lə ri gü nü elan edil mə si,  gənc lər 

 "Цмцм дцн йа Мцл ки Мц да фия" эц нц гейд едилмишдир



Mil li-mə nə vi də yər lə rin 

əsr lər bo yu ya şa dıl ma sın-

da Azər bay can qa dın la rı nın 

mi sil siz xid mət lə ri nin ol du-

ğu nu xa tır la dan  T.Cab ba rov 

müasir dövr də də qa dın la-

rın öl kə mi zin ic ti mai-si ya-

si, el mi-mə də ni hə ya tın da 

ya xın dan iş ti rak et di yi ni 

vur ğu la mış dır. “Xal qı mı-

zın ümum mil li li de ri Hey dər 

Əli yev qa dın la rın cə miy-

yət də ro lu nun yük səl dil mə-

si is ti qa mə tin də bö yük iş lər 

gör müş, cə miy yət də qa dın-

la rın  ro lu nun ar tı rıl ma sı 

mə sə lə si ni daim diq qət də 

sax la mış dır. Bu ənə nə lə rə 

sa diq qa lan Hey dər Əli yev 

kur su nun la yiq li da vam-

çı sı Möh tə rəm Pre zi dent 

İl ham Əli yev qa dın la rın 

ic ti mai-si ya si fəal lı ğı nın 

ar tı rıl ma sı na xü su si önəm 

ver miş dir. Onun rəh bər li yi 

ilə gen der si ya sə ti, ailə və 

uşaq la ra döv lət qay ğı sı  is-

ti qa mə tin də ge niş təd bir lər 

ha ya ta ke çi ril miş dir. Azər-

bay can qa dı nı nın, ailə si nin 

qar şı laş dı ğı prob lem lə rin 

həl lin də, uşaq la rın sağ lam-

lı ğı nın qo run ma sı, təh si li və 

tər bi yə si sa hə sin də Hey dər 

Əli yev Fon du nun pre zi den-

ti, Mil li Məc li sin de pu ta tı, 

YU NES KO və İSES KO-nun 

xoş mə ram lı sə fi  ri Meh ri ban 

xa nım Əli ye va nın mi sil siz 

xid mət lə ri var dır”.

T.Cab ba rov iç mə li su tə-

sər rü fa tı sek to run da mü hüm 

nailiy yət lə rin əl də edil mə-

sin də qa dın la rın bö yük əmə-

yi nin ol du ğu nu bil dir miş dir.  

Qa dın la rın   üzə ri lə ri nə dü-

şən və zi fə lə ri la yi qin cə ye ri-

nə ye tir mə si  və cə miy yət də 

fəal möv qe tut ma sı yük sək 

qiy mət lən di ril miş dir. 

Təd bi rin so nun da “Azər-

su” ASC-nin xa nım əmək-

daş la rı na bay ram hə diy yə lə-

ri təq dim edil miş dir.
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8 mart – Bey nəl xalq 

Qa dın lar gü nü mü na-

si bə ti lə “Azər su” Açıq  

Səhm dar Cə miy yə tin də 

təd bir ke çi ril miş dir. Bu 

əla mət dar gün mü na si-

bə ti ilə “Azər su” ASC-

nin qa dın əmək daş la rı nı 

rəh bər lik adın dan təb rik 

edən Səhm dar Cə miy yə tin  

səd ri nin bi rin ci müavi-

ni Tey yub Cab ba rov 8 

mart – Bey nəl xalq Qa-

dın lar gü nü nün ya ran ma 

ta ri xi nə nə zər sa la raq, bu 

bay ra mın dün ya nın ək sər 

öl kə lə rin də  qeyd olun du-

ğu nu bil dir miş dir. 

q y q ş

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-

den ti nin 01 iyul 2004-cü il ta rix li Sə-

rən ca mı ilə təs diq edil miş “Qaç qın-

la rın və məc bu ri köç kün lə rin ya şa yış 

şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı və məş-

ğul lu ğu nun ar tı rıl ma sı üz rə Döv lət 

Proq ra mı”na uy ğun ola raq “Azər su” 

Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən 

Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti ilə Saat lı  

ra yo nun da  mü vəq qə ti  məs kun laş mış  

qaç qın və məc bu ri  köç kün  ailə lə ri nə 

ər zaq yar dı mı edil miş dir.

Un, yağ, şə kər to zu, qənd, dü yü 

və di gər məh sul la rın dan iba rət ər zaq  

yar dı mı Saat lı ra yo nun da məs kun laş-

mış Fü zu li, Ağ dam, Cəb ra yıl, La çın və 

Zən gi lan ra yon la rın dan olan 1885 nə-

fər dən iba rət 474 məc bu ri köç kün ailə-

si nə ve ril miş dir.

 “Azər su” ASC-nin və Azər bay can 

Su Tə sər rü fa tı İş çi lə ri Həm kar lar İt-

ti fa qı Res pub li ka Ko mi tə si nin əmək-

daş la rı məc bu ri köç kün ailə lə ri nə ər-

zaq yar dı mı nın pay lan ma sı nı tə min 

et miş lər. 

 “Azər su” ASC-nin Ba kı şə hə rin də 

yer lə şən ida rə lə rin də ça lı şan iş çi lə ri-

nə Nov ruz bay ra mı ilə əla qə dar  2000 

ədəd Nov ruz şən li yi bi let lə ri pay la nıl-

mış dır.  Ba kı şə hə rin dən uzaq mə sa fə-

də yer lə şən ida rə və müəs si sə lər də ça-

lı şan 6500 nə fər əmək daş ın hər bi ri nə 

mü va fi q qay da da bay ram hə diy yə lə ri 

pay lan mış dır.

2015-ci il  də 
abu  nə  çi  lə  ri  n sa  yı 
5,1 faiz art  mış  dır
2015-ci il  də “Azər  su” Açıq Səhm -

dar Cə  miy  yə  ti abu  nə  çi  lə  ri  nin sa  yı 68 

min  və ya 5,1  faiz art  mış  dır. 01 yan  var 

2016-cı il ta  ri  xi  nə öl  kə üz  rə 1377246 

abu  nə  çi su  və  ka  na  li  za  si  ya xid  mət -

lə  ri  nin  is  ti  fa  də  çi  si  ki  mi qey  diy  ya  ta 

alın  mış  dır. Abo  nent  lə  rin 1321405-i və 

ya 96 faizi  ni əha  li, 55841-i və ya 4 faizi -

ni isə qey  ri-əha  li qru  pu abu  nə  çi  lə  ri 

təş  kil edir. 

He  sa  bat döv  rün  də əha  li qru  pu 

abu  nə  çi  lə  ri  nin sa  yı 66 min və ya 5,2 

faiz, qey  ri-əha  li qru  pu abu  nə  çi  lə  ri  nin 

sa  yı isə 2 min və ya 4,2 faiz art  mış  dır.

İl ər  zin  də abu  nə  çi sa  yın  da ar  tım 

əsa  sən ye  ni la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı nə  ti  cə  sin -

də is  teh  lak  çı  la  rın mər  kəz  ləş  di  ril  miş 

su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  lə  ri -

nə qo  şul  ma  sı, iç  mə  li su və ka  na  li  za  si -

ya xid  mət  lə  rin  dən qey  ri-qa  nu  ni is  ti  fa -

də hal  la  rı  nın aş  kar  la  na  raq qey  diy  ya  ta 

alın  ma  sı he  sa  bı  na baş ver  miş  dir.

Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə so sial 
təd bir lər təşkil olunmuşdur
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BMT-nin baş ka ti bi Ban 

Ki-mun Dün ya Su Gü nü 

mü na si bə ti ilə ənə nə vi mü-

ra ciətin də su yun hə ya tı-

mız da kı əvə ze dil məz ro lu-

nu bir da ha vur ğu la mış dır.  

Baş ka tib  cə miy yə tin sağ-

lam və hər tə rəfl  i in ki şa fı nın 

tə min olun ma sın da  su ya 

bö yük eh ti yac du yul du ğu-

nu qeyd et miş dir.  

Bu il Dün ya Su Gü nü-

nün əsas möv zu su su ilə 

əla qə li sek tor lar da  ça lı şan-

la ra  həsr olun muş dur. Mü-

ra ciət də bil di ri lir ki, dün ya-

da 1,5 mil yard in san su ilə 

əla qə li sek tor lar da ça lı şır və 

de mək olar ki, bü tün fəaliy-

yət sa hə lə ri iç mə li su ilə 

əla qə li dir. Su in san hə ya tı, 

ət raf mü hit və iq ti sa diy yat 

üçün əsas amil ol sa da bə zi 

öl kə lər də bu sa hə yə la zı mi 

qə dər də yər ve ril mir. 

Qeyd olu nur ki, nor-

mal iç mə li su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis te mi ol ma-

yan iş yer lə ri iş çi lər üçün 

zə rər li he sab edi lir.  Hər il 

is teh sa lat da  qey də alı nan 

2 mil yon iş çi ölü mü nün 20 

faizi  key fi y yət siz iç mə li su, 

ka na li za si ya sis te mi nin bər-

bad ol ma sı və pis gi gi ye nik 

şə rait sə bə bin dən baş ve rir.     

Baş ka tib  bil dir miş dir ki, 

su və ka na li za si ya sis te mi-

nə çı xış ol ma yan in san la rın 

sağ lam lı ğı üçün prob lem lər 

qal maq da dır: “Su sa hə sin də 

ən ak tual mə sə lə lər dən bi ri 

iç mə li su və ka na li za si ya 

xid mət lə ri nə çı xış dır. Şə-

hər lər və ət raf böl gə lər ara-

sın da qey ri-bə ra bər in ki şaf, 

gen der bə ra bər siz li yi, so-

sial  tə bə qə ləş mə nin də rin-

ləş mə si na ra hat lıq do ğu rur. 

Bü tün bun lar yox sul lu ğun 

da vam et mə si ni şərt lən di-

rir. Ev lə rin, mək təb lə rin və 

iş yer lə ri nin key fi y yət li iç-

mə li su ilə tə min edil mə si 

sağ lam lı ğa, iş çi qüv və-

si nə və məh sul dar lı ğa 

töh fə ve rir ki, bu da 

son nə ti cə də güc lü iq-

ti sa diy ya ta im kan 

ya ra dır”. 

İç mə li su qıt lı-

ğı na gö rə ya ran-

mış in fek si ya lar 

və əl ve riş siz 

sa ni tar-gi gi-

ye nik şə rait 

s ə  b ə  b i n -

dən hər gün 

dün ya da 1,4 

min uşaq 

dün ya sı nı də-

yi şir. Bu ba rə də 

isə BMT-nin Uşaq 

Fon du nun (UNICEF) 

bə ya na tın da de yi lir. 

Bə ya nat da qeyd olu nur ki, 

ha zır da dün ya da  1 mil yar-

da ya xın  in san təh lü kə siz 

iç mə li su dan məh rum olub. 

Bu in san la rın ək sə riy yə ti 

uc qar kənd ra yon la rın da və 

ya şə hər xa ra ba lıq la rın da 

ya şa yır. Bu sa hə də ən təh-

lü kə li və ziy yət Çin, Hin-

dis tan, Ni ge ri ya, Efi opi ya, 

İn do ne zi ya, Kon qo, Banq-

la deş, Tan za ni ya, Ke ni ya və 

Pa kis tan da dır . 

Mü tə xəs sis lə rin fi k rin cə, 

qi da və ener ji sek to ru nun, 

sə na ye nin ək sər sa hə lə ri-

nin in ki şa fı  bir ba şa su dan 

ası lı dır. İq lim də yi şik lik lə-

ri, kənd tə sər rü fa tın da su-

ya olan tə lə ba tın art ma sı, 

sə na ye və şə hər lə rin in ki-

şa fı ilə bağ lı çirk lən mə nin 

art ma sı dün ya nın bir çox 

böl gə sin də su böh ra nı nın 

ya ran ma sı na gə ti rib çı xar-

mış dır. Bu böh ra nın qar şı-

sı nı bü tün re gion la rı əha tə 

edən va hid təd bir lər pla nı 

və bey nəl xalq, re gional si-

ya si fəaliy yət lə ara dan qal-

dır maq müm kün dür. 

1992-ci ildə BMT-nin keçirdiyi Ətraf Mühit və 

İnkişafa dair Konfransda ilk dəfə olaraq içməli 

suyun bəşəriyyət üçün əhəmiyyətini qeyd etmək 

məqsədilə müəyyən bir günün Ümumdünya Su 

Günü kimi qeyd olunması tövsiyə edilmişdir. Bu 

tövsiyəyə uyğun olaraq BMT-nin Baş Assambleyası 

1993-cü ildə 22 mart tarixini Ümumdünya Su Günü  

kimi təsdiqləmiş və bu tarix hər il əlamətdar gün 

kimi qeyd olunur. 
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