
Əlavə 2 

(2019-2020-ci illər ərzində görüləcək işlər)



Fiskal 

dayanıqlılığın 

gücləndirilməsi 

və davamlı 

monetar siyasətin 

qəbul edilməsi

İnsan kapitalının 
inkişaf etdirilməsi

 Təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin 

yüksəldilməsi

 Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi 

məqsədilə insan kapitalının inkişafının  

stimullaşdırılması

 Əlverişli biznes mühitinin yaradılmasında 

hökumətin aparıcı rolunun daha da 

gücləndirilməsi

 Biznesin davamlılığının möhkəmləndirilməsi

 Neft gəlirlərinin dövlət büdcəsinə 

köçürülməsini tənzimləyəcək “qızıl 

qayda”nın qəbul edilməsi

 Xərc/investisiya intizamının təminatı üçün 

mexanizmin yaradılması

 Yeni iqtisadi modeldə effektiv pul siyasəti 

rejiminin tətbiq edilməsi

Əlverişli biznes 

mühitinin inkişaf 
etdirilməsi

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi

Özəlləşdirmə və 

dövlət 

mülkiyyətində 

olan 

müəssisələrlə 

bağlı islahatların 

həyata 

keçirilməsi

 İqtisadiyyatda dövlət sektorunun rolunun 

səmərəliliyinin artırılması

 Özəlləşdirmə gündəliyinin uğurla icrası 

 Prioritet sektorlarda özəlləşdirmənin həyata 

keçirilməsi

 Özəlləşdirmə və birbaşa xarici investisiya 

üçün uyğun investorların cəlb olunması

 Adekvat iqtisadi gözləntilərin formalaşdırılması üçün ən azı növbəti 3 illik

dövr ərzində proqnozlaşdırıla bilən iqtisadi siyasət çərçivəsini təmin edəcək

sistem qurtulacaqdır;

 qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, dövlət büdcəsinin

gəlirlərinin, o cümlədən dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin və dövlət

büdcəsinin neft gəlirlərinin proqnozlaşdırılması qaydası təsdiq ediləcəkdir;

 vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət

büdcəsinin gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi metodologiyası və həmin

güzəşt və azadolmaların reyestrinin aparılması qaydası təsdiq ediləcəkdir;

 “2019-cu il və ortamüddətli dövr üçün makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin

təmin olunması üzrə tədbirlər planı” təsdiq ediləcəkdir;

 Dövlətə məxsus müəssisələrdə təkmil idarəetmə, idarəetmə orqanın

üzvlərinə bonus ödənişləri sistemi və fəaliyətin səmərəliliyinin

qiymətləndirilməsini də özündə ehtiva edən qabaqcıl korporativ idarəetmə

standartlarının təsdiqi təmin ediləcəkdir;

 Banklararası pul bazarının təşviqi həyata keçiriləcək və Marketmeyker

institutu yaradılacaqdır;

 Nağdsız ödənişlərin təşviqi daha da artırılacaq və kapital bazarının inkişafı

təmin ediləcəkdir;

 Prioritet sektorlarda, o cümlədən telekommunikasiya, energetika, logistika,

ağır sənaye kimi sahələrdə dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin

özəlləşdirilməsi, xarici investisiyaların cəlbi istiqamətində zəruri tədbirlər

görüləcəkdir.

 Təhsilin müxtəlif pillələrində (məktəbəqədər təhsil, ümumtəhsil, ali təhsil)

keyfiyyətin yüksəldilməsi, elmi tədqiqat fəaliyyətinin inkişafı sahəsində

addımlar atılacaqdır, o cümlədən:

• Məktəbəqədər təhsillə əhatəolunma səviyyəsinin yüksəldilməsi;

• Ümumi təhsil sistemində “yaddaş” məktəbindən “təfəkkür” məktəbinə

keçidin təmin edilməsi;

• cəmiyyətdə müəllimlərin nüfuzunun yüksəldilməsi;

• ali təhsilin informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın

tələblərinə uyğunlaşdırılması.

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Özəlləşdirmə və 

dövlət 

mülkiyyətində 

olan 

müəssisələrlə 

bağlı islahatların 

həyata 

keçirilməsi

 İqtisadiyyatda dövlət sektorunun rolunun 

səmərəliliyinin artırılması

 Özəlləşdirmə gündəliyinin uğurla icrası 

 Prioritet sektorlarda özəlləşdirmənin həyata 

keçirilməsi

 Özəlləşdirmə və birbaşa xarici investisiya 

üçün uyğun investorların cəlb olunması

 Dövlət-özəl dialoqunu platforması çərçivəsində biznes muhitinin daha da

yaxşılaşdırılması və ölkəmizin beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin ən üst

səviyyəyə yüksəldilməsi istiqamətində davamlı iş aparılacaqdır;

 Rəqabət mühitin təmin edilməsi və şəffaflığın artırılması istiqamətində

səylər daha da gücləndiriləcəkdir;

 Bütün dövlət müəssisələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin

elektronlaşdırılması həyata keçiriləcəkdir. Belə ki, bütün qurumların

məlumat bazalarının tam inteqrasiya yolu ilə «one stop shop»-dan (bir

pəncərə) «non-stop shop»a (elektron qaydada xidmət) keçirilməsi təmin

ediləcəkdir;

 «Doing business» hesabatında ölkəmiz mövqeyinin cari 25-ci yerdən 15

pillə yüksələrək ilk 10-luqda qərar tutması üçün səylər daha da

gücləndiriləcəkdir;

 İcbari tibbi sığorta 2020-ci ildən bütün ölkədə tətbiq ediləcəkdir;

 Aqrar sığortanın tətbiqi təmin ediləcəkdir.

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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 Ərzaq Təhlükəsizliyi Komissiyası yaradılacaqdır;

 Yeyinti məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanılması, daşınması və ticarəti üzrə

texniki reqlamentlər beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılacaqdır;

 İdxalı əvəz etmək potensialı olan kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları

istehsalının artırılması təşviq ediləcəkdir;

 Kompleks inkişaf tədbirlərinin görülməsi məqsədilə rəqabətqabiliyyətli məhsul

növləri üzrə regional ixtisaslaşma aparılacaqdır;

 Kənd təsərrüfatı sahəsində kooperasiyanın inkişaf etdirilməsi üçün normativ

hüquqi baza təkmilləşdiriləcəkdir;

 Kompleks layihələrin həyata keçirilməsi üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı

istiqamətində səylər daha da gücləndiriləcəkdir;

 Aqrar sığortanın tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul

ediləcək və müvafiq institusional tədbirlər həyata keçiriləcəkdir;

 Aqrar sahəyə investisiya qoyuluşlarının təşviq edilməsi istiqamətində klaster

layihələr hazırlaraq özəl sektorun cəlbi üzrə iş aparılacaqdır;

 Toxum və ting istehsalında keyfiyyətə nəzarət sisteminin yaradılması və

sertifikatlaşdırma mexanizminin təkmilləşdirilməsi təmin ediləcəkdir;

 Gübrə və bitki mühafizə vasitələri ilə təminatın yaxşılaşdırılması, eləcə də

gübrədən istifadənin təşviqi istiqamətində işlər sürətləndiriləcəkdir;

 Heyvandarlığın yem ilə təminatının yaxşılaşdırılması - yem ehtiyatlarının

diversifikasiyası və xammal təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri

tədbirlər görüləcəkdir;

 Kənd təsərrüfatında elmi tədqiqatların planlaşdırılması, aparılması və nəticələrin

tətbiqi mexanizmləri təkmilləşdiriləcəkdir;

 Aqrar sahənin ehtiyaclarına cavab verən informasiya-məsləhət xidməti

şəbəkəsi formalaşdırılacaqdır.

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 

Xəritəsi

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

 Ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin

edilməsi üçün institusional potensialın

gücləndirilməsi

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının

dəyər zənciri üzrə artırılması

 Kənd təsərrüfatı sahəsində elm, təhsil və

informasiya-məsləhət xidmətləri sisteminin inkişaf

etdirilməsi

Maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması

 Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri

bazarının inkişafı və xidmətlərlə təminatın

yaxşılaşdırılması

 Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazar

infrastrukturunun inkişafı və istehsalçıların bazarlara

çıxışının asanlaşdırılması

 Ətraf mühitin qorunması, təbii resurslardan dayanıqlı

istifadə və təbii amillərin kənd təsərrüfatına

təsirlərinin idarə olunması

 Aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin

effektivliyinin yüksəldilməsi və biznes mühitinin

təkmilləşdirilməsi

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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 Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə hədəf ixrac bazarlarının seçilməsi davam

etdiriləcəkdir;

 Aqrar sahədə ətraf mühiti mühafizə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi o

cümlədən, karbon qazı emissiyasının azaldılması, tarlaqoruyucu meşə

zolaqlarının salınması, aqrobiomüxtəlifliyin qorunması «yaşıl iqtisadiyyat»a

keçidin təmin edilməsi istiqamətində işlər aparılacaqdır;

 Otlaqların inventarlaşdırılması və ot örtüyünün zənginləşdirilməsi tədbirlərinin

intensivləşdirilməsi, idarəetmə üzrə peyk şəkillərindən istifadənin təmin edilməsi

eləcə də xüsusi fondların yaradılması istiqamətində iş aparılacaqdır;

 İqlim dəyişmələrinin kənd təsərrüfatına təsirləri üzrə adekvat adaptasiya planı

hazırlanacaqdır;

 Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının inkişaf etdirilməsi üçün

təşviqat və tənzimlənmə tədbirləri həyata keçiriləcəkdir;

 Aqrar sahədə lisenziya, icazə və sertifikatların verilməsi təkmilləşdiriləcəkdir;

 Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilən vergi güzəştləri və müvafiq

istehsal vasitələrinin idxalına görə tətbiq edilən gömrük rüsumları siyasətinin

təkmilləşdirilməsi, istixanaların genişləndirilməsinin stimullaşdırması üçün dövlət

dəstəyi tədbirlərinin tətbiqi üzrə işlər intensivləşdiriləcəkdir;

 “Elektron Kənd Təsərrüfatı” İnformasiya Sisteminin qurulması başa çatdırılacaq,

subsidiyaların verilməsi prosesinin bu sistem vasitəsi ilə idarəedilməsi təmin

ediləcəkdir;

 Aqrar siyasətin nəticələrinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi sistemi

qurulacaqdır;

 Kənd yerlərində məşğulluğun artırılması və əhalinin rifahının yüksəldilməsi

istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçiriləcəkdir;

 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının identifikasiyası və qeydiyyatı sistemi

qurulacaqdır.
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 Bakı şəhərindən hava yolu ilə digər regionlara bir və ya iki

günlük səyahət paketləri hazırlanacaqdır;

 Məşhur brend mehmanxanaların Bakı şəhərində tikilməsinə

şərait yaradılacaqdır;

 Universitet yataqxanalarının yay aylarında uyğun qiymətə

yerləşdirmə vasitəsi olaraq turistlərə təklif edilməsi

istiqamətində iş aparılacaqdır;

 Turizm sektoruna birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

 Turizmin təşviq siyasətində mövsümiliyi azaldan tədbirlərin və

layihələrin xüsusi olaraq dəstəklənməsinin təmin ediləcəkdir;

 Turizm və rekreasiya zonaları yaradılacaqdır;

 "Açıq səma" ("Open Skies") sazişlərinin imzalanması işləri

sürətləndiriləcəkdir;

 Yeni xarici aşağıbüdcəli (“lou-kost”) hava nəqliyyatı

şirkətlərinin cəlb edilməsi üzrə səylər artırılacaqdır;

 Bakı şəhərinə həftəsonu səfər edən səyahətçilərin

gözləntilərinin daha yaxşı qarşılanması üçün uçuş cədvəlləri

optimallaşdırılacaqdır;

 Naftalan nefti üzrə beynəlxalq sertifikat əldə edilməsi təmin

ediləcəkdir;

 Naftalan neftindən kosmetik vasitələrin istehsalı və Naftalanda

yerləşdirmə və əyləncə obyektlərinin alternativliyinin artırılması

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

 Qış turizminin inkişafının dəstəklənməsi davam

etdiriləcəkdir;

 Yeni mədəni turizm marşrutları yaradılacaqdır;

 İşgüzar turizmin inkişafı dəstəklənəcəkdir;

 Turizm üzrə MBA proqramı yaradılacaqdır;

 2020-ci ilədək 5 regional turizm peşə məktəbi yaradılacaqdır;

 «Turizm haqqında» Azərbaycan Respublikasının yeni Qanunu

qəbul ediləcəkdir;

 Turizm reyestri yaradılacaqdır.

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

Bakı 

şəhərinin 

turizm 

potensialının 

tam 

gerçəkləşdiril

məsi

Regional 

turizm 

növlərinin 

inkişaf 

etdirilməsi

 Bakı şəhərinin turizm infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi

 Mədəni turizm marşrutlarının yaradılması

 Sağlamlıq turizmi üçün tələbatın yenidən

formalaşdırılması

 Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin

nəzdində yeni regional turizm peşə məktəblərinin

yaradılması

 Azərbaycan Turizm Bürosunun yaradılması və turizm

məkanlarına dair məlumatlılığın artırılması

 Turizm və rekreasiya zonalarının (TRZ) yaradılması

Milli turizm 

keyfiyyət 

sisteminin 

yaradılması

Əlverişli

mühitin

formalaşdırıl

ması

 Viza rəsmiləşdirilməsi proseslərinin və sərhəd keçid

prosedurlarının sadələşdirilməsi və sürətləndirilməsi

 Əsas tələb bazarları ilə hava əlaqəsinin təkmilləşdirilməsi

 Turizm üzrə MBA proqramının yaradılması üçün

tədbirlərin görülməsi

 Qış turizminin inkişafının dəstəklənməsi

 İşgüzar turizmin inkişafının dəstəklənməsi

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

▪ KOS evləri yaradılacaqdır;

▪ Dövlət-özəl tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi ilə

bağlı normativ hüquqi baza

təkmilləşdiriləcəkdir;

▪ Rəqabət məcəlləsi qəbul ediləcəkdir;

▪ Yoxlamaların optimallaşdırılması və risk

dərəcəsi üzrə aparılması prinsiplərinin tətbiqi

mexanizmləri işlənib hazırlanacaqdır;

▪ «Lisenziyalar və icazələr» portalının tam

fəaliyyəti təmin ediləcəkdir;

▪ KOS subyektləri üçün özəl investisiyalara

əsaslanan yeni özəl sənaye klasterləri

yaradılacaqdır;

▪ Dövlət-özəl əməkdaşlığı üzrə normativ hüquqi

baza təkmilləşdiriləcəkdir;

▪ Ticarət palatalarının fəaliyyəti

genişləndiriləcəkdir;

▪ Mübahisələrin alternativ həlli imkanlarının

genişləndirilməsi məqsədilə «Mediasiya

haqqında» Azərbaycan Respublikasının

Qanunu tətbiq ediləcəkdir;

▪ KOS üzrə statistik məlumatlar

standartlaşdırılacaqdır;

▪ Müflisləşmə və iflas reyestri yaradılacaqdır;

▪ «Lizinq haqqında» Azərbaycan

Respublikasının Qanunu qəbul ediləcəkdir;

▪ KOS subyektlərinin maliyyələşməsində

alternativ maliyyə alətlərindən (forvard,

fyuçers, opsion, svop, faktorinq və s.) istifadə

genişləndiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi 

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

KOS fəaliyyəti 

üçün biznes 

mühitinin və 

tənzimləyici 

bazanın 

yaxşılaşdırılması

 Mərkəzləşdirilmiş KOS agentliyinin yaradılması

 KOS üzrə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi

 Dövlət-özəl tərəfdaşlığının və əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi

 Rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi

 Yoxlama və lisenziyalaşdırma mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

 Vergi islahatlarının davam etdirilməsi

 KOS üzrə xüsusi sənaye zonalarının və klasterlərin yaradılması

 Mübahisələrin alternativ həlli imkanlarının təkmilləşdirilməsi

 KOS subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının bütün dəstək

tədbirlərində tətbiq edilməsi, statistik məlumatların

sistemləşdirilməsi

KOS 

subyektlərinin 

maliyyə 

resurslarına 

sərfəli çıxışının 

təmin edilməsi

 Müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatların aparılması

 Kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması

 Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və maliyyə

əlçatanlığının artırılması

 Azərbaycanda lizinq və alternativ maliyyə alətləri bazarının inkişaf

etdirilməsi

 KOS subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatları üçün maliyyə

xidmətlərinin genişləndirilməsi və birbaşa xarici investisiyaların

təşviqi

 Ayrı-ayrı sektorlar üzrə ixrac assosiasiyalarının yaradılması

KOS-un xarici 

bazarlara çıxışının 

artırılması

KOS 

subyektlərinin 

bilik və 

bacarıqlarının 

artırılması

 Biznes inkubatorları və startap layihələrinin inkişaf etdirilməsi

 Model müəssisələrin yaradılması

 KOS subyektlərinin təlim və tədris imkanlarının artırılması

 Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi

 Qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi

İnnovasiyaların 

təşviqi

 Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi

 Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran innovasiya

infrastrukturunun formalaşdırılması

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

▪ KOS-un beynəlxalq standartlara və tələblərə

uyğunlaşdırılmasına və birbaşa xarici

investisiyaların cəlbinə dəstək

göstəriləcəkdir;

▪ Biznes inkubatorlarının inkişaf etdirilməsi

istiqamətində səylər daha da

gücləndiriləcəkdir;

▪ Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq

Standartlarının KOS subyektləri tərəfindən

tətbiqi təmin ediləcəkdir;

▪ Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün

model müəssisə yaradılacaqdır;

▪ Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

▪ Qadın sahibkarlığın inkişafı istiqamətində

stimullaşdırıcı mexanizmlər işlənib

hazırlancaq və qadın biznesi inkubatorlarının

yaradılması dəstəklənəcəkdir;

▪ Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi,

eləcə də KOS-un inkişafı üçün innovasiya

infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi

istiqamətində səylər daha da

gücləndiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair 

Strateji Yol Xəritəsi 

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

KOS fəaliyyəti 

üçün biznes 

mühitinin və 

tənzimləyici 

bazanın 

yaxşılaşdırılması

Mərkəzləşdirilmiş KOS agentliyinin yaradılması

 KOS üzrə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi

 Dövlət-özəl tərəfdaşlığının və əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi

 Rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi

 Yoxlama və lisenziyalaşdırma mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

 Vergi islahatlarının davam etdirilməsi

 KOS üzrə xüsusi sənaye zonalarının və klasterlərin yaradılması

Mübahisələrin alternativ həlli imkanlarının təkmilləşdirilməsi

 KOS subyektlərinin müəyyənləşdirilməsi meyarlarının bütün dəstək

tədbirlərində tətbiq edilməsi, statistik məlumatların

sistemləşdirilməsi

KOS 

subyektlərinin 

maliyyə 

resurslarına 

sərfəli çıxışının 

təmin edilməsi

Müflisləşmə məsələlərinin həlli sahəsində islahatların aparılması

 Kreditlərə zəmanət fondunun yaradılması

 Əmlak məsələləri üzrə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və maliyyə

əlçatanlığının artırılması

 Azərbaycanda lizinq və alternativ maliyyə alətləri bazarının inkişaf

etdirilməsi

 KOS subyektlərinin beynəlxalq ticarət əməliyyatları üçün maliyyə

xidmətlərinin genişləndirilməsi və birbaşa xarici investisiyaların

təşviqi

 Ayrı-ayrı sektorlar üzrə ixrac assosiasiyalarının yaradılması

KOS-un xarici 

bazarlara çıxışının 

artırılması

KOS 

subyektlərinin 

bilik və 

bacarıqlarının 

artırılması

 Biznes inkubatorları və startap layihələrinin inkişaf etdirilməsi

Model müəssisələrin yaradılması

 KOS subyektlərinin təlim və tədris imkanlarının artırılması

 Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi

 Qadın sahibkarlığının inkişaf etdirilməsi

İnnovasiyaların 

təşviqi

Milli innovasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi

 Kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətini stimullaşdıran innovasiya

infrastrukturunun formalaşdırılması

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol XəritəsiAzərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

 Qənaətli istehsal metodlarının əyani təbliği məqsədilə model

müəssisə yaradılacaqdır;

 Enerji balansının optimallaşdırılması, tələb və təklifin

uzlaşdırılması həyata keçiriləcəkdir;

 Qeyri-pik saatlardan istifadə stimullaşdırılacaqdır;

 Strateji müəssisələr üçün güzəştli tariflərin müəyyənləşdirilməsi

nəzərdən keçiriləcəkdir;

 Sənayedə aktiv istifadə olunmayan müəssisələrin təyinatının

dəyişdirilməsi və ya fəaliyyətinin canlandırılması təmin

ediləcəkdir;

 Regional tələbat baxımından rəqabət üstünlüyünə malik

məhsullar müəyyən ediləcək, regional dəyər zəncirlərində iştirak

təmin ediləcəkdir;

 Neft maşınqayırması sahəsində birgə istehsal sahələri

yaradılacaqdır;

 Aliminium sənayesinin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən Daşkəsən

alunit yataqlarının istismarını, habelə Gəncə Gil-torpaq

müəssisəsinin rekonstruksiyasını təmin edən zəruri addımlar

atılacaqdır;

 «Daşkəsən Filizsaflaşdırma» ASC-nin özəllləşdirilməsi də daxil

olmaqla, metallurgiya məhsulları istehsalının tam tsikli təmin

ediləcəkdir;

 Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri sahəsində

fəaliyyət göstərən müəssisələrin regional bazara çıxışı

dəstəklənəcəkdir;

 Yeni maliyyələşmə mexanizmlərinin (vençur fondlar və s.) təşviqi

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

 Ağır sənaye və maşınqayırma üzrə texniki reqlamentlərin

beynəlxalq sistemə uyğunlaşdırılması üzrə tədbirlər

görüləcəkdir;

 Sənaye müəssisələrində müasir idarəetmə sisteminin qurulması

istiqamətində səylər gücləndiriləcəkdir;

 Sənaye müəssisələrində milli brendlərin yaradılmasının təşviq

ediləcəkdir.

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

Mövcud 

aktivlərin 

optimallaşdırıl

-ması

Rəqabətə 

davamlı 

sektorun 

yaradılması

Maliyyə 

dəstəyinin 

təmin 

edilməsi və 

beynəlxalq 

əməkdaşlığın 

həyata 

keçirilməsi

Sektorda məhsuldarlığın və səmərəliliyin 

artırılması

Enerjidən istifadədə optimal səmərəliliyə nail 

olunması

Aktivlərin və mövcud potensialın mərkəzi 

reyestrinin yaradılması

Regional tələbat baxımından dəyər zəncirlərində 

iştirakın təmin olunması

 İdxalın əvəzlənməsi fəaliyyətinin dəstəklənməsi

Dağ-mədən sənayesi və metallurgiya 

kompleksinin inkişaf etdirilməsi

Xidmət sektorunun inkişaf etdirilməsi

Alternativ maliyyələşmə mexanizmlərinin təşviqi 

və təcrübələrin ötürülməsi

Beynəlxalq standartlara və idarəçilik 

prosedurlarına uyğunlaşmanın təmin edilməsi

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Azərbaycanda 

tranzit 

ticarətin 

həcminin 

artırılması

Tranzit 

ticarətdən 

yüksək gəlir 

əldə edilmesi

 Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinə inteqrasiyanı

sürətləndirmək üçün üç əsas layihənin tamamlanması

 Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında ticarət-yönümlü

emal mərkəzlərinin yaradılması

 Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı ərazisində azad iqtisadi

zonasının yaradılması

 Bakıda və ölkənin müxtəlif yerlərində logistika və ticarət

mərkəzlərinin yaradılması

 Hava yolları sahəsində özəl sektorun iştirakının

artırılması;

 Dəmir yolları sahəsində özəl sektorun iştirakının təmin

edilməsi;

 Dəniz nəqliyyatı sahəsində özəl sektorun iştirakının 

təmin edilməsi.

 Azərbaycanın logistika sahəsi üzrə xüsusi hədəflərinin

(bütün yüklər və beynəlxalq marşrutlar üzrə ticarət

həcmləri və s.) müəyyən edilməsi

 Azərbaycanda rəqabətliliyin və iqtisadi səmərəliliyin artırılması

məqsədilə logistika sahəsində əməliyyatların

təkmilləşdirilməsi

Azərbaycan Respublikasında logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi 

Logistika 

sahəsində özəl 

sektorun iştirak 

səviyyəsinin 

yüksəldilməsi

 Azərbaycanın logistika sahəsində xüsusi

hədəfləri müəyyən ediləcəkdir,

 Bakı–Tbilisi–Qars layihəsinin tam miqyaslı

istismarına nail olunacaqdır;

 Astara–Astara layihəsinin tam miqyaslı

istismarına nail olunacaqdır;

 Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tam

miqyaslı istismarına nail olunacaqdır;

 Prioritet marşrutlarda avtomobil nəqliyyatı üzrə

yük hədlərinin artırılması məqsədilə reabilitasiya

layihələri həyata keçiriləcəkdir;

 Logistika əməliyyatları sahəsində çatışmazlıqlar

tam müəyyən ediləcəkdir;

 Azərbaycanda yükdaşıma və yükaşırma

xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində

zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

 Dəmir yolu infrastrukturunun yaxşılaşdırılması

istiqamətində iş aparılacaqdır;

 Ələt azad iqtisadi zonası haqqında Qanuna

uyğun olaraq, azad iqtisadi zona

yaradılacaqdır;

 Azad iqtisadi zona daxilində emal klasterləri

yaradılacaqdır;

 Azərbaycanda 2020-ci ilədək 4 logistika və

ticarət mərkəzi yaradılacaqdır;

 Hava yolları, dəmir yolları və dəniz nəqliyyatı

sahəsinə özəl investisiyanın cəlbi

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcəkdir.

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Mənzil İnşaatı 

Dövlət Agentliyinə 

müəyyən 

strategiya və 

hədəflərə 

əsaslanan 

səlahiyyətlərin 

verilməsi

Uyğun qiymətə 

mənzil bazarının 

fəaliyyətinə 

əlverişli şərait 

yaradan əsas 

mexanizmlərin 

həyata keçirilməsi

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin təşkilati

strukturunun, vəzifələrinin və dəstək sahələrinin

müəyyən edilməsi

Uyğun qiymətə mənzil təminatı ilə bağlı hədəflərin

və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin müəyyən

edilməsi

Torpaq sahələrinin mülkiyyət hüququnun “MİDA”

MMC-yə ötürülməsi

Dövlət mənzil fondunun benefisiarlarının müəyyən

edilməsi

Yerli və beynəlxalq özəl sektor iştirakçıları ilə

əməkdaşlığın qurulması

 İpoteka bazarının effektivliyinin təmin edilməsi

 Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin təşkilati

inkişaf planı hazırlanacaqdır;

 Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin dövlət

tərəfindən maliyyələşməsinin minimuma

endirilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər

görüləcəkdir;

 Mənzil tikintisi proqnozu və dövlət

proqramı hazırlanacaqdır;

 Potensial xarici investorlarla əlaqələr

qurulacaq, habelə özəl tikinti-investisiya

şirkətlərinin seçilməsi üçün meyarlar

müəyyən ediləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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İşəgötürənləri

n peşə təhsili 

sisteminə 

inteqrasiyası

Nəticələrə 

əsaslanan 

maliyyələşmə 

sisteminin 

yaradılması

Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

Məqsədli peşə 

proqramlarının 

və sektorlar 

üzrə spesifik 

proqramların 

yaradılması

Müasir standartlara cavab verən tam təchizatlı 10 pilot peşə

təhsili müəssisəsinin qurulması:

• Pilot peşə məktəblərinin seçilməsi, zərurət olarsa əsaslı təmir

edilməsi və ya tikilməsi;

• İşəgötürənlərlə tərəfdaşlıqlar qurulması və onların pilot

məktəblərin yaradılmasına cəlb edilməsi;

• İşəgötürənlərin ixtisaslı mütəxəssislərinin tədris fəaliyyətinə

cəlb edilməsi və s.

 Peşə təhsili müəssisələrində məhsul və xidmət istehsalı və

satışının təşkili

 Əlavə dövlət, özəl və beynəlxalq maliyyələşdirmə mənbələrinin

müəyyən edilməsi

Məktəblərin əsas fəaliyyət göstəricilərinin seçilməsi və

nəticəəsaslı sistemin təşkili

 KOS subyektləri üçün model müəssisələrin yaradılması

istiqamətində fəaliyyətin təşkili və əməkdaşlığın qurulması

Müxtəlif sektorlar üzrə əmək bazarının tələblərinin

qarşılanmasına dəstək göstərilməsi

 Yaşlılar üçün peşə təliminin və ixtisasartırmanın təmin edilməsi

Peşə təhsili 

sisteminin 

inkişafına 

təkan verəcək 

əlavə 

vasitələrin 

tətbiqi

 İnformal və qeyri-formal üsullarla əldə edilmiş səriştələrin

tanınması

Məlumatların şəffaf monitorinqinin və vahid bazasının təmin

edilməsi

 Azərbaycanda tam təchizatlı 10 pilot peşə

təhsili müəssisəsi yaradılacaqdır;

 Özəl peşə təhsili müəssisələrinin yaradılması

ilə bağlı təşəbbüslərin stimullaşdırılması üzrə

təkliflər işlənib hazırlanacaqdır;

 Pilot peşə təhsili müəssisələrində tətbiq olunan

peşə standartlarının və təhsil proqramlarının

(kurikulumların) digər peşə təhsili

müəssisələrində tətbiqi təmin ediləcəkdir;

 Peşə təhsili müəssisələri üzrə nəticəəsaslı

maliyyələşmə sistemi qurulacaqdır;

 Peşə təhsili müəssisələrində istehsalı nəzərdə

tutulan məhsulların və xidmət sahələrinin,

həmin məhsul və xidmətlər üzrə minimum

standartları müəyyən ediləcəkdir;

 Peşə təhsilinin inkişafı fondunun yaradılması

məsələsi nəzərdən keçiriləcəkdir;

 Peşə təhsili müəssisələrində yaşlıların təhsili

və ixtisasartırma kurslarının təşkili ilə bağlı

müvafiq qanunvericilik bazasının

yaradılacaqdır;

 Model müəssisələrlə əməkdaşlıq

qurtulacaqdır;

 İnformal və qeyri-formal üsullarla əldə edilmiş

səriştələrin tanınması mexanizmi

müəyyənləşdiriləcəkdir;

 Turizm, İKT, sənaye kimi sektorların xüsusi

tələblərinin öyrənilməsi və qarşılanması ilə

bağlı tədbirlər görüləcəkdir;

 Peşə təhsili sistemi, o cümlədən məktəblər,

ixtisaslar, iş imkanları və s. barədə məlumatları

əks etdirən vahid internet resursu

yaradılacaqdır.

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

 Problemli bankların kapitallaşdırılması başa

çatdırılacaqdır;

 Qeyri-işlək aktivlərin idarəedilməsi məqsədilə hüquqi

mexanizmlər yaradılacaq, restruktrizasiya strategiyası

müəyyən edilərək icra ediləcəkdir;

 Sığorta bazarının inkişafı məqsədilə tədbirlər müəyyən

edilərək zəruri addımlar atılacaqdır;

 Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri üzrə

qanunvericilik təkmilləşdiriləcəkdir;

 Gəlirlilik əyrisi formalaşdırılacaqdır;

 Sekyuritizasiya prosesinin təşviqi istiqamətində

normativ baza təkmilləşdiriləcəkdir;

 Qlobal kastodianlarla əlaqələr qurtulacaqdır;

 Banklararası pul bazarının təşviqi həyata keçiriləcək və

Marketmeyker institutu yaradılacaqdır;

 Milli reytinq agentlikləri yaradılacaqdır;

 Hüquqi çərçivəyə yenidən baxılaraq, məhkəmə

qərarları və icrası proseslərinin sürətləndirilməsi təmin

ediləcəkdir;

 Maliyyə xidmətləri sektorunda konsolidasiya edilmiş

riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqi təmin ediləcəkdir;

 Bankların rəqəmsal transformasiyasının

sürətləndirilməsi üçün tənzimləmə mexanizminin

təkmilləşdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər

görüləcəkdir;

 Maliyyə xidmətləri sektorunda hesabatlılığın

şəffaflığının artırılması istiqamətində zəruri tədbirlər

görüləcəkdir;

 Maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin bilik və

bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, eləcə də

istehlakçıların maliyyə savadlılığının artırılması və

hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində

zəruri tədbirlər görüləcəkdir.

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

Dinamik və 

sağlam 

institutlardan 

ibarət maliyyə 

sisteminin 

formalaşdırılması

Maliyyə 

bazarlarının 

inkişafı

İnfrastrukturun 

gücləndirilməsi

Tənzimləmə və 

nəzarət 

mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi

Maliyyə bazarı 

iştirakçılarının 

bilik və 

bacarıqlarının 

artırılması

 Bank sisteminin kapitallaşması və likvidliyinin təmin edilməsi

 Qeyri-işlək aktivlərin restrukturizasiya planının hazırlanması

 Sığorta bazarının inkişafı

 Maliyyə inklüzivliyinin gücləndirilməsi

 Emitentlər və maliyyə vasitəçiləri üçün əlverişli mühitin 

yaradılması

 İnvestorların maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarının artırılması

 Banklararası pul bazarında aktivliyin artırılması

 Kredit məlumatlarının mübadiləsi sisteminin təkmilləşdirilməsi

Məhkəmə qərarlarının qəbulu və icrası proseslərinin 

sürətləndirilməsi

 Banklarda daha sağlam risk idarəetməsinin təmin edilməsi

Maliyyə xidmətləri sektorunda konsolidasiya edilmiş 

riskəsaslı nəzarət modelinin tətbiqi

 Bankların rəqəmsal transformasiyasının sürətləndirilməsi

üçün tənzimləmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi

Maliyyə xidmətləri sektorunun hesabatlılığında şəffaflığın 

artırılması

 Sığorta fəaliyyətini tənzimləmə və ona nəzarət mexanizminin 

gücləndirilməsi

Maliyyə sektorunda çalışan mütəxəssislərin bilik və 

bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi

 İstehlakçıların maliyyə savadlılığının artırılması və 

hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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İdarəetmə 

strukturlarının 

təkmilləşdirilməsi

Sahibkarlıq 

subyektlərinin 

fəaliyyətində 

məhsuldarlıq və 

əməliyyat 

səmərəliliyinin

artırılması

Hökumətin və 

sosial mühitin 

rəqəmsallaş-

dırılması

 Müstəqil tənzimləyici qurumun yaradılması;

 Rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi

 Sahibkarlıq subyektlərinin texnologiyaəsaslı

əməliyyatlarının genişləndirilməsi

 Texnoloji tədrisin yenilənməsi

 Dövlət qurumlarının elektron xidmətlərinin

təkmilləşdirilməsi

• mobil hökumət (mGov) konsepsiyasının

hazırlanması

• “Hökumət bulud”un (G-cloud) yaradılması

 İKT sahəsində bilik və bacarıqların artırılması, təhsil

sistemində İKT-dən istifadə

 Müstəqil tənzimləyici qurum yaradılacaqdır;

Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair 

Strateji Yol Xəritəsi

 Dövlət təşkilatlarında informasiya sistemlərinin

təkmilləşdirilməsi

 İnteqrasiya edilmiş fasiləsiz elektron səhiyyə

infrastrukturunun yaradılması

• Mərkəzi rəqəmsal qeydiyyat sisteminin

formalaşdırılması

• Rəqəmsal reseptin verilməsi

 Elektron imzanın, o cümlədən “Asan imza”nın beynəlxalq

səviyyədə qarşılıqlı tanınmasının təmin olunması

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

 İKT sahəsində bilik və bacarıqların artırılması, təhsil

sistemində İKT-dən istifadə məqsədilə səylər daha da

gücləndiriləcəkdir;

 Telekommunikasiya bazarının liberallaşdırılması;

 Mobil infrastruktura investisiya qoyuluşlarının

artırılması

 Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin

nəzdində fəaliyyət göstərən təşkilatların özəlləşdirilməsi ilə

bağlı zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

 Beynəlxalq şlüzlərə qoşulan operatorların sayının cari 2

operatordan ən azı 3 operatora qədər artırılması

istiqamətində zəruri tədbirlər görüləcəkdir;

 Xəzər dənizinin altından fiber-optik internet xəttinin çəkilişi

daxil olmaqla Avropadan Çinədək super informasiya

magistralının yaradılması təmin ediləcəkdir;

 Biznes subyektlərinin rəqəmsal mühitə keçidinin

stimullaşdırılması məqsədilə «Rəqəmsal keçid planı»

hazırlanaraq icrası təmin ediləcəkdir;

 İKT sektoru üzrə kadr hazırlığının gücləndirilməsi məqsədilə

seçilmiş təhsil müəssisələrində texnologiya biliklərinə malik

olan peşəkar təlimçilərin iştirakı ilə pilot proqramlar həyata

keçiriləcəkdir;

 Dövlət sektoru daxilində yazışmaların tamamilə

elektronlaşdırılması və kağız daşıyıcılardan istifadənin

aradan qaldırılması təmin ediləcəkdir;

 eGov 2.0 versiyasında mobil hökumət (mGov)

konsepsiyası hazırlanacaqdır;

 “Hökumət bulud” (G-cloud) yaradılacaqdır;

 İnteqrasiya edilmiş fasiləsiz elektron səhiyyə infrastrukturu

yaradılacaqdır.

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)
Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi

 Kommunal xidmətlər sektorunda islahatlar

aparılacaq, təkmil normativ hüquqi baza

yaradılacaqdır;

 Kommunal xidmətlər sektorunda kadr potensialı

təkmilləşdiriləcəkdir;

 Milli istehsal portfelinin ehtiyat həcminin

artırılması və milli istehsal portfelinin

şaxələndirilməsi təmin ediləcəkdir;

 Elektrik stansiyalarının səmərəliliyinin artırılması

təmin ediləcəkdir;

 Elektrik enerjisi itkiləri azaldılacaq, elektrik

enerjisi verilişi və paylanmasının keyfiyyəti

yüksəldiləcəkdir;

 Strateji təhlükəsizlik məsələləri nəzərə

alınmaqla, özəl elektrik stansiyalarının sayının

artırılması təmin ediləcəkdir;

 Elektrik enerjisi üzrə effektiv tənzimləmə və

satış mexanizmləri yaradılacaqdır;

 Elektrik enerjisi istehsalı sahəsində dövlət-özəl

tərəfdaşlığı mexanizmləri hazırlanacaqdır;

 Yüksəksəviyyəli su idarəetmə strukturu

yaradılacaq və su və kanalizasiya xidmətləri

üzrə optimal tariflər müəyyən ediləcəkdir;

 Coğrafi, sosial və iqtisadi xüsusiyyətlər nəzərə

alınmaqla, ölkədə optimal istilik enerjisi və isti su

təchizatı sistemi genişləndiriləcəkdir;

 Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdiriləcək,

institusional tədbirlər görüləcək və istilik tarifləri

optimallaşdırılacaqdır;

 Mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatı sistemində

mövcud problemlər qiymətləndirilərək və aradan

qaldırılacaq və sistemin səmərəliliyi təmin

ediləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi

Sektorun 

tənzimlənməsində 

dayanıqlılığın təmin 

edilməsi

Tam şaxələndirilmiş və 

ekoloji təmiz elektrik 

enerjisi istehsalı

 Müstəqil tənzimləyici orqanın və məqsədli fondun 

yaradılması, 

 Effektiv xidmət və yığım mexanizmlərinin, kadr 

təminatının formalaşdırılması

 Milli istehsal portfelinin ehtiyat həcminin artırılması və 

şaxələndirilməsi

 Elektrik enerjisi ixracı imkanının nəzərdən keçirilməsi

Dünya üzrə orta 

səmərəlilik 

standartlarının tətbiqi

 Elektrik stansiyalarının səmərəliliyinin artırılması və itkilərin 

azaldılması

 İstehlakda səmərəliliyin yüksəldilməsi 

 Effektiv tənzimləmə və hərrac mexanizmlərinin yaradılması

Su təchizatında itkilərin 

azaldılması və 

səmərəliliyin təmin 

edilməsi

 İtkilərin minimuma endirilməsi, 

 Sudan istifadə tariflərinin optimallaşdırılması 

 Tələb olunan infrastruktur üçün investisiyalar cəlb etməklə su 

istehlakında səmərəliliyin yüksəldilməsi

Dayanıqlı və etibarlı 

istilik təchizatı 

infrastrukturunun 

yaradılması

 Ölkədə optimal istilik enerjisi və isti su təchizatı sisteminin 

genişləndirilməsi

 Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, institusional 

tədbirlərin görülməsi və istilik tariflərinin optimallaşdırılması

 Mərkəzləşdirilmiş istilik təchizatı sisteminin səmərəliliyinin 

təmin edilməsi

Səmərəli qazpaylama 

infrastrukturunun   

yaradılması

 Təbii qazın paylanması ilə bağlı bütün növ itkilərin minimuma 

endirilməsi

Yüksəksəviyyəli su 

idarəetmə strukturunun 

yaradılması

 İçməli və tullantı su infrastrukturunun tətbiqinin 

genişləndirilməsi

Görüləcək işlər

(2019-2020-ci illər)

Strateji yol xəritəsində görülməsi nəzərdə tutulan işlər:

(2016-2020)
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Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.
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