Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 2020-ci il
ərzində görülmüş işlərə dair illik
HESABAT

Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri
.
> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar
Xidmətlər Agentliyinin (bundan sonra - AXA) baytarlıq mütəxəssisləri
tərəfindən 2020-ci il ərzində ölkədə infeksion xəstəliklərə görə epizootik
vəziyyət ciddi nəzarətdə saxlanılmış, qarayara, dabaq, nodulyar dermatit,
qoyunların çiçəyi, leptospiroz, rinopnevmoniya, bruselyoz, həzm orqanları,
tənəffüs orqanları, maddələr mübadiləsinin pozulması, cinsiyyət orqanları,
mastit, zədələnmə, zəhərlənmə və digər yoluxucu olmayan xəstəliklərə qarşı
müalicə və profilaktika tədbirləri həyata keçirilmişdir;
> Bununla yanaşı, epididimit, vərəm, manqo xəstəliyinə görə diaqnostik
müayinələr aparılmış, ektoparazitlərə qarşı çimizdirilmə işləri, obyektlərdə
profilaktik dezinfeksiya, deratizasiya və dezinseksiya tədbirləri həyata
keçirilmişdir.
> Quş qripi xəstəliyinə görə ölkə ərazisində AXA-nın, Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin, Səhiyyə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliklərinin mütəxəssis
və əməkdaşlarının iştirakı monitorinqlər keçirilmiş və köçəri quşlardan
patoloji material nümunələri, təsərrüfatlarda ev quşlarından qan nümunəsi
götürülərək
Qida
Təhlükəsizliyi
Agentliyinin
Mərkəzi
Baytarlıq
Laboratoriyasında müayinə edilmiş və quş qripi aşkar edilməmişdir;

Fitosanitar və Aqrokimya Xidmətlərin Tənzimlənməsi
Əkinlərdə məhsuldarlığın artırılmasında zərərli orqanizmlərə qarşı kompleks
tədbirlərin aparılmasının böyük rolu vardır. Kənd təsərrüfatı bitkilərininin xəstəlik və
zərərvericilərdən, alaq otlarından qorunmasında aqrotexniki, fiziki-mexaniki, bioloji,
kimyəvi və karantin tədbirlərinin ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə aparılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
> AXA tərəfindən xüsusi karantin rejimi dövründə 2020-ci il 6 aprel tarixindən
etibarən mütəmadi olaraq fermerlərə rayonlar arası hərəkət edə bilmələri üçün
arayışların verilməsi təmin olunmuşdur.
> Respublika Bitki Mühafizəsi Mərkəzinin yerli qurumlarının mütəxəssisləri
tərəfindən ərazilərdə zərərli orqanizmlərlə sirayətlənmənin dərəcəsini
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müşahidələr aparılmışdır;
> zərərverici və xəstəliklərlə sirayətlənmə aşkar edilmiş ərazilərdə sirayətlənmə
dərəcələri nəzərə alınmaqla kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin və bağ sahələrində
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zərərli orqanizmlərə qarşı aqrotexniki, mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri
həyata keçirilmişdir.
Xüsusi təhlükəli zərərli orqanizm olan çəyirtkəkimilərə qarşı ərazilərdə kimyəvi
mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Vaxtında görülmüş təşkilati tədbirlər və
səmərəli mübarizə üsullarından istifadənin nəticəsi olaraq bu il çəyirtkəkimilərə
qarşı aparılmış mübarizə tədbirlərinin həcmi ötən il ilə müqayisədə az olmuşdur.
Cari ildə müxtəlif rayonların ərazisində bu zərərverici ilə sirayətlənmə halı
müşahidə edilmiş və ən çox sirayətlənmə və mübarizə tədbirləri Ceyrançöl
adlanan ərazidə aparılmışdır. İyul ayında Şabran rayonu ərazisində miqrasiya
etmiş Asiya çəyirtkələrinin sürüləri aşkar edilmiş, operativ kimyəvi mübarizə
tədbirləri təşkil olunmaqla ərazidə qırıcı tədbirlər həyata keçirilmiş və əkin
sahələrinə vurula biləcək ziyanın qarşısı alınmışdır. Zərərvericinin yayılma
ehtimalının yüksək olduğu rayonların ərazilərində mübarizə tədbirlərinin səmərəli
təşkil edilməsi üçün payız müşahidələrinə yekun vurulmuş və sirayətlənmiş
ərazilərin koordinatları müəyyənləşdirilmişdir;
Amerika ağ kəpənəyinə qarşı əsasən Abşeron, Xaçmaz və Lənkəran
rayonlarının ərazilərində mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata
keçirilmişdir.
Dənli bitkilərin əkinlərində yerli qurumların mütəxəssislərinin tövsiyəsi ilə
təsərrüfat subyektləri tərəfindən sahələrdə Taxıl böcəyinə, Ziyankar bağacığa və
digər zərərvericilərə və xəstəliklərə qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri
aparılmışdır;
Meyvə və üzüm bağlarında ümumilikdə xəstəlik və zərərvericilərə qarşı
aqrotexniki, mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmışdır.
Pambıq bitkisinin əkinlərində bitki mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin tövsiyələri
əsasında təsərrüfatların özləri tərəfindən pambıq sovkası, tor gənəsi və digər
zərərvericilərə qarşı mexaniki, bioloji və kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata
keçirilmişdir. Müxtəlif rayonlarda pambıq sahəsində bioloji mübarizə vasitəsi kimi
Trixoqramma tüfeylisi tətbiq edilmiş və yüksək bioloji səmərə əldə edilmişdir.
Yonca və tütün bitkisində sahələrdə xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mexaniki və
kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir;
Kartof bitkisində Kolorado kartof böcəyi, kartof güvəsi və fitoftoraya qarşı
ərazilərdə mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri aparılmışdır.
Karantin alaq otlarına və digər alaq otlarına qarşı sahələrdə aqrotexniki,
mexaniki və kimyəvi mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir.
Büdcədən ayrılan vəsait hesabına alınmış dərman preparatlarından istifadə
etməklə aparılan kimyəvi mübarizə tədbirləri əsasən siçanabənzər gəmiricilərə
və çəyirtkəkimilərə qarşı aparılmışdır.
Hesabat dövründə təsərrüfat subyektləri tərəfindən aparılan mübarizə
tədbirlərinin əsas hissəsini meyvə bağlarında xəstəlik və zərərvericilərə (üzümdə
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mildiu və oidium), pambığın həmçinin, əkin sahələrində taxıl böcəyi, taxıl
bitkilərinin xəstəlikləri və tənzimlənən alaq otlarına qarşı mübarizə tədbirləri təşkil
etmişdir.
Mərkəzin yerli qurumları tərəfindən əsasən siçanabənzər gəmiricilərlə bağlı
müşahidə mübarizə tədbirləri həyata keçirilmişdir, meyvə bağlarında qış
müalicəsinin aparılmasına dair fermerlərə metodiki tövsiyələr verilmişdir;
Respublika ərazisində fitosanitar tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması və
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə "Fitosanitar portal” elektron məlumat
bazası hazırlanmışdır və hesabat dövrü ərzində yerli qurumlar tərəfindən həyata
keçirilən fitosanitar tədbirlərə dair gündəlik məlumatlar portala əlavə edilmişdir.
2020-ci ilin əvvəlindən məlumat və hesabatların portal üzərindən qəbulu həyata
keçirilir;
İl ərzində kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarından daxil olmuş müraciətlər
operativ olaraq yerində araşdırılmış və müvafiq metodiki tövsiyələr verilmişdir;
Rayon bitki mühafizəsi mərkəzləri karantin və xüsusi təhlükəli zərərli
orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması üçün müvafiq dərman
preparatları ilə təmin olunmuşdur.
Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti

> AXA tərəfindən bu istiqamətdə mandatına uyğun olaraq hesabat dövrü ərzində
müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, 2020-ci ildə kənd təsərrüfatı bitkilərinin
sınaqda olan sortlarının məhsuldarlıq, xəstəliklərə qarşı davamlılıq, aydın
yetişkənlik dərəcəsi, bitkilərin yerə yatmaya, quraqlığa və qışa davamlılığı və
keyfiyyət göstəriciləri üzrə mövcud qeydiyyata alınmış (rayonlaşdırılmış)
sortlarlarla müqayisəli əsasda qiymətləndirilməsi nəticələri, həmçinin mühafizə
hüququ (patent) verilməsi şərtləri nəzərə alınmaqla dənli, dənli-paxlalı, texniki və
yem bitkilərin, çoxillik əkmələrin, tərəvəz və bostan bitkilərin yeni sort və hibridləri
ölkənin müxtəlif torpaq-iqlim şəraitinə malik rayonlarında becərilməsi üçün
AXA tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. “Azərbaycan Respublikası ərazisində
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş və mühafizə
olunan seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestri”ndə qeydiyyata alınan sortların
bir qisminə mühafizə hüququnu təsdiq edən sənəd (patent) və müəlliflik
şəhadətnaməsi verilmiş, bu barədə müvafiq məlumatlar Dövlət Reyestrinə daxil
edilmişdir.
> Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası üzrə kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş və mühafizə olunan yeni seleksiya
nailiyyətləri barədə məlumatlar əvvəlki illərdə də qeydiyyata alınmış sort və
hibridlər nəzərə alınmaqla elektron qaydada yığılaraq www.axa.gov.az saytında
yerləşdirilmişdir.

> Yeni nəşrdə Azərbaycan Respublikası ərazisində kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı üçün istifadəsinə icazə verilmiş və patentlə mühafizə olunan bitki sort və
hibridlərinin ehtiyatlarının 2019-cu ildə olan vəziyyəti verilmiş, eyni zamanda
2019-cu ilin nəticələrinə əsasən 2020-ci ildə qeydiyyata alınmış sort və hibridlər
daxil edilmişdir.
> Dövlət Reyestrinin məzmunu və mündəricatı Azərbaycan və ingilis dillərində
müqəddimədə verilmiş, istifadəçilər üçün asan olması nəzərə alınaraq reyestrdə
bitki qrupları, cins və növmüxtəliflikləri, onların Azərbaycan, latın və ingilis dilində
adları və sortların sayı göstərilmişdir.
> Hesabat dövründə göstərilən bitkilərin sort və hibridlərinin sınaqları aparılan
sahələrdə zəruri aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilmiş, sort və hibridlərdə
metodiki təlimatlara uyğun fenoloji müşahidələr, hesabatlar, aidiyyəti struktur və
keyfiyyət analizləri, qiymətləndirmələr və qeydiyyatlar aparılmışdır. Hal-hazırda
həmin sort və hibridlərin sınaqları davam etdirilir;
> Hesabat dövründə dövlət və özəl toxumçuluq təsərrüfatları tərəfindən dənli
taxıl bitkilərinin sahələrdə əkinin analizi aparılmışdır;
> AXA tərəfindən 2020-ci ildə Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin strukturuna daxil
olan müəssisələrdə, özəl toxumçuluq təsərrüfatlarında və “Azəraqrar Dövlət
İstehsalat və Emal Birliyi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin toxumçuluq
təsərrüfatlarında toxumluq əkinlərin aprobasiyası (toxumluq əkinlərdə sort
təmizliyin, xəstəlik və zərərvericilərə yoluxmasının, alaqlanma dərəcəsinin təyin
və s.) aparılmışdır.
> 2020-ci ilin toxumluq məhsulu üçün Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin
strukturuna daxil olan müəssisələr və toxumçuluq təsərrüfatları tərəfindən kənd
təsərrüfatı bitkilərinin orijinal (buğda, arpa, noxud, mərcimək, çəltik, tərəvəz,
bostan və yem bitkiləri), superelit (buğda, arpa, pambıq, noxud, qarğıdalı, çəltik,
bostan, kartof və yem bitkiləri), elit toxumları (buğda, arpa, pambıq, noxud,
qarğıdalı, çəltik, kartof, tərəvəz və yem bitkiləri), 1-ci və 2-ci reproduksiyalı buğda
və arpanın, qarğıdalının, noxudun, kartofun, yoncanın, tərəvəz və bostan
bitkilərinin, pambığın lifli toxumu, çay və meyvə tingləri sertifikatlaşdırılmışdır.
Texniki Nəzarətin Təşkili, İmtahan və Texnikanın Reyestri
> Fermer və mexanizatorlara təlim keçirilmişdir,
> Agentliyin əməkdaşları tərəfindən Zaqatala, Qax, Balakən, Şəki, Bərdə, Ağdam,
Tərtər, Goranboy, İsmayıllı, Ağdaş, Göyçay, Qəbələ rayonlarında monitorinqlər
keçirilmiş, inzibati xəta protokolları tərtib edilmiş, həmçinin maarifləndirmə
məqsədilə iştirakçılara rüsumları əks etdirən bukletlər paylanılmışdır. Tədbirlər
televiziya kanalları və “Avtosfer.az” saytı vasitəsilə işıqlandırılmışdır;
> DAİM-lərdə nəzəri və təcrübi imtahanların keçirilməsində şəffaflığın təmin
olunması üçün Agentliyin əməkdaşları imtahan qəbul məntəqələri olan rayonlara

ezam olunmuş, aşkar olunmuş çatışmazlıqlar yerində həll edilmişdir:

Qanunvericiliyin Təkmilləşdirilməsi
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Hesabat ilində müvafiq normativ-hüquqi aktlar layihələri hazırlanaraq və ya
təkmilləşdirilərək baxılması üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir;
“Toxumçuluq haqqında” yeni qanun, onun tətbiqi fərmanının və uyğunlaşdırma
çərçivəsində hazırlanmış digər qanun və fərman layihələrinin təqdim olunması;
“Dövlət fitosanitar xidmətlərinə və fitosanitar nəzarəti tədbirlərinə görə xidmət
haqqının məbləğləri”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Qərarı” layihəsi və əlavə sənədlər;
“Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə
və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli
120 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsinin hazırlanması;
"Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərar layihəsinin hazırlanması;
"Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan
tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli
Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərar layihəsinin qəbul olunması zərurətinə dair Əsaslandırmanın
hazırlanması;
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 21 may tarixli 701 nömrəli
Fərmanı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi
haqqında” fərman layihəsinin hazırlanması;
"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 21 may tarixli 701 nömrəli
Fərmanı təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi
haqqında” fərman layihəsinin qəbul olunması zərurətinə dair Əsaslandırmanın
hazırlanması;
"Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Kollegiyasının 2019-cu il 26
aprel tarixli Q-08-19 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Aqrar sahədə güzəşt tətbiq
ediləcək texnikaların Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
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Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Kollegiyasının qərar layihəsinin
hazırlanması;
"Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər
Agentliyi tərəfindən göstərilən dövlət baytarlıq xidmətlərinə görə haqların
məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərar layihəsinin hazırlanması;
Epizootiya və Zoonoz Xəstəlikləri Əleyhinə Respublika Ekspedisiyasının
Əsasnaməsinə düzəlişlər.

1. Dövlət orqanlarından daxil olmuş normativ hüquqi aktlara və digər layihələrə
rəy və təkliflərin verilməsi
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"Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr
tarixli 897 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 28 dekabr tarixli 848s nömrəli
Sərəncamının 1-ci və 2-ci hissələrinin icrasını təmin etmək məqsədilə həmin
qurumun qərarlarının sözügedən Fərmana, eyni zamanda qeyd olunan
Sərəncamın 3-cü və 4-cü hissələrinin icrası ilə əlaqədar mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların adıçəkilən
Fərmana uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərin təqdim edilməsi;
"Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli
10 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsinə dair təkliflərin təqdim edilməsi;
"Poçt rabitəsi xidmətlərinin göstərilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə”
qərar layihəsinə münasibət bildirilməsi;
"Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinə dair
təkliflərin təqdim olunması;
“Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının
ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 2 aprel
tarixli 124 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 4 aprel tarixli 126 nömrəli Qərarı üzrə
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Azərbaycan
Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arasında səlahiyyət bölgüsünün
müəyyənləşdirilməsi;
"Qida təhlükəsizliyi haqqında” Qanun layihəsi və əlavələri;
"Kənd
təsərrüfatının
və
qida
sektorunun
koronavirus
(COVID-19)
pandemiyasından daha az zərər görməsi məqsədilə 2020-ci ildə Azərbaycan

>

>
>

>

>

>

>

>

Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan tədbirlərlə əlaqədar Təkliflər”ə dair hazırlanmış məktub layihəsi
(baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin, pestisidlərin, bioloji
preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalı haqqında);
"Abşeron yarımadasında Heyvan xəstəliklərindən azad zonanın yaradılması ilə
bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncam
layihəsinə baxılıb işçi qaydada təkliflərin verilməsi;
Baytarlıq sahəsində çalışan şəxslərin peşəkarlığının artırılmasına dair təkliflərə
münasibət bildirilməsi;
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının
Miqrasiya Məcəlləsində, "Yanğın təhlükəsizliyi haqqında”, "Yerin təki haqqında”,
"Balıqçılıq haqqında”, "Texniki təhlükəsizlik haqqında”, "Atmosfer havasının
mühafizəsi haqqında”, "Tütün və tütün məmulatı haqqında”, "Telekommunikasiya
haqqında”, "Damazlıq heyvandarlıq haqqında”, "Təbii müalicə ehtiyatları, müalicəsağlamlaşdırma yerləri və kurortlar haqqında”, "Pambıqçılıq haqqında”, "Əqli
mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”,
"Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanunu”
layihəsinə işçi qaydada münasibət bildirilməsi;
Qurumların e-mail vasitəsi ilə göndərdikləri təkliflər nəzərə alınmaqla Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli, 12 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş "Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən
istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin Siyahısı”nın 31-ci hissəsi ilə
bağlı təklifin hazırlanması və hazırlanmış təklifin e-mail vasitəsi ilə təqdim edilməsi;
"Milli standartlaşdırma sisteminin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmasına dair
2021-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncam layihəsinə dair təkliflərin təqdim edilməsi;
"İlk tibbi yardım qutusunun tərkibinə və odsöndürənə dair tələblər, habelə onlardan
istifadə təlimatı”nın təsdiq edilməsi və "Dərman qutusunun tərkibinə və
odsöndürənə dair tələblər, habelə onlardan istifadə təlimatı”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 9 sentyabr
tarixli 399 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərar layihəsinə dair təklifin təqdim olunması;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş
qaydası”nın 2.2-ci və 2.3-cü bəndlərinə uyğun olaraq, Nazirlər Kabinetinin növbəti
ildə iş planına dair təkliflərin təqdim edilməsi;
"Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair
2019-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın 10.1.2-ci, 10.4.4-cü və 10.8.3-cü
yarımbəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının

>
>

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən təqdim edilmiş layihələrə dair təkliflərin
təqdim edilməsi;
"Kənd təsərrüfatı sahəsində informasiya-məsləhət xidməti haqqında” qanun
layihəsinə dair təkliflərin təqdim edilməsi;
"Xüsusi təyinatlı qida məhsullarına dair sanitariya norma və qaydaları” və "Pəhriz
qida məhsullarına dair sanitariya normaları və qaydaları” adlı yeni texniki normativ
hüquqi aktların layihələrinə münasibət bildirilməsi.

İnformasiya Təminatı, İctimaiyyətlə Əlaqələr və Beynəlxalq Əməkdaşlıq
> Cari ildə Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq (baytarlıq, fitosanitar,
texniki nəzarət xidmət və toxum nəzarəti) ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədilə
gündəlik həyata keçirilmiş tədbirlər, görülmüş işlər barədə mütəmadi olaraq
məlumatlar hazırlanaraq kütləvi informasiya vasitələrində (KİV) yayımı təmin
edilmiş, fermerlərə məlumat və məsləhət xarakterli 221 adda material Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin və Agentliyin rəsmi internet səhifəsində (www.agro.gov.az,
www.axa.gov.az) yerləşdirilmiş, həmcinin 170-dən artıq materiallar sosial mediada
(Facebook, Instagram, Youtube) yayımlanmışdır;
>
Hesabat dövründə baytarlıq, fitosanitar, toxum və texniki nəzarət sahələri üzrə
göstərilən xidmətlər, həmçinin yeni istifadəyə verilmiş Aqrokimya laboratoriyalarının
fəaliyyəti ilə bağlı 10-dan artıq videoroliklər hazırlanaraq yayımı təmin edilmişdir;
>
Mövsümlə əlaqədar olaraq fermerləri maarifləndirmək məqsədi ilə KİV-lərdə
(televiziya, qəzet, radio, sosial şəbəkələr və s.) agentliyin mütəxəssislərinin çıxışları
təşkil edilmiş,
eləcə də, buklet, broşüralar, elanlar, plakatlar hazırlanaraq fermer və sahibkarların
məlumatlandırılması təmin edilmişdir;
>
>
>

>

>
>

Agentliyə daxil olmuş informasiya sorğularına aidiyyəti struktur bölmələrin iştirakı ilə
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə baxılaraq cavablandırılmışdır;
Mətbuat orqanlarının çap və elektron nəşrlərinə abunə yazılışı təşkil edilmiş və
Agentliyin fəaliyyətinə dair çap, video və foto materialların arxivi təşkil etmişdir;
Baytarlıq sahəsində göstərilən xidmətlərin səmərəliliyinin artırılması, şəffaflığın və
vətəndaş məmnunluğunun, həmçinin fermerlərin informasiyaya əlçatanlığının təmin
edilməsi məqsədilə www.vetlab.az veb səhifəsi yaradılmışdır;
Baytarlıq, fitosanitar, texniki nəzarət və toxumçuluq üzrə rayonlarda virtual təlimlər o
cümlədən, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin əməkdaşlarına aqrar sahədə
göstərilən xidmətlər barəsində iki həftəlik intensiv təlimlər keçirilmişdir;
Agentliyin beynəlxalq əlaqələr istiqamətində əməkdaşlarının beynəlxalq tədbirlərdə,
konfranslarda və təlimlərdə iştirakı təmin edilmişdir;
FAO ilə birgə həyata keçirilən "Aqrar Məsləhət Xidmətlərinin Gücləndirilməsi”
layihəsinin ilkin seminar, Rəhbər Komitənin iclası və dəyərləndirmə təlimində, FAO-

nun 11-12 mart 2020-ci il tarixində "Xəstəliklərə nəzarət edilməsi, o cümlədən
baytarlıq diaqnostikası üçün milli potensialın təkmilləşdirilməsi” layihəsində,
həmçinin Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunmuş
görüşdə agentliyin əməkdaşlarının iştirakı təmin edilmişdir;
> FAO-nun "Mərkəzi Asiya ölkələrində və Türkiyədə pestisidlərin dövriyyəsinin idarə
edilməsi və davamlı üzvi çirkləndiricilərə aid edilən pestisidlərin zərərsizləşdirilməsi”
layihəsi çərçivəsində Yüksək Təhlükəli Pestisidlərə (HHP) alternativ olan əkinçilik
üsullarının təşviqi və məlumatlandırılması barəsində beynəlxalq və yerli
mütəxəssislərin iştirakı ilə seminar təşkil edilmişdir;
> FATP proqramı çərçivəsində 2020-ci ilin noyabrın 8-də "Aqrar Xidmətlər Agentliyinin
Struktur İslahatı və Strateji İnkişafına Dəstək” və "Aqrar Xidmət Agentliyi Nəzdində
Aqrokimyəvi Laboratoriya və Sertifikatlaşdırma Xidmətlərinin Təkmilləşdirilməsi”
layihələrinin konsepsiyaları Rəhbər Komitənin iclasında təsdiqlənmişdir;
> Baytarlıq, Toxumçuluq və Fitosanitar sahəsində fəaliyyətdə olan beynəlxalq
təşkilatlarla bağlı araşdırmalar aparılmış, bəzilərinə əməkdaşlıq üçün müraciət
olunmuşdur;
>
UPOV ilə əlaqələrin yenidən təmin olunması üçün baş ofisə müraciət olunmuşdur.
İkitərəfli münasibətlərin bərpa olunması üçün UPOV Baş Katibliyindən müsbət
cavab əldə edilmiş və bu istiqamət üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi davam edir;
> Beynəlxalq Baytarlar Assosiasiyası ilə əlaqələr qurulmuş və Azərbaycan Milli
Baytarlıq Assosiasiyası yaradıldıqdan sonra beynəlxalq təşkilata üzvlüyü haqqında
ilkin razılıq əldə olunmuşdur.
Nəzarət və Qiymətləndirmə
1. Aparılmış sorğular
>

>

Xidmət keyfiyyətinin ölçülməsi, görülmüş işlərin qiymətləndirilməsinin aparılması
məqsədi ilə vətəndaşlar arasında sorğular təşkil edilmişdir. Epizootiya əleyhinə
görülən tədbirlərin (qara yara) və vətəndaş məmnunluğunun müəyyən
edilməsinə dair sorğu keçirilmişdir;
Sorğuların nəticələri ümiləşdirildikdən sonra analiz edilmiş, nəticələr üzrə arayışlar
tərtib edilmişdir.
2. DAİM-lərlə koordinasiya

>

DAİM-lərlə koordinasiya məqsədi ilə günlük, həftəlik, aylıq, rüblük, yarımıllik və illik
hesabatlar aparılmışdır.

3. Çağrı Mərkəzinə daxil olan müraciətlər üzrə qiymətləndirilmə aparılması
>

Görülmüş işlərin qiymətləndirilməsinin aparılması məqsədi ilə 2020-ci il ərzində
Çağrı Mərkəzinə xidmətlər üzrə daxil olmuş müraciətlərin təsnifatı aparılmışdır.
Nöqsan və çatışmazlıqlar, eləcə də təkliflər təqdimatlar formasında hazırlanmışdır.
Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə təcavüzü nəticəsində dəymiş ziyanin qiymətləndirilməsi ilə baglı
həyata keçirilən tədbirlər

>

>

2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində kənd
təsərrüfatı texnikası, məhsulları və heyvanlar üzrə mülki əhaliyə, dövlət əmlakına və
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini və aradan
qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə Dövlət Komissiyası yaradılmışdır.
Dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üzrə yaradılmış İşçi qrupunda Aqrar Xidmətlər
Agentliyinin əməkdaşları digər üzvlərlə birgə fəaliyyət göstərmişlər.

COVİD-19 pandemiyası dövründə həyata keçirilən tədbirlər
>

>

Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları arasında pandemiya ilə əlaqədar
maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilmiş, qabaqlayıcı tədbirlər barəsində məlumatlar
verilmiş, həmçinin bunula əlaqədar poster, flayer və bukletlər hazırlanaraq
əməkdaşlar arasında yayımı təmin edilmişdir.
Bununla yanaşı, fermerlərin bölgələrdə kənd təsərrüfatı işlərini həyata keçirmək
məqsədilə Abşeron və Bakı ərazisindən hərəkətini təmin etmək üçün müvafiq
araşdırmalar aparılaraq, icazələr Elektron Hökumət Portalında yerləşdirilmişdir

