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EKOLOJİ VƏ SOSİAL MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ ÖHDƏLİK PLANI
1. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (bundan sonra AAYDA
adlanacaq) iştirakı ilə Regional Yollar və İnkişaf Layihəsini (Layihə) həyata keçirəcəkdir. Beynəlxalq
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (bundan sonra Bank adlanacaq) Layihəyə maliyyə dəstəyini
göstərməyi qəbul etmişdir.
2. Azərbaycan Respublikası Layihənin Ekoloji və Sosial Standartlara (ESS-lar), o cümlədən ekoloji və
sosial normalar üzrə milli normativlərə uyğun olaraq həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər və
fəaliyyətləri yerinə yetirəcəkdir. Bu Ekoloji və Sosial Məsələlər üzrə Öhdəlik Planı (ESÖP) zəruri
tədbirləri və fəaliyyətləri, müvafiq xüsusi sənəd və ya planları, habelə bunların hər biri üçün vaxt
qrafikini müəyyən edir.
3. Azərbaycan Respublikası eyni zamanda Ekoloji və Sosial Çərçivə (ESÇ) üzrə tələb olunan və Ekoloji
və Sosial İdarəetmə üzrə Çərçivə Sənədi (ESİÇ), Ekoloji və Sosial İdarəetmə Planı, Köçürülmə
Siyasəti üzrə Çərçivə (KSÇ) və Maraqlı Tərəflərin İştirakı Planı (MTİP) kimi bu ESÖP-də bəhs olunan
hər hansı digər Ekoloji və Sosial sənədlərin şərtlərinə və bu Ekoloji və Sosial sənədlərdə müəyyən
olunan vaxt qrafikinə əməl etməlidir.
4. Xüsusi tədbirlər və fəaliyyətlər yuxarıda 1 saylı bənddə istinad edilən qurum tərəfindən həyata
keçirildiyi təqdirdə belə, Azərbaycan Respublikası ESÖP-in bütün tələblərinə riayət etməkdən
məsuldur.
5. Bu ESÖP-də irəli sürülən zəruri tədbirlərin və fəaliyyətlərin icrası ESÖP-in tələblərinə və hüquqi
razılaşmanın şərtlərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası tərəfindən izləniləcək və Banka
hesabatlar təqdim ediləcək, Bank isə Layihənin icrası müddətində zəruri tədbirlərin və
fəaliyyətlərin gedişatını və tamamlanmasını izləyəcək və qiymətləndirəcəkdir.
6. Bank və Azərbaycan Respublikası ilə razılaşdırıldığı kimi, bu ESÖP Layihə dəyişiklikləri və
gözlənilməz halların rahat idarəetməsini təmin etmək üçün və ya ESÖP çərçivəsində aparılmış
Layihə fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinə cavab olaraq, Layihənin icrası müddətində vaxtaşırı
təkrar nəzərdən keçirilə bilər. Bu halda, Azərbaycan Respublikası AAYDA vasitəsilə Bank ilə
dəyişiklikləri razılaşdıracaq və bu dəyişiklikləri əks etdirmək üçün ESÖP-i yeniləyəcəkdir. ESÖP-də
dəyişikliklər barədə razılaşma Bank və AAYDA arasında imzalanmış məktub mübadiləsi yolu ilə
sənədləşdiriləcəkdir. AAYDA yenilənmiş ESÖP-i dərhal açıqlayacaqdır.
7. Layihə dəyişiklikləri, gözlənilməz hallar və ya Layihənin fəaliyyətləri Layihənin icrası zamanı
risklərdə və təsirlərdə dəyişikliklər ilə nəticələndiyi təqdirdə, Azərbaycan Respublikası ehtiyac
olduqda, ekoloji, sağlamlıq, təhlükəsizlik təsirləri və işçi axınını ehtiva edə biləcək bu cür risk və
təsirləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər və fəaliyyətləri həyata keçirmək məqsədilə əlavə vəsaiti
təmin edəcəkdir.

ZƏRURİ TƏDBİRLƏR VƏ FƏALİYYƏTLƏR

VAXT QRAFİKİ

MƏSUL
QURUM/ORQAN

Layihənin icrası müddətində altı ayda
bir dəfə

AAYDA

Hadisə və ya qəza haqqında
öyrəndikdən sonra 48 saat ərzində
Banka məlumat verilməsi

AAYDA

MONİTORİNQ VƏ HESABATVERMƏ
A

B

MÜNTƏZƏM HESABATVERMƏ
Layihənin ekoloji, sosial, sağlamlıq və təhlükəsizlik (ESST) göstəriciləri, o
cümlədən lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, ƏMÖP-in icrası, ƏMÖP
çərçivəsində tələb olunan ekoloji və sosial məsələlər üzrə sənədlərin
hazırlanması və icrasının gedişatı, maraqlı tərəflərin iştirakı ilə bağlı fəaliyyətlər,
Podratçı tərəfindən ESST-in icrası, ESST hadisələri, şikayətlərə baxılma
mexanizm(lər)inin icrası üzrə mütəmadi monitorinq hesabatlarının hazırlanması
və Banka təqdim edilməsi.
HADİSƏLƏR VƏ QƏZALAR
Ətraf mühitə, təsirə məruz qalan icmalara, əhaliyə və ya işçilərə ciddi dərəcədə
mənfi təsir edən və ya təsir etməsi ehtimal olunan layihə ilə bağlı hər hansı
hadisə və ya qəzalar, o cümlədən böyük miqdarda gözlənilməz çirkləndirici və
təhlükəli materialların sızması; iş sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə bağlı ciddi
xəsarətlər; və yol qəzaları barədə Bankın dərhal məlumatlandırılması.
Hadisə və ya qəzanı aradan qaldırmaq üçün görülən və ya görülməsi
planlaşdırılan təxirəsalınmaz tədbirləri və müvafiq olaraq hər hansı podratçı və
nəzarət edən qurum tərəfindən təqdim olunan hər hansı məlumatı göstərməklə
bu hadisə və qəza ilə əlaqədar kafi təfərrüatların təmin edilməsi. Daha sonra,
Bankın sorğusuna əsasən, hadisə və ya qəza haqqında hesabatın hazırlanması
və onların təkrar baş verməməsi üçün hər hansı tədbirlərin təklif edilməsi.

C

PODRATÇILARIN AYLIQ HESABATLARI
Podratçılar ekoloji və sosial göstəricilər ilə bağlı daxil olmaqla, monitorinq üzrə
hesabatları AAYDA-ya təqdim edəcəklər. AAYDA tikinti işləri və texniki nəzarət
üzrə müqavilələrə podratçılar üçün hesabatvermə öhdəliyinin daxil edilməsini
təmin etməlidir. AAYDA Bankın sorğusu ilə monitorinq üzrə hesabatlar təqdim
edəcəkdir.

Bank üçün məqbul vaxt qrafikində
və Bankın xahişi ilə növbəti hesabat
təqdim olunacaqdır

Podratçıların müqavilələrinin
qüvvədə olduğu müddətdə aylıq
əsasda

AAYDA

ESS 1: EKOLOJİ VƏ SOSİAL RİSKLƏRİN VƏ TƏSİRLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ
1.1

1.2

1.3

TƏŞKİLATİ STRUKTUR
Ekoloji, əmək, sağlamlıq və təhlükəsizlik məsələlərinə məsul olan ən azı bir
mütəxəssis, eləcə də sosial və maraqlı tərəflərin cəlb olunması məsələlərinə
məsul olan bir mütəxəssis daxil olmaqla ESS-lar, ESÖP və müvafiq sənədlərə tam
uyğunluğun təmin edilməsinə cavabdeh olacaq Ekoloji və Sosial risklərin
idarəetməsinin dəstəklənməsi üçün ixtisaslı heyəti olan təşkilati strukturun
(layihə icra qrupu) təşkil edilməsi.
EKOLOJİ VƏ SOSİAL QİYMƏTLƏNDİRMƏ
Layihənin, o cümlədən Komponent 1 və Texniki Dəstək (TD) çərçivəsində
fəaliyyətlərin, məsləhət xidmətlərinin və təlimlərin ekoloji və sosial aspektlərinin
qiymətləndirilməsi və Komponent 3 çərçivəsində kiçik fiziki işlər üçün sahəyə
məxsus ESİP-ın yoxlama siyahılarının hazırlanması üçün qaydaları və
prosedurları müəyyən edən Layihənin Ekoloji və Sosial İdarəetmə Çərçivəsinin
(ESİÇ) Bank üçün məqbul şəkildə qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi. İkinci
dərəcəli Salyan-Biləsuvar yolunun bərpası üçün ESİP-in Bank üçün məqbul
şəkildə yenilənməsi, qəbul edilməsi və həyata keçirilməsi.
İDARƏETMƏ VASİTƏLƏRİ
Salyan-Biləsuvar yolu üçün ESİP-in yenilənməsi, qəbul edilməsi, təkrar
açıqlanması və həyata keçirilməsi.

Layihənin ESİÇ-ə uyğun olaraq Komponent 3 çərçivəsində təklif olunan
fəaliyyətlərin yoxlanması və bundan sonra Bank üçün məqbul şəkildə sahəyə
məxsus ESİP-in yoxlama siyahılarının hazırlanması, qəbul edilməsi, açıqlanması və
həyata keçirilməsi.

Layihənin qüvvəyə
minməsindən əvvəl təşkil
olunması

AAYDA

Daha sonra Layihənin icrası
müddətində saxlanılması

Layihənin icrası müddətində ESİÇ və
ESİP-ə daxil olan təsirlərin
yumşaldılması tədbirlərinin yerinə
yetirilməsi

AAYDA

Müvafiq tender paketinin
yekunlaşdırılmasından əvvəl SalyanBiləsuvar yolu üzrə ESİP-in müfəssəl
layihələndirmə sənədi əsasında
yenilənməsi; layihənin icrası
müddətində həyata keçirilməsi

AAYDA

Layihənin icrası müddətində
müvafiq tenderlərin
başlanmasından əvvəl sahəyə
məxsus ESİP-nin yoxlama
siyahılarının hazırlanması və
açıqlanması

1.4

1.5

1.6

PODRATÇILARIN İDARƏ OLUNMASI
Müvafiq ekoloji və sosial məsələlər üzrə sənədlərin və planların, eləcə də
Əmək Resurslarını İdarəetmə Prosedurlarının (ƏRİP) podratçılar üçün
satınalma sənədlərinin ESST spesifikasiyalarına daxil edilməsi.

Tender sənədlərinin
yekunlaşdırılmasından əvvəl

Bunun ardınca, podratçılar tərəfindən onlarla bağlanmış müqavilələrin ESİP
tələblərinə/ ESST spesifikasiyalarına əməl olunmasının təmin edilməsi.

Layihənin icrası müddətində
podratçılara nəzarət edilməsi

TEXNİKİ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ MÜQAVİLƏLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ
ESS-lərin müvafiq aspektləri, o cümlədən Ekoloji və Sosial İdarəetmə üzrə
Çərçivə Sənədi (ESİÇ), Maraqlı Tərəflərin İştirakı Planı (MTİP), Əmək
Resurslarını İdarəetmə Prosedurları (ƏRİP) və bu ESÖP-in müvaviq aspektlərinin
texniki məsləhət xidmətlərinin texniki tapşırığına daxil edilməsi. Daha sonra
məsləhətçilərin yanaşmaları və hazırladıqları nəticələrin texniki tapşırığa
müvafiqliyinin təmin edilməsi.
İCAZƏLƏR, RAZILIQLAR VƏ SƏLAHİYYƏTLƏR
Müvafiq olaraq Layihə üzrə tələb olunan icazələr, razılıqlar və səlahiyyətlərin
müvafiq icraedici dövlət orqanlarından alınması və ya alınmasına dəstək
göstərilməsi.

Satınalma sənədlərinin
hazırlanmasından əvvəl

AAYDA

AAYDA

Layihənin icrası müddətində
məsləhətçilərə nəzarət edilməsi

AAYDA
Layihənin icrası müddətində

ESS 2: ƏMƏK QÜVVƏSİ VƏ İŞ ŞƏRAİTİ
2.1

ƏMƏK RESURSLARINI İDARƏETMƏ PROSEDURLARI
Dünya Bankının ekoloji və sosial standartları və Azərbaycan qanunvericiliyinə
müvafiq şəkildə Əmək Resurslarını İdarəetmə Prosedurlarının (ƏRİP) həyata
keçirilməsi və yenilənməsi.

Layihənin icrası müddətində
ƏRİP-in həyata keçirilməsi

AAYDA

2.2

2.3

2.4

LAYİHƏ İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN ŞİKAYƏTLƏRƏ BAXILMA MEXANİZMİ
Əmək Resurslarını İdarəetmə Prosedurlarında (ƏRİP) qeyd olunduğu kimi və
ekoloji və sosial standartlara müvafiq şəkildə, Layihə işçiləri üçün şikayətlərə
baxılma mexanizminin yaradılması, saxlanılması və tətbiq olunması. Müqavilə
üzrə işləyən işçilərin işəgötürənləri tərəfindən işçiləri üçün şikayətlərə baxılma
üzrə aktiv mexanizmin mövcudluğunun təmin edilməsi.

ƏMƏK SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜZRƏ (ƏST) TƏDBİRLƏR
Əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyi planının DB üçün məqbul şəkildə və
Azərbaycanın milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq qəbul edilməsi, icra edilməsi və
yenilənməsi. Risk idarəetmə tədbirləri sahəyə xas olan təhlükələrin hərtərəfli
qiymətləndirilməsinə əsasən müəyyənləşdiriləcəkdir.

LAYİHƏ İŞÇİLƏRİ ÜÇÜN TƏLİM
Podratçıdan ƏRİP-ə uyğun olaraq müqavilə ilə işə cəlb olunan işçilərin öz
hüquqları və öhdəlikləri haqqında məlumatlılığı artırmaq məqsədi ilə təlimlərin
təşkil edilməsinin tələb olunması.

Qüvvəyə minmə tarixindən sonra 30
gündən gec olmayaraq təşkil
edilməsi və saxlanılması

AAYDA

Müvafiq podratçı tərəfindən işlərə
başlamazdan əvvəl müqavilə üzrə
işləyən işçilər üçün şikayətlərə
baxılma mexanizminin əlyetərliyinin
və tam fəaliyyətinin təmin edilməsi

Layihənin icrası müddətində iş
sağlamlığı və təhlükəsizliyi (ƏST)
üzrə tələblərin qəbul olunması və
həyata keçirilməsi

AAYDA

Ən azı müqavilə müddətində bir
dəfə

AAYDA

ESS 3: RESURSLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ, ÇİRKLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ
3.1

TULLANTILARIN İDARƏ OLUNMASI
Yuxarıda 1.3 saylı bənddə qeyd olunduğu kimi, Ekoloji və Sosial İdarəetmə
Çərçivəsində (ESİÇ) və Salyan-Biləsuvar ESİP-da müəyyən olunan tullantıların
idarə olunması tədbirlərinin qəbul olunması, həyata keçirilməsi və
yenilənməsi.

Layihənin icrası müddətində

AAYDA

ESS 4: İCMANIN SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
4.1

YOL HƏRƏKƏTİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
Yuxarıda 1.2 və 1.3 saylı bəndlərdə nəzərdə tutulan Salyan-Biləsuvar yolu üzrə
ESİP və sahəyə xas ESİP yoxlama siyahılarında tələb olunduğu kimi, yol hərəkəti
və təhlükəsizliyi risklərinin qiymətləndirilməsi və idarə olunması üzrə tədbirlər və
fəaliyyətlərin qəbul olunması və yerinə yetirilməsi.

Tender prosesinin keçirilməsindən
əvvəl yol hərəkəti və təhlükəsizliyi
üzrə tələblərin tender sənədlərinə
daxil edilməsi

AAYDA

Layihənin icrası müddətində yerinə
yetirilməsinə nəzarət
Podratçının(ların) yol hərəkətinin idarə edilməsi üzrə iş planının texniki nəzarət
üzrə Mühəndisi (olduqda) və AAYDA-nı qane edəcək şəkildə hazırlamasının və
ona əməl olunmasının təmin edilməsi.

İşlər başlamazdan əvvəl planın
işlənib hazırlanması

AAYDA

Layihənin icrası müddətində Plana
riayət olunması
4.2

İCMANIN SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
İri miqyaslı infrastruktur sublayihələrinin Podratçı(lar)sının Layihə fəaliyyəti, eləcə
də Layihə işçiləri və işçi axını ilə bağlı icmalar üçün yaranan müəyyən risklər və
təsirlərin idarə olunması üçün, İcmanın Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi Planının
işlənib hazıranması və həyata keçirilməsi.

Podratçı(lar)nın yerli icmalara təsir riskləri və bu risklərin yumşaldılması tədbirləri
ilə bağlı işçilərin məlumatlılığını artırmasının təmin edilməsi.

İşlərə başlamazdan əvvəl tədbirlərin
işlənib hazırlanması

AAYDA

Layihənin icrası müddətində
tədbirlərin həyata keçirilməsi
Layihənin icrası müddətində

AAYDA

4.3

4.4

4.5

GENDER ZORAKILIĞI VƏ CİNSİ İSTİSMAR RİSKLƏRİ
Sahəyə xas ESİP-lərə ESİÇ-ə uyğun olaraq cinsi istismar, zorakılıq və cinsi təqib
risklərinin qarşısının alınması və yumşaldılması üzrə tədbirlərin daxil edilməsi və
onların icrasına nəzarət edilməsi. Bura məhdudlaşmadan bütün işçilər üçün
Davranış Kodeksinin hazırlanması və ona riayət olunması, gender əsaslı zorakılığa
qarşı həssas şikayətlərə baxılma mexanizmi, bütün işçilərin və icma üzvlərinin
gender əsaslı zorakılıq riskləri və onların yumşaldılması tədbirləri üzrə
məlumatlılığının artırılması daxildir.
TƏHLÜKƏSİZLİK XİDMƏTİ HEYƏTİ
Layihə çərçivəsində müqavilə ilə işə cəlb olunan hər hansı təhlükəsizlik xidməti
işçisinin daha əvvəllər sui-istifadə tarixçəsinə baxılmasının və işçilər və ya icmalar
üçün hər hansı bir riskin qarşısını almaq üçün güc tətbiqi üzrə kifayət qədər təlim
keçməsinin təmin edilməsi.

İCMA ÜÇÜN TƏLİM
Böyük infrastruktur sublayihələri üçün (məs. ikinci dərəcəli yolların bərpası)
Layihənin təsirinə məruz qalan hər icmada icmanın sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə
bağlı risklər haqqında məlumatlandırma görüşlərinin keçirilməsi və onlara
Podratçının hüquq və öhdəlikləri, həmçinin şikayətlər və onlara baxış üsulları
haqqında məlumat verilməsi.

İşlərə başlamazdan əvvəl

AAYDA

Layihənin icrası müddətində həyata
keçirilməsi

Təhlükəsizlik xidməti heyətinin işə
cəlb olunmasından əvvəl

AAYDA

Laiyhənin icrası müddətində yerinə
yetirilməsi

İşlərə başlamazdan əvvəl

AAYDA

ESS 5: TORPAQ ALINMASI, TORPAQDAN İSTİFADƏ MƏHDUDİYYƏTLƏRİ VƏ MƏCBURİ KÖÇÜRÜLMƏ
5.1

KÖÇÜRÜLMƏ PLANLARI
Müvafiq olan hallarda, ESS-ə və Layihə üzrə Köçürülmə Siyasəti Çərçivəsinin (KSÇ)
tələblərinə uyğun olaraq, köçürülmə planlarının hazırlanması, qəbul olunması və
həyata keçirilməsi. Müvafiq fəaliyyətlərin icrasından əvvəl köçürülmə planlarının
Bank tərəfindən təsdiq olunmasının və Bankı qane edəcək şəkildə tam olaraq
yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi.

Müvafiq Layihə işlərinə
başlamazdan əvvəl köçürülmə
planlarının haızrlanması və icrası

AAYDA

5.2

ŞİKAYƏTLƏRƏ BAXILMA MEXANİZMİ
Torpaq alınması, torpaqdan istifadə ilə bağlı məhdudiyyətlər, özəl əmlaka və ya
dolanışığa təsirlər və ya köçürülmə ilə bağlı hər hanşı şikayətin layihənin
Şikayətlərə Baxılma Mexanizmi vasitəsi ilə qəbul və emal olunmasının təmin
olunması.

Layihənin icrası müddətində

AAYDA

ESS 6: BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİN QORUNMASI VƏ CANLI TƏBİİ RESURSLARIN DAVAMLI İDARƏ EDİLMƏSİ
6.1

BİOMÜXTƏLİFLİYİN İDARƏ OLUNMASI
ESİÇ və Salyan-Biləsuvar yolu üzrə ESİP-də qeyd olunan bioloji müxtəlifliyin
idarə olunması tədbirlərinin qəbul olunması, həyata keçirilməsi və yenilənməsi.

Layihənin icrası müddətində

AAYDA

ESİP şərtlərinin müvafiq layihə sənədləri, tender sənədləri və tikinti işləri üzrə
müqavilələrə daxil edilməsi.
ESS 7: ABORİGEN ƏHALİ/SUB-SAHARANIN TARİXƏN XİDMƏTLƏRDƏN MƏHRUM OLMUŞ ƏNƏNƏVİ VƏ YERLİ İCMALARI
Bu standart layihəyə müvafiq deyildir.
ESS 8: MƏDƏNİ İRS
8.1

TƏSADÜFİ TAPINTILAR
ESİÇ-də təsvir olunan və Salyan-Biləsuvar yolu üzrə ESİP-ə və torpaq işlərini ehtiva Layihənin icrası müddətində
edən bütün sahəyə xas ESİP yoxlama siyahılarına daxil olan təsadüfi tapıntılar
prosedurunun icra edilməsi.

ESS 9: MALİYYƏ VASİTƏÇİLƏRİ
Bu standart layihəyə müvafiq deyildir.

AAYDA

ESS 10: MARAQLI TƏRƏFLƏRİN İŞTİRAKININ TƏMİN EDİLMƏSİ VƏ MƏLUMATLARIN AÇIQLANMASI
10.1

10.2

MARAQLI TƏRƏFLƏRİN İŞTİRAKI PLANININ HAZIRLANMASI VƏ İCRASI
Layihənin icrası müddətində maraqlı tərəflərin iştirakı Planının həyata keçirilməsi
və yenilənməsi.

LAYİHƏ ÜZRƏ ŞİKAYƏTLƏRƏ BAXILMA MEXANİZMİ
Layihənin icrası müddətində Şikayətlərə Baxılma Mexanizminin qəbul edilməsi,
yerinə yetirilməsi və saxlanılması.

Layihənin icrası müddətində maraqlı
tərəflərin iştirakıi Planının həyata
keçirilməsi və yenilənməsi

Layihənin icrası müddətində
Şikayətlərə Baxılma Mexanizminin
icrası və saxlanılması

AAYDA

AAYDA

POTENSİALIN ARTIRILMASI (TƏLİMLƏR)
CS1

Layihənin başlanğıc tədbirlərinin bir hissəsi olaraq, AAYDA heyəti üçün ESÇ
təliminin həyata keçirilməsi.

Layihə vəsaitinin istifadəsinə
başlamazdan əvvəl

AAYDA

CS2

Əmək sağlamlığı və təhlükəsizliyi, o cümlədən fövqəladə halların qarşısının
alınması və fövqəladə hallara hazırlıq və cavab tədbirləri, cinsi istismar, zorakılıq
və cinsi təqib daxil olmaqla icma sağlamlığı və təhlükəsizliyi üzrə Layihə işçiləri
üçün təlimlərin keçirilməsi.

İşlərə başlamazdan əvvəl

AAYDA

