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1. Giriş hissəsi

Dünya Bankı 1999-cu ildən etibarən Bank tərəfindən maliyyələşdirilən ilk Təhsil Sektorunda
İslahat Layihəsi və Uyğunlaşdırılan Proqram Kreditinin iki mərhələsi (Təhsil Sektorunun İnkişafı
Layihəsi (TSİL) I və II) vasitəsilə ümumi təhsil sahəsində islahatlara göstərilən səyləri
dəstəkləmişdir. Ölkə iqtisadiyyatı davamlı inkişaf etdiyi və yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinə olan
tələbat artığı üçün hökumət ali və orta ixtisas təhsilinin və texniki ixtisasın alınmasını
gücləndirmək baxımından təcili ehtiyacla üzləşmişdir. Hökumətin ehtiyaclarına cavab vermək
üçün 11-14 Maliyyə İli üzrə Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyasında (ÖTS) ali və orta ixtisas təhsilinin
keyfiyyətinin və ona çıxış imkanlarının artırılmasına, Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə
rəqabətə dözümlü olacaq yüksək ixtisaslı işçi qüvvəsinin hazırlanmasına olan ehtiyac islahatın
prioritet məsələləri kimi ünvanlanmışdır.

Bank qeyri-kreditləşmə əməliyyatları vasitəsilə ÖTS məqsədlərinin əldə edilməsini dəstəkləməyi
qərara almışdır. Hökumət ali təhsil sahəsində islahat prioritetlərinin formalaşdırılması prosesi ilə
məşğul olduğu halda, Bank komandası ali təhsil sektorunu dərindən təhlil etmiş, əsas diqqəti ali
təhsil sisteminə yönəldərək insan potensialının inkişafına dair analitik arayış hazırlamışdır.
Məlumatlar 2012-ci ildə Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda dörd əsas islahat sektorundan biri
kimi təqdim edilərək, müzakirə olunmuşdur. Komanda habelə Təhsil Strategiyasının
hazırlanması üçün davamlı olaraq texniki məsləhətlər vermişdir. 2013-cü ilin oktyabr ayında
Təhsil Strategiyası qüvvəyə mindikdən sonra TN Nazirlər Kabinetinin təsdiq etməsi üçün
Strategiyanın yol xəritəsini hazırlamışdır. Ali təhsil üzrə təklif olunan layihə Təhsil
Strategiyasının seçilmiş prioritet fəaliyyətinin icrasını vaxtında dəstəkləmək üçün
planlaşdırılmışdır.

Bu Ətraf Mühitin Idarəolunması üzrə Çərçivə Sənədi (ƏMİÇS) Ali Təhsil Layihəsi (ATL) üzrə
layihənin Əlaqələndirmə Qrupunun (LƏQ) heyəti, Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları, icraçı
orqanlar, mühəndislər, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə məsləhətçilər və digər əlaqədar şəxslər
tərəfindən istifadə edilmək üçün tərtib edilmişdir. Xüsusilə bu ƏMİÇS bu layihənin tərtib
edilməsinin və həyata keçirilməsinin bütün mərhələlərində ATL üzərində çalışan hər bir şəxsin
ətraf mühit məsələlərinin lazımi dərəcədə nəzərə alındığından və ətraf mühitin mühafizəsinə dair
Azərbaycan qanunlarına və Dünya Bankının Əməliyyat Strategiyası 4.01 “Ətraf Mühitin
Qiymətləndirilməsi”ətraf mühit məsələlərinə dair təlimatlarına uyğun olaraq, ətraf mühit
məsələlərinin səmərəli şəkildə həll edildiyindən əmin olmasına kömək etmək üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
ATL-də nəzərdə tutulan tədbirlərin əksəriyyəti Texniki Yardım təmin  etməklə təhsilin
keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa aid olduğuna görə, ətraf mühitə göstərilən təsirin miqyası çox
məhdud olacaqdır. Layihədə nəzərdə tutulan və ətraf mühitə təsir göstərmək imkanına malik olan
inşaat işləri əsasən seçilmiş ali təhsil müəssisələrinin və pedaqoji ixtisasartırma institutlarının
yenidən qurulmasına həsr edilən alt-layihələrdən ibarət olacaqdır və Layihə tərəfdən həyata
keçiriləcəkdir. Bu cür alt-layihələr seçilərkən, onların ətraf mühitə vurduqları ziyanı azaltmağa
cəhd göstəriləcəkdir.

ƏMİÇS bu fəslində Dünya Bankının ətraf mühitin qiymətləndirilməsinə dair təlimatlarına uyğun
olaraq, ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin tam nəzərə alınmasının təmin edilməsi üçün
nəzərdə tutulan üsullar və icra tədbirləri müəyyən edilmişdir. Hazırda Azərbaycanda tətbiq
edilən və bu layihəyə uyğun gələn ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları və standartları bu fəsildə
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təsvir edilmiş, habelə ölkə və rayon miqyaslarında müvafiq icazənamələrin və rüsxətnamələrin
verilməsi və ətraf mühit standartlarının yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi üçün cavabdeh olan
müəssisələrin adları bu fəsildə göstərilmişdir.
Bundan əlavə, bu fəsildə LƏQ heyətinə və layihənin tərəfdarlarına alt-layihələrin hər biri həyata
keçirilərkən tətbiq edilən ətraf mühitin vəziyyətinin ilkin yoxlamasına, qiymətləndirilməsinə və
monitorinqinə dair ətraflı təlimatlar verilmişdir. Ətraf mühitə dəyən hər hansı zərəri aşkar etmək
və həmin zərəri azaltmaq üçün tədbir görmək məqsədilə alt-layihələrin hər biri LƏQ tərəfindən
fərdi və xüsusi qaydada yoxlanacaq və təhlil ediləcək. Alt-layihələrin hər birinə dair təklif ətraf
mühitin vəziyyətinin yoxlanması üzrə tədbirlərin yaddaş siyahısından ibarət olacaq, layihənin
qiymətləndirməsi sənədi isə müvafiq qaydada uyğunlaşdırılaraq, xüsusi təhlil üsullarını, xərcləri
və zərərin azaldılması tədbirlərini əks etdirəcəkdir. Razılaşdırılmış ətraf mühit standartlarına
uyğun olaraq, alt-layihənin qiymətləndirilməsini və monitorinqini həyata keçirmək məqsədilə
LƏQ-də texniki mütəxəssislər üçün ixtisasartırma kursu keçiriləcəkdir.

ƏMİÇS-in əsas hissəsi alt-layihənin müxtəlif mərhələlərində ətraf mühitin vəziyyətinin
qiymətləndirilməsinə dair tövsiyələrdən/tələblərdən bəhs edir. O, həmçinin ətraf mühitə dəyən
zərərin azaldılması üzrə könüllü/icbari tədbirlərə dair tövsiyələrdən bəhs edir. Yaddaş siyahıları
ətraf mühitə göstərilən təsirin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan mühüm vasitələrdir. Hər
mərhələdə bu vasitələrdən əlavə, ekspertlərin hesabatları və tövsiyələri istifadə olunur.
Ekspert/mühəndis öz təcrübəsindən, habelə Alt-layihənin nəzəri və əməli tədqiqatlarının müvafiq
nəticələrindən istifadə edərək, öz hesabatını hazırlayır.

2. Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunlar və onları icra edən
müəssisələr

Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunlar və ətraf mühitin mühafizəsi üsulları. 1995-ci
ildə qəbul edilən və 2002-ci ildə dəyişdirilən Azərbaycan Konstitusiyasında vətəndaşların sağlam
və təmiz ətraf mühitə malik olmaq hüququ təsbit edilmişdir (39-cu bölmə). Bundan əlavə,
Konstitusiyada mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları arasında səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi
qaydası təsbit olunmuşdur. Həmin qaydaya uyğun olaraq, Azərbaycanda ətraf mühitin
mühafizəsi ilk növbədə Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunla (1999-cu il) tənzimlənir. Bu
qanunda ətraf mühitin mühafizəsinin əsas prinsipləri, habelə ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində
dövlətin, ictimai birliklərin və vətəndaşların hüquq və öhdəlikləri təsbit olunur. Həmin qanunda
ətraf mühitə göstərilən təsirin qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar olan tədbirlərin hazırlanmasına dair
tələblər, ətraf mühitin keyfiyyəti standartları, və ətraf mühitə mənfi təsir göstərən tədbirlərə icazə
verilməsinə, ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasına və azaldılmasına, ətraf mühitin
vəziyyətinin monitorinqinə və yoxlanmasına dair tələblər, habelə ictimai rəyin və qanun
pozucularına tətbiq edilən cəzaların əhəmiyyəti təsbit olunmuşdur. Ətraf mühitin mühafizəsi
məsələlərini tənzimləyən digər əhəmiyyətli qanun Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanundur
(1999-cu il). Bu qanunda insanın və cəmiyyətin həyatının və sağlamlığının, maddi və mənəvi
dəyərlərinin, ətraf mühitin, o cümlədən atmosfer havasının, fəzanın, su hövzələrinin, faydalı
qazıntıların, təbiətin, bitkilərin və heyvanların təbii fəlakətlərdən və insan fəaliyyətindən doğan
təhlükədən qorunmasının hüquqi əsaslarına xüsusi diqqət yetirilmişdir. 1992-ci ildən başlayaraq
sanitar-epidemioloji təhlükəsizlik, torpaq islahatı, energetika, səhiyyə, su, meşələr, torpaq
kadastrı və torpaqdan istifadə, sənaye və məişət tullantıları, ekoloji təhlükəsizlik, su təchizatı və
çirkab sular, atmosferin mühafizəsi və xüsusi qaydada mühafizə olunan ərazilər kimi xüsusi
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məsələləri tənzimləyən digər qanunlar qəbul edilmişdir. Bundan əlavə, ətraf mühitə dair
qanunvericilik aktlarının və müvafiq Prezident Fərmanlarının və Sərəncamlarının əsas
mətnlərinin izah olunmasına kömək etmək məqsədilə Nazirlər Kabineti bir çox (75-dən artıq)
qərar qəbul etmişdir.

Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunun 42-ci maddəsinə uyğun olaraq, Ekologiya və təbii
sərvətlər Nazirliyi (ETSN) hər hansı yeni investisiya layihəsini başlamazdan əvvəl həmin
layihənin müəllifi tərəfindən işə götürülən müstəqil ekspertlərin hazırladıqları ətraf mühitin
qiymətləndirilməsinə dair sorğunun və sənədlərin nəzərdən keçirilməsi üçün cavabdeh olan
orqandır. Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin hüquqi əsasını təşkil edən digər əsas qanunlar
Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanundur (1999-cu il) və Azərbaycanda ətraf mühitin
qiymətləndirilməsi qaydaları haqqında qərardır (1996-cı il). Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi
(ƏMQ) haqqında ərizə ETSN-in mərkəzi aparatına və ya yerli idarəsinə təqdim oluna bilər.
ƏMQ haqqında ərizəni nəzərdən keçirərkən ETSN aşağıda göstərilən meyarları tətbiq edir:

 Təklif olunan layihədə yeni texnologiyaların istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdurmu?
 Təklif olunan üsulların və ya texnologiyaların həcmləri və mürəkkəblik dərəcələri;
 Layihənin ətraf mühitə göstərəcəyi təsir;
 Təklif olunan layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində yerli əhalinin vəziyyəti əhəmiyyətli

dərəcədə dəyişəcəkdirmi?
 Nəhayət, ictimaiyyətin təklif olunan layihəyə münasibəti.

Azərbaycan bir sıra beynəlxalq və ikitərəfli konvensiyaları, sazişləri və razılaşmaları, o
cümlədən ətraf mühitin mühafizəsi ilə əlaqədar olan 15 konvensiyanı qəbul etmişdir. Azərbaycan
Respublikasının hər bir qanununa daxil olan xüsusi fəsildə və ya maddədə bəyan olunur ki, əgər
beynəlxalq sazişlərdə təsbit olunan qaydalar Azərbaycanın qüvvədə olan qanunvericiliyinin
müvafiq müddəalarına zidd olarsa, onda beynəlxalq sazişlərdə təsbit olunan qaydalar üstün
tutulmalıdır.

Ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan müəssisələr. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
(ETSN) ölkə miqyasında ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərin davamlı istifadəsi və bərpası,
habelə ətraf mühitin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün cavabdehdir. Yerli səviyyədə isə ETSN
özünün 11 yerli idarəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Həmin yerli idarələr öz ərazilərində yeni
layihələrin həyata keçirilməsi nəticəsində ətraf mühitə zərər dəyib-dəyməyəcəyini müəyyən
edirlər.

ATL çərçivəsində alt-layihələrin adi qaydada nəzərdən keçirilməsi nəticəsində həmin tədbirlərin
növündən asılı olaraq, ətraf mühitin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin hansı növünün tətbiq
edilməsinə ehtiyac olduğu müəyyən ediləcəkdir. Göründüyü kimi, alt-layihələrin əksəriyyəti
üçün ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin heç bir növü tələb olunmur, yaxud ətraf mühitə
göstərilən təsiri və həmin təsirin azaldılması yollarını müəyyən edən yaddaş siyahısı əsasında
sadə ekoloji yoxlamanın keçirilməsi tələb olunur. Digər məsələlərlə yanaşı, ƏMİÇS Yaddaş
siyahısı vasitəsi ilə ünvanlanan ekoloji məsələləri əhatə edən təklif forması LƏQ-in köməkliyi ilə
alt-layihəni təklif edən şəxs (Ali Təhsil müəssisəsini rektoru və ya müəllim ixtisasartırması
institutunun rektoru) tərəfindən doldurulacaq və LƏQ-in mühəndisi və ƏM dair məsləhətçi
tərəfindən yoxlanacaqdır. Lazım olduqda, ayrıca alt- layihələr və ərazilər üçün Ətraf Mühitin
İdarəolunması Planları (ƏMİP) hazırlana  bilər.
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3. ATL üzrə LƏQ-in ətraf mühitin mühafizəsi strategiyalarına və üsullarına dair
yanaşması
ATL üzrə LƏQ-in (bundan sonra bu sənəddə LƏQ adlandırılacaqdır) ətraf mühitin mühafizəsinə
dair strategiyasının məqsədi öz məzunları üçün yüksək keyfiyyətli və müfaviq təhsil ilə təmin
etmək üçün ALT-də nəzərdə ali təhsil sisteminin möhkəmləndirilməsi, həmçinin öz məzunlarına
yüksək keyfiyyətli və müvafiq təhsilin verilməsi üçün ali təhsil müəssisələrinin imkanlarının
artırılmasına yönəltməkdir. Bu məqsədlər aşağıda göstərilən üç layihə komponenti vasitəsilə əldə
olunacaqdır:

A. Layihə Komponentləri

Layihə üç komponentdən ibarətdir: (i) Ali Təhsil Sisteminin Gücləndirilməsi; (ii) ATM-lərin
imkanlarının artırılması; (iii) Layihənin Əlaqələndirilməsi, Monitorinqi və Qiymətləndirilməsi
1-ci və 2ci Komponentlər eyni zamanda başlayacaq, və alt-layihələr daxil olmaqla hər bir
komponentin xeyri üçün həyata keçirilərək əldə edilmiş təcrübələr davamlı məlumatlarla təmin
ediləcəkdir.

Komponent 1: Ali Təhsil Sisteminin Gücləndirilməsi

Bu komponent institusional müstəqilliyi artırmaq baxımından idarəetmə və tənzimləmə sistemini
təkmilləşdirmək, keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərini və siyasi alət olaraq ali təhsilin
maliyyələşdirilməsini gücləndirmək üçün Təhsil Nazirliyinin (TN) və ali təhsil ilə əlaqədar digər
qurumların sistem səviyyəsində imkanlarının artırılmasını dəstəkləyəcəkdir.

Alt-komponent 1.1: Ali Təhsilə Rəhbərliyin Təkmilləşdirilməsi

Alt-komponentin Məqsədi: Təhsil Nazirliyinin və ali təhsil ilə əlaqədar digər qurumların
imkanlarını gücləndirmək, burada muxtariyyət və cavabdehliyin yaxşı tarazlanması və Bolonya
Bəyannaməsinə və beynəlxalq təcrübələrə uyğun olması.

Xüsusilə, bu alt-komponent ATM-lər üçün əlverişli mühitin yaradılması üçün ali təhsildə
idarəetmə sistemini təkmilləşdirməkdə Təhsil Nazirliyi və ali təhsil ilə əlaqədar digər qurumları
dəstəkləyəcəkdir. Alt-komponent aşağıdakı tədbirləri dəstəkləyəcəkdir:

 AT sisteminin idarəçiliyi ilə bağlı müvafiq qanun və qaydaların nəzərdən keçirilməsi,
qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklərin layihəsinin hazırlanması;

 ATM və seçilmiş proqramların lisenziyalaşdırılması və akkreditasiyası üçün siyasi çərçivənin
nəzərdən keçirilməsi və onun yenidən işlənməsi;
 ATM-lərin muxtariyyət sahələri və səviyyələrinin, habelə cavabdehliklə bağlı tələblər üçün

qaydaların müəyyən edilməsində TN və ali təhsillə əlaqədar digər qurumların potensialının
artırılması, institusional muxtariyyətin tədricən artırılması üçün orta müddətli planın
hazırlanması;

 ATM-lərin icrasının monitorinq və qiymətləndirilməsində TN-nin potensialının artırılması, o
cümlədən:
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i) TN-nin vaxtında, qərəzsiz və istifadəçi üçün rahat şəkildə ali təhsil müəssisələrinin icrası
haqda informasiya verə bilməsi üçün müvafiq göstəricilər müəyyən etmək; və

ii) Dəlillərə əsaslanan siyasətin hazırlanmasını dəstəkləmək üçün məlumatların toplanması,
emalı və təhlili üçün mexanizmin qurulması; və

iii) Informasiyanın müvafiq iştirakçı tərəflərə verilməsi və yayılması;
 TN və ya digər müvafiq agentliklər tərəfindən zəruri olan tədqiqatların aparılması.

Alt-komponent 1.2: Xarici Keyfiyyətə Nəzarət Mexanizmlərinin Gücləndirilməsi

Alt-komponentin Məqsədi: Azərbaycan müəssisələrinin verdiyi ali təhsil dərəcə və diplomları
yerli və beynəlxalq səviyyədə tanınmasını və etibarlı olmasını, bacarıq və səriştələri həqiqi ifadə
etməsini təmin etmək üçün KN mexanizmlərini gücləndirmək.

Bu alt-komponent şəffaflıq, səmərəlilik, müstəqillik, təkmilləşməyə istiqamətlənmə sahəsində
beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğunlaşdırılmış milli KN sisteminin hazırlanmasında TN-ni
dəstəkləyir.

Hazırda TN-də Hüquqi Ekspertiza və Lisenziyalaşdırma Şöbəsi ATM-lərdə avadanlıq və
resursların ilkin yoxlamasını aparmaqla, ATM və onların proqramlarının lisenziyalaşdırılması
üçün cavabdehlik daşıyır. Hər beş ildən bir ATM-lər yeni yoxlamadan keçir (hazırda
akkreditasiya adlanır), bunun nəticəsində onun lisenziyası yenilənə bilər; əgər Lisenziyalaşdırma
standartları ödənmirsə, konkret proqramların və ya hətta bütün müəssisənin lisenziyası geri alına
bilər. TN kompleks KN sistemini icra etməyə qərar vermişdir ki, bu sistem Bolonya sazişini
imzalayan tərəflərin tələblərinə uyğundur. Nazirlikdə Keyfiyyətə Nəzarət mexanizminin
qurulması planlaşdırılır ki, o da şəffaflıq, səmərəlilik, müstəqillik üzrə beynəlxalq şərtlərə cavab
verib, inkişaf yönümlü olacaqdır. Hüquqi Ekspertiza və Lisenziyalaşdırma Şöbəsi KN üzrə
cavabdeh olacaq əsas qurumdur ki, onun potensialı qüvvətləndirilməlidir. TN Aİ tərəfindən
maliyyələşdiriləcək və 2015-ci ilin ortasında həyata keçirilməyə başlayacaq tvinninq proqramına
Nazirlik cəlb ediləcək, ibtidai və orta peşə təhsili və təlimi və ali təhsil üçün Azərbaycanda Milli
İxtisas Çərçivəsinin (AzQF) hazırlığı, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmış, üç ATM-də
sınanmış KN standart və təlimatlarının müəyyən edilməsi məsələləri diqqət mərkəzində
olacaqdır. Bu tədbirlər əsasında onlar TN-nə Ali Təhsildə Keyfiyyətə Nəzarət üzrə Avropa
Assosiasiyasına (ENQA) uyğunlaşdırılmış kənar keyfiyyətə nəzarət prosesləri üçün proqram
təklif edəcəklər.

Hazırkı alt-komponentdə məqsəd bu paralel tədbirlərə əsaslanmaq, ATM və seçilmiş
proqramların akkreditasiyası üçün keyfiyyət standartları və prosedurlarının müəyyən edilməsi və
tətbiqi üçün təfərrüatlı prosedurların hazırlanması və onların icrasına diqqət yetirməkdir; bu, həm
də səmərəli kənar keyfiyyətə nəzarət prosesinin idarə edilməsi və onun həyata keçirilməsi
baxımından akkreditasiyaya dair qərar qəbul edən tərəflərin, texniki heyət və kənar nəzarətçilərin
potensial quruculuğuna olan ehtiyacı ödəyir. Alt-komponent aşağıdakı tədbirləri
dəstəkləyəcəkdir:

 TN-də qərarların hazırlanması və KN-nin inzibati fəaliyyəti ilə məşğul olan cari
strukturun yenidən nəzərdən keçirilməsi və strukturun dəyişdirilməsi;

 Həmin icmal əsasında, aşağıdakı iki əsas funksiyanı yerinə yetirməsi üçün strukturun
dəyişməsi:
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(i) Qərarların verilməsi funksiyası, bu, tanınmış akademik mütəxəssislərin
cavabdehliyidir; və

(ii) Texniki funksiya, hüquqi, akademik və informasiya təcrübəsi üçün peşəkar üzvlərin
vəzifəsi;

 TN-nin aşağıdakı sahələrdə potensialını artırmaq:
(iii) KN mexanizminin əsas xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirmək və təsdiqləmək, qərar

qəbul etmək funksiyası altında ATM-lər və ya proqramlar qiymətləndirildikdə
akkreditasiyaya dair qərarlar vermək; və

(iv) Texniki funksiya çərçivəsində icra baxımından qərarların hazırlanması funksiyası ilə
təsdiq ediləcək KN mexanizmi, standart və prosedurları üzrə təkliflər hazırlamaq.

 ATM-lərin keyfiyyətə zəmanət standartları və prosedurlarının hazırlanmasında tərəfdaş
kimi iştirak etmələri üçün onlarla işləmək, o cümlədən:

o informasiya və təlim seminarlarının keçirilməsi, və
o institusional və proqram üzrə keyfiyyət meyarlarını hazırlayan və yekunda kənar nəzarət

komandalarının üzvü olacaq orqanlarda iştirak etməyə ATM nümayəndələrinin dəvət
edilməsi.
 KN mexanizmi, standart və təlimatlarının hazırlanmasında TN-nin dəstəklənməsi;
 Hazırlıq mərhələsində olan KN mexanizmi haqda məlumatı yaymaq üçün

kommunikasiya prosesinin hazırlanması;
 KN mexanizminin təsis edilməsini dəqiq tənzimləmək, keyfiyyətin akkreditasiyası

standart və prosedurlarını icra etmək məqsədilə yerli ekspertlərin potensialını artırmaq
üçün şərait yaradacaq ATM-lər və seçilmiş proqramların qiymətləndirilməsi üçün pilot
prosesin hazırlanması;

o KN mexanizminin icrası ilə bağlı KN orqanı, ATM heyəti, kənar nəzarətçilər və digər
kadrlar üçün təlimə olan ehtiyacın müəyyən edilməsi və potensial quruculuğu
tədbirlərinin təyin edilməsi;

 KN orqanı, ATM heyəti, kənar nəzarətçilər üçün təlimin keçirilməsi;
 Pilot institusional və proqram akkreditasiyalarının aparılması;
 Milli qaydalara və beynəlxalq səviyyəli yaxşı təcrübəyə uyğunlaşdırılmış eksperimental

KN prosesi əsasında Milli KN sisteminin, o cümlədən təlimatlar, keyfiyyət meyarları və
prosedurlarının hazırlanması;

 Azərbaycanın KN sistemini nəzərdən keçirmək üçün tanınmış TN şəbəkəsindən
beynəlxalq qiymətləndiricilərin dəvət edilməsi; və

 KN orqanı ilə beynəlxalq KN təşkilatları arasında tərəfdaşlıqların qurulması.

Alt-komponent 1.3: Ali Təhsilin Maliyyələşdirilməsinin İslahatı
Alt-komponentin Məqsədi: Ali təhsil sistemi üçün dövlət və özəl sektor tərəfindən müvafiq
qarışıq maliyyələşməni təmin etmək, bərabər imkanları, keyfiyyət və səmərəliliyi artırmaq kimi
Nazirliyin strateji və siyasi məqsədlərinə çatmaq üçün siyasi alət olaraq dövlət vəsaitlərindən
istifadə etmək.

Hökumət ali təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün 2010-cu ildə adambaşına maliyyələşmə
sistemini tətbiq etmişdir. Bu alt-komponent ali təhsilin maliyyələşməsi üzrə qısamüddətli və
ortamüddətli əhatəli islahat strategiyasının hazırlanmasında və icrasında TN-ə dəstək verir.
İslahatdan sonra bu maliyyə modeli 1) TN-nin strateji və siyasət məqsədlərinə uzlaşdırılacaq (və
dəstəkləyəcək), 2) yaxşı beynəlxalq təcrübələrə uyğun olacaq və 3) Azərbaycanın ali təhsil
sistemindəki maraqlı tərəflərdən alınan məlumatlara əsaslanacaqdır. İslahat strategiyasına onun
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icrası baxımından qanunvericiliyə dəyişikliklər tələb oluna bilər ki, bu da alt-komponent 1.1.
formalaşdıracaqdır. Bu komponent çərçivəsinə aşağıdakı tədbirlər daxildir:

 Mövcud ali təhsilin maliyyələşdirilməsi sisteminin qiymətləndirilməsi. Qiymətləndirməyə
aşağıdakı dörd element daxil olacadır:
o ATM-lər, o cümlədən özəl ATM-lər üçün dövlət tərəfindən maliyyələşdirilmə vasitələri

(dövlət büdcəsindən ayırmalar, tədqiqatların maliyyələşdirilməsi, xərclərin paylaşılması və
sair);

o ATM-lər üçün maliyyələşmə mənbələrinin (təhsil haqları, bazardan əldə olunan gəlirlər,
kənar tədqiqatlardan gəlirlər, transfer fəaliyyətləri və sair) və bütün bu mənbələrlə bağlı
qaydaların və təlimatların müxtəlifləşdirilməsi;

o ATM-lərin maliyyə müstəqilliyi və cavabdehliyi (birdəfəlik və ya xərc maddələri üzrə
ayırmalar, vəsaitləri çevik xərcləmək və maliyyə ehtiyatları qurmaq sərbəstliyi, maliyyə
qaydaları, əmək haqlarını müəyyən etmək ixtiyarı və sair);

o Tələbələrin maliyyələşməsi və dəstəklənməsi (tələbənin fərdi maliyyə vəziyyəti, kreditlər,
stipendiyalar və sair).

 Qiymətləndirmə ilə tövsiyə edilən islahatların ən azı birinin sınanması.

Alt-komponent 1.4: İctimaiyyətin Məlumatlandırılması Kampaniyası və Ali Təhsil
İslahatlarının Səmərəliliyinin Monitorinqi
Alt-komponentin Məqsədi: İctimaiyyətin məlumatlandırılması və informasiya kampaniyasının
layihəsinin hazırlanması və icrasında, ali təhsil islahatlarının təsiri haqda anlayışların
qiymətləndirilməsində, təcrübənin qərar qəbul etmə prosesində istifadə edilməsində TN-nin
potensialını artırmaq.
İndiyədək ali təhsil islahatları tədricən kiçik miqyasda yer almışdır. Təklif edilən layihə ilk iri
miqyaslı layihələrdən biridir ki, kompleks şəkildə ali təhsil islahatlarını dəstəkləyir. Ali təhsil
sahəsində iştirakçı tərəflər ali təhsil sahəsindəki qlobal meyllərə və islahata olan ehtiyaclara daha
az məruz qalmışlar. Buna görə də hərtərəfli ictimaiyyətin məlumatlandırılması və informasiya
kampaniyasının başlanması islahat sahəsində ictimai dəstəyi qazanmaq baxımından vacib
olacaqdır. Eyni zamanda islahatların müvafiqliyi və səmərəliliyi haqda ictimai fikri öyrənməklə
layihənin icrasına və qərar qəbul etmə prosesinə mühüm töhfə göstəriləcəkdir.

Bu alt-komponentin məqsədi ali təhsil islahatlarında ictimai məlumatlandırmanın artırılmasında
TN-nin potensialını qurmaqdır. Bu, (i) ali təhsil islahatlarında olan qlobal meyllər və ali təhsil
sahəsində xidmətlərin keyfiyyət və müvafiqliyini artırmaq üçün Azərbaycanda islahata olan
ehtiyaclar barədə bilik və informasiyanın yayılması üçün ictimai məlumatlandırma və
informasiya kampaniyasının layihəsinin hazırlanması və onun icra edilməsində; və (ii) bu
islahatların müvafiqliyi və səmərəliliyi barədə ictimai fikirlərin öyrənilməsində QHT və TN-də
İnformasiya Şöbəsinin Media Bölməsini dəstəkləyəcəkdir. Kampaniya icmanın qurulması,
tərəfdaşlığın formalaşması və məsləhətləşmələrin aparılmasına yönələn və mərhələli şəkildə olan
məsləhətli dəyişiklik proseslərini təqdim edəcəkdir. İnformasiya və kommunikasiya üzrə
marketinq texnikaları təşviqat və məsləhətləşmə metodları ilə birgə istifadə ediləcəkdir. Bu
komponent çərçivəsində təklif edilən əsas tədbirlərə aşağıdakılar daxildir:

 İnformasiyanı yaymaq üçün televiziya, radio, internet səhifələri, mobil texnologiyası və
qəzetlər vasitəsilə müxtəlif variantlarla ictimaiyyətin məlumatlandırılması və



10

informasiyanın yayılması üçün çərçivə və marketinq strategiyasının layihəsinin
hazırlanması və icra edilməsi;

 İctimaiyyətin məlumatlandırılması kampaniyası çərçivəsində təklif edilən tədbirləri
yerinə yetirmək, onlara nəzarət etmək və yoxlamaq üçün TN-nin heyətinə təlim
keçirilməsi;

 Hər layihə komponenti çərçivəsində keyfiyyətin qiymətləndirilməsinin aparılması və
idarə edilməsi. Hər qiymətləndirmə proqramların üç müxtəlif mərhələsində aparılacaqdır:
(1) qiymətləndirmənin baza xəttini təmin etmək üçün ilkin mərhələ, (2) orta müddətli
mərhələ, və (3) proqramın sonunu əhatə edən mərhələ;

 Ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinin, fakültə üzvləri və administrasiyanın, eləcə də
işəgötürənlərin təhsilin müvafiqliyinə dair fikrini öyrənmək üçün onlara yönəlmiş
qiymətləndirmə və müayinələrin aparılması;

 Qlobal və yerli səviyyələrdə ali təhsil islahat tendensiyalarının əhatə dairəsi mövzusunda
media üçün təlimlərin keçirilməsi.

Komponent 2: ATM-lərin imkanlarının artırılması

Bu komponentin ikili məqsədi vardır: ATM-lərin idarəetmə sahəsindəki potensialının
artırılmasını dəstəkləmək və institusional səviyyədə potensial quruculuğu sahəsində üç fərqli
fəaliyyət vasitəsilə onların proqramlarının keyfiyyət və müvafiqliyini artırmaq.

Alt-komponent 2.1: Liderlik və İdarəçilik Potensialının Qurtulmasında ATM-lərin
Dəstəklənməsi

Alt-komponentin Məqsədi: Öz müəssisəsinə rəhbərlik etməsində və öz proqramlarının
keyfiyyət və müvafiqliyinə zəmanət verilməsində institusional strukturun təsis edilməsində
ATM-lərin yüksək və orta səviyyəli rəhbərliyinin potensialını artırmaq.

Bu alt-komponent çərçivəsində müxtəlif səviyyələrdə müəssisə rəhbərlərinə ünvanlanan
kompleks təlim proqramı ilə rəhbərlik və idarəetmə səviyyəsində ATM-lərin potensial
quruculuğu dəstəklənəcəkdir. İki bir-birini tamamlayan tədbirlə təlim təşkil ediləcəkdir: birinci,
horizontal təlim müxtəlif müəssisələrdə eyni vəzifələrdə olan rəhbər işçilərə yönələcəkdir (məs.,
rektorlar, prorektorlar, dekanlar); ikincisi, vertikal təlim müəssisədə əsaslanaraq, eyni
müəssisənin rəhbər işçilərini bir araya gətirəcəkdir. Alt-komponent eləcə də seçilmiş rəhbərlik və
inzibatçılar üçün qısa müddətli xaricə staj və təlim proqramlarını da maliyyələşdirəcəkdir.
Potensial quruculuğu üzrə bu tədbir dövlət və özəl sektordan olan bütün ATM-lər üçün açıq
olacaqdır (dövlət və özəl). Alt-komponent aşağıdakı tədbirləri maliyyələşdirəcəkdir:

 ATM-in potensial quruculuğu sahəsindəki ehtiyaclarını müəyyən etmək və horizontal təlim
proqramı hazırlamaq üçün ehtiyacların ümumi qiymətləndirməsini aparmaq;

 Ölkədə ATM-lər üçün iki səviyyədə təlimlər: ATM-lərdə eyni vəzifədə olan rəhbər işçilər və
inzibatçılar üçün ümumi potensial quruculuğu və müxtəlif vəzifə tutan rəhbər və inzibati
işçiləri bir araya gətirən fərdi ATM üçün konkret potensial quruculuğu;
o Horizontal təlim üçün mövzular ehtiyaclar qiymətləndirildikdən sonra müəyyən edilərək,

aşağıdakılardan hər birisini və ya bəzilərini əhatə edə bilər:
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- Kompleks strateji planın hazırlanması üçün liderlik, idarəçi və strateji
planlaşdırma;

- Institusional ehtiyacların qiymətləndirilməsi mexanizm və prosedurları;
- Daxili keyfiyyət idarəçiliyi mexanizmləri;
- Zəruri təkmilləşdirmə işlərinin aparılması üçün institusional tədqiqat,

planlaşdırma və qiymətləndirmə potensialı;
- Akademik və idarəetmə prosesləri (məs., yeni qısamüddətli və ya digər ali təhsil

proqramlarının layihələndirilməsi, heyət üçün ixtisasın artırılması və s.);
- Əsaslı strateji planın hazırlanması üçün liderlik, idarəetmə və strateji

planlaşdırma;
- Daxili keyfiyyətin idarəolunma mexanizmləri;
- Zəruri təkmilləşdirmələr üçün institusional araşdırma, planlaşdırma və

qiymətləndirmə bacarıqları;
- Akademik və idarəetmə prosesləri;
- Daxili keyfiyyətə nəzarət mexanizmləri (o cümlədən kurrikuluma düzəlişin

edilməsi və onun yenilənməsi, müxtəlif institusional səviyyələrdə qiymətləndirmə
prosesləri, təkmilləşmə planlarının hazırlanması və monitorinqi);

- Maliyyə idarəetməsi (o cümlədən, büdcə, hesabat vermə, təhsil haqqı siyasəti və
s.);

- İnsan resurslarının idarə olunması (o cümlədən işə götürmə, əmək haqqı siyasəti,
ixtisasın artırılması və s.);

- Məlumat bazalarının idarə olunması (idarəetmə üzrə proqram təminatından
istifadə daxil olmaqla); və

- İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya.
o Vertikal təlim (fərdi ATM üçün), buraya fərdi ATM-də potensial quruculuğu ehtiyaclarını

müəyyən etmək və konkret təlim mövzularını seçmək üçün ehtiyacların
qiymətləndirilməsini layihələndirmək və aparmaq üçün heyətlə aparılacaq iş daxildir.

 Xaricdə ali təhsil müəssisələrində qısa müddətli stajlar və təlim; və
 Təlim proqramlarının qiymətləndirilməsi.

Alt-komponent 2.2: Seçilmiş islahat tədbirlərinin sınanması və əhatəsinin genişləndirilməsi

Alt-komponentin Məqsədi: Əsas islahat tədbirlərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində ATM-
lərin və əsas islahat sahələrinin sistemdə genişlənməsi üçün ümumi metodun hazırlanması
baxımından TN-nin potensialının qurulması

Bu alt-komponenti 3 dövlət ATM-lərin birində seçilmiş islahat tədbirlərinin pilot şəkildə
sınanmasında və sonradan tətbiq edilməsi üçün islahat modellərinin işlənməsində TN-ni
dəstəkləyəcəkdir (seçilmiş tədbirlərin və ATM-lərin siyahısı aşağıdakı cədvəldə verilir). İslahat
sahəsində spesifik fəaliyyətin tətbiqini dəstəkləmək üçün layihə çərçivəsində Azərbaycanın ali
təhsil siyasətinin prioritetlərinə uyğunlaşdırılmış mühüm tədbirlərin tətbiq edilməsi üçün model
hazırlanacaqdır. Həmin islahat modellərinin digər maraqlı ATM-lərə, o cümlədən özəl ATM-lərə
uyğunlaşdırılması və orada həyata keçirilməsi üçün onların təcrübəsi istifadə ediləcəkdir. İlkin
olaraq seçilmiş mövzulara (i) İnstitusional Tədqiqat (İT) və Daxili Keyfiyyətə Nəzarət (DKN),
(ii) Karyera Xidmətləri və Məzunların İzlənməsi, (iii) Təhsilin İdarəedilməsi Sistemi (TİS), (iv)
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Tələbə Xidmətləri, və (v) regional səviyyədə işçi qüvvəsinin uyğunlaşdırılması. Bu alt-
komponent aşağıdakı tədbirləri dəstəkləyəcəkdir:

 Zəruri islahat modellərinin hazırlanması;
 Pilot mərhələdə hər islahat üzrə birdən üçədək seçilmiş dövlət ATM-də islahatların

aparılmasınının dəstəklənməsi (hər ATM-in prioritetləri ilə müəyyən edilmiş islahatlar
siyahısı aşağıdakı cədvəldə verilir);

 İcranın qiymətləndirilməsi, digər ATM-də tətbiq edilməsi üçün modelin zəruri şəkildə
uyğunlaşdırılması;

 İkinci mərhələ üçün digər ATM-lərdə islahatların icrasının dəstəklənməsi.

Seçilmiş mövzular İT və
DKN

Karyera
xidmətləri/m

əzunların
izlənməsi

TİS Tələbə
xidmətlər

i

Regional səviyyədə
işçi qüvvəsinin

uyğunlaşdırılması

Bakı Dövlət Universiteti x x
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti x
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası x
Azərbaycan Texniki Universiteti x
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti x
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti x
Azərbaycan Dillər Universiteti x x
Azərbaycan Texnoloji Universiteti (Gəncə ş.) x x

Alt-komponent 2.3: Keyfiyyət və Müvafiqliyin Artırılması üçün İnkişaf Təşəbbüslərinin
Dəstəklənməsi

Alt-komponentin Məqsədi: Öz proqramlarının keyfiyyət və müvafiqliyini yaxşılaşdırmaq üçün
tələbatla şərtləşən təklifə əsaslanan layihələrin işləyib həyata keçirilməsində ATM-ləri
dəstəkləmək.

Bu alt-komponent tədris proqramlarının keyfiyyət və müvafiqliyini artırmaq üçün təklifə
əsaslanan inkişaf təşəbbüsləri istiqamətində ATM-ləri dəstəkləmək üçün şəffaf və səmərəli
mexanizmlərin hazırlanmasında TN-ni dəstəkləyir. Fəaliyyət bütün ATM-lər (dövlət və özəl)
üçün açıqdır. Bu alt-komponent çərçivəsinə aşağıdakı tədbirlər daxildir:

 İlk ildə TN bütün maraqlı ATM-ləri proqram üzrə seminarlarda və təkliflərin
hazırlanması üzrə təlimlərdə iştirak etməyə dəvət edir, zəruri hallarda, təklifin
hazırlanmasına texniki yardım göstərir.

 İkinci il TN təkliflərin verilməsinə dəvət elan edir. Təkliflər aydın və şəffaf seçim
prosesinə uyğun olaraq qiymətləndirilir.

 Seçilmiş layihələr növbəti bir neçə ildə icra ediləcəkdir. Proqramların, məqsədlərin,
münasiblik və seçki meyarlarının təfərrüatlı təsviri və icra mexanizmləri Əməliyyat
haqda Təlimatlarda müəyyən edilir. Maliyyələşdiriləcək təşəbbüslər aşağıdakılardan
ibarət olub, onlarla məhdudlaşmır:
o Kurrikulumun məzmununu təkmilləşdirmək, staj imkanları yaratmaq və əmək bazarı

ehtiyaclarının hansı şəkildə daha yaxşı ödənməsini göstərməklə sənaye sahəsində
praktikant mütəxəssislər cəlb etmək üçün işəgötürənlərlə birgə işləmək;
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o ATM-lər və kolleclər arasında tərəfdaşlığı artırmaq;
o Əmək bazarının tələblərinə uyğun olmaq üçün əlavə təhsil sisteminin inkişaf

etdirilməsi;
o Qəbul zamanı daha zəif tədris potensialı olan tələbələr üçün hazırlıq kurslarının

işlənməsi;
o Tədris resursları, elektron kitabxana resursları və tələbəyə dəstək mərkəzlərinin

təkmilləşdirilməsi;
o Müəllim heyətinin peşəkar inkişafı; və
o Tələbə təlimi üzrə qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması;

 Keyfiyyət və müvafiqliyin artırılması üzrə ATM-lər tərəfindən icra edilən layihələrin
texniki icmalının həyata keçirilməsi.

Komponent 3: Layihənin Əlaqələndirilməsi, Monitorinqi və Qiymətləndirilməsi
Komponentin Məqsədi: Müxtəlif layihə fəaliyyətini əlaqələndirmək, layihənin səmərəli
icrasını, monitorinq və qiymətləndirməsini təmin etmək və fidusiar cavabdehliyi yerinə yetirmək.

Bu komponentdə məqsəd layihənin icra tədbirlərinin əlaqələndirilməsinə və onların
monitorinqinə, o cümlədən investisiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə yardım
göstərməkdir. Komponent çərçivəsində Təhsil Nazirliyində layihə icrasını dəstəkləyəcək və onu
əlaqələndirəcək Layihənin Əlaqələndirmə Qrupuna (LƏQ) maliyyə yardımı və dəstək
göstərəcəkdir. LƏQ eyni alt-komponentlər və digər əlaqədar alt-komponentlər çərçivəsində
qazanılmış təcrübənin müvafiq alt-komponentlərin yeni tədbirlər mərhələsində istifadəsini təmin
edir. Layihə tərəfindən həyata keçiriləcək bütün yenidənqurma işləri Azərbaycanın ətraf mühitin
mühafizəsi qaydalarına və təlimatlarına, habelə Dünya Bankının ətraf mühitin mühafizəsi
strategiyasına uyğun gəlməlidir. Həm yerli, həm də beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq,
layihənin hazırlanması və həyata keçirilməsi mərhələlərinin müəyyən məqamlarında ətraf
mühitin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi (Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi, EQ) və monitorinqi,
alt-layihələrin hazırlığı və həyata keçirilməsi dövriyyəsi tələb olunur. Alt layihə sahələri
əvvəldən müəyyənləşdirilmədiyinə və tələbə görə Layihənin icra edilməsi müddətində
müəyyənləşdiriləcək və ƏMİ Yaddaş siyahısına məxsus alt layihələr isə alt layihələrin tərtib
olunması sənədlərinin bir hissəsi kimi hazırlanacaqdır.

Mümkün problemlər Ətraf mühitlə bağlı ciddi məsələlərə başlanılmadan, mövcud strukturun
təklif edilən kiçik miqyaslı yenilənmə və modernləşdirmə işləri bir sıra həlli vacib problemlərin
yaranmasını qarşıya qoyur. Birincisi, mövcud binanı sökməzdən əvvəl onun köhnəlməsinin
dərəcəsini müəyyən etmək çətindir. Nəticə etibarilə, təmir işlərinin dəyərini və həmin işlərin
yerinə yetirilməsi üçün lazım olan vaxtı və materialları əvvəlcədən dəqiqliklə müəyyən etmək
mümkün deyildir. İkincisi, memarlıq planları və texniki cizgilər nadir hallarda dəqiqliklə həyata
keçirilir və həqiqi (yekun) cizgilər nadir hallarda təqdim olunur. Buna görə də işlərin planı ətraflı
sahə müayinələrinin nəticələri əsasında tərtib edilməlidir. Üçüncüsü, mümkün olduqca, alı təhsil
müəssisələrinin binalarının təmiri yay tətili ərzində yerinə yetirilməlidir ki, məktəblərin
fəaliyyətinə maneçilik törədilməsin. Dördüncüsü, həm müayinə, həm də inşaat mərhələsində hər
hansı ciddi quruluş qüsurlarının və ya texniki qüsurların aşkar edilməsi nəticəsində ciddi etik və
hüquqi problemlər, habelə maliyyə problemləri yaranır. Peşəkar mühəndislər və memarlar
şagirdlərin sağlamlığına və ya həyatına ciddi təhlükə törədən problemlərə göz yuma bilməzlər.
Bundan əlavə, həm Dünya Bankı, həm də Azərbaycan Hökuməti xəbərdar olduqları, həyati
təhlükə yaradan problemləri aradan qaldırmaq üçün həm cəmiyyət, həm də qanun qarşısında
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cavabdehdirlər. Alt-layihələrin həcmi kiçik olsa da, sayı çox olduğuna görə, həmin tədbirlərin
maddi-texniki təchizatı və icrası ilə əlaqədar olaraq LƏQ-in kadr təminatında dəyişiklik
edilməsinə ehtiyac yaranacaqdır. Müvafiq yenidənqurma işlərini həyata keçirmək üçün LƏQ
daxilində mühəndisdən və ətraf mühit üzrə məsləhətçidən ibarət olan əsas heyəti yaratmaq
zərurəti meydana çıxacaqdır, bundan əlavə, mühəndislik/memarlıq üzrə yerli məsləhətçi
şirkətlərinin xidmətlərinə ehtiyac yaranacaqdır.

Seçilmiş ali təhsil müəssisəsinin sinif otaqlarını təkmilləşdirərək iki növ problemə rast gəlmək
olar. Problemlərin birinci növü binaların köhnəlməsi və ya sui-istifadəsi nəticəsində yaranan
təhlükələrlə əlaqədardır. Problemlərin ikinci növü ondan ibarətdir ki, binaların köhnəlməsinin
qarşısını almaq üçün binaların dam və bünövrə kimi mühüm elementləri təmir edilməlidir.

Maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə. Əsas maraqlı tərəflər ali təhsil müəssisəlırinin rektorları,
müəllimlər, valideynlər, müəllim ixtisasartırması institutlarının rektorları və QHT-lərdir.
Layihələrin seçilməsi mərhələsində, alt-layihələrin ətraf mühitə göstərə biləcəkləri təsirin aradan
qaldırılmasına dair planların hazırlanması mərhələsində və alt-layihələrin ətraf mühitlə əlaqədar
olan cəhətlərini qiymətləndirmək məqsədilə həmin tədbirlərin icrasına nəzarət edilməsi
mərhələsində təklif olunan layihənin mahiyyətindən asılı olaraq, maraqlı tərəflərə hər konkret
halda məsləhətlər veriləcəkdir. Adətən lazım olduğu halda və zamanda, LƏQ-in ətraf mühitə dair
məsləhətçisi və mühəndisləri yerlərdə layihələrin seçilməsi mərhələsində maraqlı tərəflərlə, Ətraf
mühitin qiymətləndirilməsinin və EVTP-lərin hazırlanması və yoxlanması mərhələsində isə həm
maraqlı tərəflərlə, həm də bələdiyyə nümayəndələri ilə müzakirələr keçirəcəklər. Mümkün
olduğu qədər, rayon ekspertləri Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi və münasib ƏTM yaddaş
siyahısının hazırlanmasında birbaşa iştirak edəcəklər. təklif olunan hər hansı alt-layihənin yekun
variantı LƏQ tərəfindən təsdiq edilməzdən əvvəl ali təhsil müəssisələrinin rektorları və müəllim
ixtisasartırması institutlarının rektorları ETSN-in yerli idarəsindən bütün zəruri icazənamələri
əldə etməlidirlər. Alt-layihələr həyata keçirildiyi dövr ərzində LƏQ-in ətraf mühit üzrə
məsləhətçisi işlərin keyfiyyətini, o cümlədən ekoloji uyğunluğu yoxlayacaqdır.
Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin əhatə dairəsi. EQ-nin əhatə dairəsi və dərinliyi təklif
olunan alt-layihənin mahiyyətindən, miqyasından və mümkün təsirindən asılıdır. Nəzərdə
tutulduğu kimi, Layihə tərəfindən maliyyələşdirilən alt-layihələr çərçivəsində, bir qayda olaraq,
tam miqyaslı Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi tələb olunmayacaqdır. EQ-nin miqyası genişdir
və EQ çərçivəsində təbii mühit, habelə insan sağlamlığı və sosial və mədəni cəhətlər nəzərə
alınır, layihənin ekoloji təmizliyi və davamlılığı əsasında müəyyən edildiyi kimi, maraqlı tərəf
üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edən məsələlərə və mümkün təsirlərə xüsusi diqqət yetirilir. EQ
seçilmiş alt-layihənin həyata keçirildiyi sahəyə edilən səfərlə, həmin tədbirin planlaşdırılması və
icra edilməsi ilə eyni zamanda yerinə yetirilir.

EQ yerinə yetirilərkən aşağıda göstərilən əsas mülahizələr nəzərə alınmalıdır:
 Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsinə dair qüvvədə olan müddəalara uyğunluq;
 Ümumi/sosial qiymətləndirmə ilə əlaqələr;
 Alternativlərin təhlili;
 Müvafiq maraqlı tərəflərlə, o cümlədən QHT-lərlə məsləhətləşmə; nəhayət
 Məlumatın açıqlanması

İqtisadi və təşkilati təhlil, habelə maliyyə və mühəndislik təhlilləri kimi, EQ də alt-layihəyə
hazırlıq mərhələsinin bir hissəsidir və buna görə də alt-layihəni təklif edən şəxsin öhdəsinə
düşür. Aşağıda göstərildiyi kimi, EQ layihənin bütün əsas mərhələlərində həyata keçirilir.
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4. Alt-layihənin hazırlığının və həyata keçirilməsinin müxtəlif mərhələlərində yerinə
yetirilən Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi

Alt-layihələrin hazırlıq və həyata keçirilməsinin mərhələləri 2-ci əlavədə verilmişdir. Hər
mərhələ başa çatdırıldıqdan sonra xüsusi formalar, o cümlədən həmin formaların Ətraf mühitin
qiymətləndirilməsinə dair bölmələri səlahiyyətli heyət üzvləri tərəfindən doldurulmalıdır. Ətraf
mühitin təhlilinin geniş əhatəli şəkildə yerinə yetirildiyindən əmin olmaq üçün mühəndislər
və/yaxud ekoloji ekspert tərəfindən xüsusi yaddaş siyahıları istifadə olunmalı, lazım olduqda isə,
digər məsləhətçilər bu işə cəlb edilməlidirlər.

Ali təhsil müəssisələri və ya müəllim ixtisasartırması institutları üzrə alt-layihələrin həyata
keçirildiyi dövr ərzində yerinə yetirilən Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin üç mərhələsi
aşağıda göstərilmişdir:

 İlkin mərhələ

 Yekun mərhələ

 İcra mərhələsi

Bu mərhələlər aşağıda təxmini və ümumi şəkildə təsvir olunmuşdur.

4.1 İlkin mərhələdə Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi
İlkin Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin məqsədləri:

- Təklif olunan alt-layihənin qüvvədə olan ekoloji qaydaları pozmadığına dəlalət edən
məlumatı toplamaq;

- Mümkün mənfi ekoloji nəticələri müəyyən etmək;
- Xüsusi profilaktika və/yaxud zərərin azaldılması tədbirlərinə dair ehtiyacı qeyd etmək;
- Layihənin növbəti mərhələlərində ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin səviyyəsinə dair

tövsiyə verməkdir.

İlkin Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin mərhələləri aşağıda göstərilmişdir:
- Alt-layihəyə aid olan mövcud sənədlərdən istifadə etməklə, Ətraf mühitin ilkin nəzəri

qiymətləndirilməsinin yerinə yetirilməsi (3-cü əlavəyə baxın);
- Layihənin həyata keçirildiyi əraziyə səfər, ali təhsil müəssisələrinin rektorları və ya idarə

heyəti (konkret haldan asılı olaraq), habelə digər maraqlı tərəflər ilə görüş, yerlərdə
(praktiki olaraq) ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin yerinə yetirilməsi (4-cü əlavəyə
baxın); nəhayət

- Layihənin təsirinə məruz qalan mühitin və mümkün təsirlərin təhlil edilməsi, zərərin
azaldılması tədbirlərinə dair tövsiyələrin hazırlanması (1-ci əlavəyə baxın)

Lazım olduqda, texniki ekspert(lər) aşağıda göstərilən vəzifələri yerinə yetirəcəklər:
- Layihənin təsirinə məruz qalan ətraf mühitin vəziyyətini qiymətləndirmək;
- Layihənin həyata keçirildiyi ərazidə torpaqdan və təbii sərvətlərdən istifadəyə dair

məhdudiyyətləri tədqiq etmək (əgər həmin ərazidə bu cür məhdudiyyətlər tətbiq
olunurlarsa);

- Təklif olunan alt-layihənin Azərbaycanın ətraf mühitin mühafizəsinə aid olan digər
qanunlarına və qaydalarına uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlamaq;

- Mümkün ekoloji nəticələrin çeşidini və miqyasını müəyyən etmək;
- Xüsusi profilaktika və yaxud zərərin azaldılması tədbirlərinə dair tövsiyələr vermək;
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- Layihənin hazırlanması mərhələsində yerinə yetirilən Ətraf mühitin
qiymətləndirilməsinin səviyyəsinə dair tövsiyələr vermək;

- Ekologiya üzrə məsləhətçinin (məsləhətçilərin) Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinə cəlb
edilməsinə dair ehtiyacı müəyyən etmək və müvafiq tövsiyələr vermək

4.2 Yekun mərhələdə Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi

Yekun mərhələdə aparılan Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin məqsədi:
- Alt-layihə planının və digər müvafiq sənədlərin bütün lazımi idarələr tərəfindən təsdiq

edilib-edilmədiyini və qüvvədə olan ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarını pozub-
pozmadığını yoxlamaq;

- ətraf mühitə mənfi təsir göstərildiyi təqdirdə, müvafiq profilaktika və zərərin azaldılması
tədbirlərinin planlaşdırıldığını və həmin tədbirləri həyata keçirmək üçün lazım olan
vəsaitlərin ayrıldığını yoxlamaq; nəhayət

- maraqlı tərəflərin həyata keçirdikləri layihənin növbəti mərhələlərində ətraf mühitin
vəziyyətinin monitorinqinin səviyyəsinə və üsullarına dair tövsiyələr vermək.

Yekun Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin mərhələləri aşağıda göstərilmişdir:
- Layihə sahəsinə səfər etmək və praktik qiymətləndirməni yerinə yetirmək. Əsas maraqlı

tərəflərlə, lazım olduqda isə, texniki ekspertlərlə ayrı-ayrılıqda görüşmək;
- İlkin Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin nəticələrini və tövsiyələrini alt-layihə sənədləri

ilə müqayisə etmək; zəruri ekoloji icazənamələrin (o cümlədən torpaqdan istifadə, təbii
sərvətlərdən istifadə, zibilin yerləşdirilməsi və sanitariya yoxlaması barədə
icazənamələrin) və təsdiqnamələrin əldə edildiyindən əmin olmaq (5-ci əlavə);

- Yekun hesabatın 7-ci bölməsini doldurmaq (aşağıda verilən nümunəyə baxın).

Nəzərdə tutulduğu kimi, LƏQ-in ətraf mühit üzrə məsləhətçisi, ekologiyanın qiymətləndirilməsi
üzrə mütəxəssislər qrupu/mühəndis aşağıda göstərilən tədbirləri həyata keçirəcəkdir:

- Aşağıda göstərilənləri yoxlamaq məqsədilə layihə sənədlərini nəzərdən keçirmək:

- Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi qaydalara uyğun şəkildə yerinə yetirilmişdir, ilkin
Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin nəticələri əsasında müvafiq tövsiyələr
verilmişdir;

- Layihə sənədlərinin tərkibində bütün zəruri icazənamələr və təsdiqnamələr vardır;
- Müvafiq profilaktika və zərərin azaldılması tədbirləri planlaşdırılmış, lazımi vəsait

ayrılmış, yaxud alternativ qərar qəbul edilmiş (və lazımi sənədlərlə təsdiq edilmiş), və
bu cür tədbirlərə ehtiyac qalmamışdır;

- Layihə sənədləri və layihə sahəsinə edilən yekun səfərin nəticələri ictimaiyyətə
təqdim edilmiş, layihə ictimai etirazlara səbəb olmamışdır;

- İnşaat və istismar mərhələlərində yerinə yetirilən Ətraf mühitin monitorinqinin
səviyyəsinə və üsullarına dair tövsiyələr vermək

Yekun Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin nəticələri alt-layihənin xüsusi ƏMP Yaddaş
Siyahısında verilmişdir Alt-layihələr üçün ekoloji icazənamələrin əldə edilməsi ilə əlaqədar olan
əsas tədbirlər və müvafiq səlahiyyətlər 2-ci əlavənin 1-ci cədvəlində göstərilmişdir.
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4.3 İcra (inşaat və istismar) mərhələsində keçirilən Ətraf mühitin monitorinqi

İnşaat və istismar mərhələsində IƏQ-in ətraf mühit üzrə mütəxəssisin əsas məqsədi layihə planını
əks etdirən sənədlərdə nəzərdə tutulan ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinin və ətraf mühitə
dəyən zərərin azaldılması tədbirlərinin lazımi qaydada həyata keçirilməsini yoxlamaq, habelə
gözlənilməyən mənfi ekoloji nəticələrin çevik şəkildə tam və ya qismən aradan qaldırılmasını
yoxlamaqdır.
Bu məqsədə nail olmaq üçün LƏQ-in ətraf mühit üzrə məsləhətçisi ƏMP Yaddaş Siyahıları ilə
istiqamət verməlidir. Bundan əlavə, onlar istismar əsnasında aparılan yoxlamanın yaddaş
siyahısından istifadə etməlidirlər (5-ci əlavə).

Layihə ətraf mühitin mühafizəsinə dair tələblərə cavab vermədiyi halda LƏQ müvafiq maraqlı
tərəfləri bu barədə xəbərdar etməlidir.

5. Ətraf Mühitin İdarəolunması Planı (ƏMİP), məlumatın açıqlanması və məsləhətləşmə1

Təklif olunan ATL çərçivəsində seçilmiş ali təhsil müəssisəsinin yenidən qurulması (əsasən
müəyyən sinif otaqlarının təkmilləşdirilməsi) və müəllim ixtisasartırması institutunun yenidən
qurulması layihə həyata keçən  zaman müəyyənləşdirikəcəkdir (bu tədbirlər “alt-layihələr” hesab
olunur). Həmin alt-layihələr ilə əlaqədar olan ekoloji təhlükələrin azaldılmasına dair
strategiyalar, habelə müvafiq məlumatın açıqlanması və məsləhətləşmə qaydaları bu qeyddə
ümumiləşdirilmiş şəkildə təsvir edilmişdir. Bundan əlavə, müxtəlif maraqlı tərəflərə açıqlanan və
onlarla müzakirə edilən Ətraf Mühitin İdarəolunması Planı (ƏMİP) 1-ci əlavədə də verilmişdir.
Mövcud binaların təmirinə və müasirləşdirilməsinə həsr olunan proqramlar bir sıra ciddi
problemlərin yaranmasına səbəb olur. Birincisi, mövcud binanı sökməzdən əvvəl onun
köhnəlməsinin dərəcəsini müəyyən etmək çətindir. Nəticə etibarilə, təmir işlərinin dəyərini və
həmin işlərin yerinə yetirilməsi üçün lazım olan vaxtı və materialları əvvəlcədən dəqiqliklə
müəyyən etmək mümkün deyildir. İkincisi, memarlıq planları və texniki cizgilər nadir hallarda
dəqiqliklə həyata keçirilir və həqiqi (yekun) cizgilər nadir hallarda təqdim olunur. Buna görə də
işlərin planı ətraflı sahə müayinələrinin nəticələri əsasında tərtib edilməlidir. Üçüncüsü, mümkün
olduqca, ali təhsil müəssisələrinin binalarının təmiri yay tətili ərzində yerinə yetirilməlidir ki,
məktəblərin fəaliyyətinə maneçilik törədilməsin. Dördüncüsü, həm müayinə, həm də inşaat
mərhələsində hər hansı ciddi quruluş qüsurlarının və ya texniki qüsurların aşkar edilməsi
nəticəsində ciddi etik və hüquqi problemlər, habelə maliyyə problemləri yaranır. Peşəkar
mühəndislər və memarlar tələbələrin sağlamlığına və ya həyatına ciddi təhlükə törədən
problemlərə göz yuma bilməyəcəklər. Bundan əlavə, həm Dünya Bankı, həm də Azərbaycan
Hökuməti xəbərdar olduqları, həyati təhlükə yaradan problemləri aradan qaldırmaq üçün həm
cəmiyyət, həm də qanun qarşısında cavabdehdirlər.

Ali təhsil müəssisələrinin yenidənqurması layihələri adətən iki növ problemi həll edirlər.
Birincisi, onlar binaların köhnəlməsi və ya sui-istifadəsi nəticəsində yaranan təhlükələri aradan
qaldırılar. İkincisi, bu layihələr sayəsində dam və bünövrə kimi mühüm elementlər təmir edilir
və nəticə etibarilə binaların köhnəlməsinin qarşısı alınır.

1 Bu bölmə həm də ayrıca müstəqil sənəd hesab olunmalıdır. Buna görə də, əvvəlki bölmələrdə verilən bəzi
materiallar bu bölmədə təkrar verilməlidir.
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Ətraf Mühitin İdarəolunması üzrə Çərçivə Sənədi (ƏMİÇS)

Azərbaycan Hökuməti ətraf mühitin mühafizəsinə və təbiətin qorunmasına böyük əhəmiyyət
verir. Buna görə də, hazırlıq işi çərçivəsində Layiə tərəfindən dəstəkənən ali təhsil müəssisəsinin
yenidən qurulması ilə əlaqədar olan ekoloji təhlükələri nəzərə almaq məqsədilə TN bu ƏMİÇS-
ni hazırlamışdır.

Açıqlama prosesi
Təhsil Nazirliyi öz rəsmi saytında ƏMİÇS-ə dair rəy və təkliflərin verilməsi üçün dəvət elanını
yerləşdirməklə ƏMİÇS ilə əlaqədar ictimai məsləhətləşmələr aparmışdır. Yerləşdirilmiş elnda
ƏMİÇS-ə keçid qoyulmuş və onun müvafiqliyi və ya təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflərin
verilməsi xahiş edilmişdir. ƏMİÇS-ə dair ictimai rəyin verilməsi üçün 14 gün vaxt ayrılmışdır.
Təkliflərin verilməsinə dair məlumat, ƏMİÇS sənədi ilə birlikdə, Ali Təhsil Layihəsinin
hazırlanmasına cəlb edilmiş ali təhsil müəssisələrinin aidiyyati əməkdaşlarına da göndərilmişdir.
Təhsil Nazirliyinin saytında 12 noyabr 2014-cü il tarixində verilmiş elanın mətni aşağıdakı
kimidir:

Ali Təhsil Layihəsi çərçivəsində Ətraf Mühitin İdarəolunması üzrə Çərçivə Sənədinə dair
ictimai məsləhətləşmələrə dəvət

Təhsil Nazirliyi məmnunluqla bildirir ki, təklif olunan Ali Təhsil Layihəsinin maliyyələşdirilməsi
məqsədi ilə Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankından kreditin alınması üçün Azərbaycan
Respublikası və Dünya Bankı arasında danışıqlar aparılır. Sözügedən Ali Təhsil Layihəsinin
məqsədi tələbələrə yüksək keyfiyyətli təhsil vermək üçün ali təhsil sisteminin və ali təhsil
müəssisələrinin potensialının gücləndirilməsidir və onun icra müddəti 5 illik dövrü əhatə edir.

Ali Təhsil Layihəsi aşağıdakı komponentlərdən və alt-komponentlərdən ibarətdir:
Komponent 1: Ali Təhsil Sisteminin İnkişaf Etdirilməsi

Alt-komponent 1.1: İdarəetmənin Təkmilləşdirilməsi
Alt-komponent 1.2: Keyfiyyətə Təminat Mexanizmlərinin Gücləndirilməsi
Alt-komponent 1.3: Maliyyələşdirmə İslahatları
Alt-komponent 1.4: İctimaiyyətin məlumatlandırılması və İctimai Rəyin Öyrənilməsi

Komponent 2: Ali Təhsil Müəssisələrinin Potensialının Gücləndirilməsi
Alt-komponent 2.1: Liderlik və İdarəetmə Potensialının Gücləndirilməsinə Dəstək
Alt-komponent 2.2: Seçilmiş islahat tədbirlərinin pilot tətbiqi
Alt-komponent 2.3: Keyfiyyətin Yüksəldilməsi üçün İnkişaf Təşəbbüslərinin Dəstəklənməsi

Komponent 3: Layihənin Əlaqələndirilməsi, Monitorinqi və Qiymətləndirilməsi.

Ali Təhsil Layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlər, əsasən, texniki yardımın
göstərilməsinə yönəldiyindən ətraf mühitə dəyəcək zərər məhdud olacaqdır. Ətraf mühitə təsir edə
biləcək təmir işləri “Keyfiyyətin Yüksəldilməsi üçün İnkişaf Təşəbbüslərinin Dəstəklənməsi” adlı
2.3 alt-komponenti çərçivəsində ali təhsil müəssisələrinin seçilmiş alt-layihələrində nəzərdə tutula
bilər. Bu alt-layihələrin seçilməsi və həyata keçirilməsində ətraf mühit problemləri nəzərə
alınacaq. Həmin alt-layihələr çərçivəsində ətraf mühitə dəyə biləcək ziyanın qarşısını almaq
məqsədilə Ətraf Mühitin İdarəolunması üzrə Çərçivə Sənədi (ƏMİÇS) tərtib olunmuşdur.
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ƏMİÇS Ali Təhsil Layihəsi çərçivəsində alt-layihələrin tərtibi və həyata keçirilməsi zamanı Dünya
Bankının “Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi” siyasətinin müddəalarına və Azərbaycan
Respublikasının ətraf mühitin mühafizəsi üzrə qaydalarına riayət olunmasına yardım etmək üçün
nəzərdə tutulmuşdur. ƏMİÇS Dünya Bankının ətraf mühitin qiymətləndirilməsi qaydalarına uyğun
olaraq ətraf mühiti mühafizə etmək üçün prosedur və icra tədbirlərindən ibarətdir.

ƏMİÇS ictimai müzakirə üçün açıq elan olunur (sənədlə tanış olmaq üçün ƏMİÇS sözünün
üzərinə tıklayın). Sizin ƏMİÇS ilə bağlı hər hansı rəy və təkliflərinizi səbirsizliklə gözləyirik.
Verəcəyiniz hər bir təklif ƏMİÇS-in təkmilləşdirilməsində nəzərə alınacaqdır.
ƏMİÇS ilə bağlı rəylərinizin 26 noyabr 2014-cü il tarixinədək e-poçt və ya digər vasitə ilə
aşağıdakı ünvana çatdırmağınızı xahiş edirik:

Layihə Əlaqələndirmə Qrupu
Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., AZ1008

Nobel pr., 15, “Azure” Biznes Mərkəzi, 10-cu mərtəbə, 60-cı otaq
Tel: + 994 (12) 488 66 47/48;
Fax: +994 (12) 488 66 49
Email: rustamov@edu.gov.az

Yuxarıda göstərilən elan və ƏMİÇS-nin ingilis və Azərbaycan dillərində olan variantları aşağıda
göstərilən elektron ünvanda yerləşən İnternet saytının elanlar bölməsində 12 noyabr 2014-cü ildə
yerləşdirilmişdir: www.edu.gov.az.

Yuxarıda qeyd olunan elandan əlavə, Layihənin icra müddətində, adı qeyd edilən sənəd
hazırlandıqdan sonra, ƏMİÇS-ə dair Yaddaş siyahılarına dair alt-layihələr haqqında
benefisiarlara məlumat veriləcək və alt-layihələrin maraqlı tərəfləri ilə birgə müzakirə
ediləcəkdir. İddiaçıların razılaşdırılmış ƏMİF-yə və müvafiq ƏMP Yaddaş Siyahılarına riayət
etmək barədə öhdəliyi öz üzərinə götürmələrini və qalib podratçıların razılaşdırılmış qaydaların
yerinə yetirilməsi üçün qanun qarşısında cavabdeh olmalarını təmin etmək məqsədilə EVTP
inşaat işlərinin satınalınmasına dair Standart Tender Sənədlərinin (STS) bir hissəsini təşkil
edəcəkdir. ƏMİÇS-nin müvafiq yaddaş siyahıları qalib podratçıların müqavilə sənədlərinə daxil
ediləcəkdir.
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1-ci Əlavə

ƏMİÇS-in inşaat və təmir işləri üzrə yaddaş siyahısı

A HİSSƏSİ: LAYİHƏ VƏ SAHƏ BARƏDƏ ÜMUMİ MƏLUMAT

TƏŞKİLATİ VƏ İNZİBATİ MƏLUMAT
Ölkə Azərbaycan

Layihənin adı
Layihənin və işin həcmi Xüsusi təyinatlı layihə çərçivəsində binaların təmiri ilə əlaqədar olan kiçik həcmli

inşaat işləri

Təşkilati tədbirlər

(Adı və əlaqə koordinatları)
DB

(Layihə qrupunun rəhbəri)

Layihənin idarəolunması Yerli tərəfdaş və/yaxud layihədən bəhrələnən
tərəf

İcra tədbirləri

(Adı və əlaqə koordinatları)
Təhlükəsizliyə nəzarət Yerli tərəfdaşın nəzarəti Yerli müfəttişliyin

nəzarəti
Podratçı

SAHƏNİN TƏSVİRİ
Sahənin adı

Sahənin yerləşdiyi ərazini təsvir
edin

1-ci əlavə: sahənin xəritəsi

[ ]Hə [ ] Yox

Torpağın sahibi kimdir?
Coğrafi, fiziki, bioloji, geoloji,

hidroqrafik və sosial-iqtisadi
şəraitin təsviri

Materialların, xüsusilə hörgü
daşlarının və suyun

mənbələrinin yerləşdikləri
ərazilər və onlar arasındakı

məsafə
QANUNVERİCİLİK

Layihə çərçivəsində həyata
keçirilən fəaliyyətə tətbiq edilən

milli və yerli qanunvericilik
aktlarını və icazənamələri

müəyyən etmək

İCTİMAİYYƏTLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ
Ictimaiyyətlə məsləhətləşmənin
nə zaman/harada baş verdiyini

göstərin

TƏŞKİLATİ BAZANIN YARADILMASI
Təşkilati bazanın yaradılması

sahəsində hər hansı tədbir həyata
keçiriləcəkdirmi?

[ ] Yox və ya [ ]Hə Əgər cavab müsbətdirsə, onda təşkilati bazanın yaradılması
proqramı 2-ci əlavə şəklində təqdim edilməlidir.
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B HİSSƏSİ: TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ BARƏDƏ MƏLUMAT

İLKİN EKOLOJİ /SOSİAL YOXLAMA

Sahədə işlər
yerinə yetirilərkən
növbəti sütunda
göstərilən
tədbirlər də həyata
keçiriləcəkmi?

Tədbir Vəziyyəti Əlaqədar tədbirlər

A. Mövcud binanın təmiri [X] Hə [ ] Yox Aşağıdakı A bölməsinə baxın

B. Yeni binanın inşası [ ] Hə [X] Yox Aşağıdakı A bölməsinə baxın

C. Fərdi çirkab suları təmizləmə sistemi [ ] Hə [X] Yox Aşağıdakı B bölməsinə baxın

D. Tarixi bina(lar) və məhəllələr [ ] Hə [X] Yox Aşağıdakı C bölməsinə baxın

E. Torpağın əldə edilməsi2 [ ] Hə [X] Yox Aşağıdakı D bölməsinə baxın

F. Təhlükəli və ya zəhərli materiallar3 [X] Hə [ ] Yox Aşağıdakı E bölməsinə baxın

G. Meşələrə və/yaxud qorunan ərazilərə göstərilən təsir [ ] Hə [X] Yox Aşağıdakı F bölməsinə baxın

H. Tibbi tullantıların emalı/yerləşdirilməsi [ ] Hə [X] Yox Aşağıdakı G bölməsinə baxın

I. Nəqliyyatın və piyadaların təhlükəsizliyi [X] Hə [ ] Yox Aşağıdakı H bölməsinə baxın

2 Torpağın əldə edilməsi ilə əlaqədar olaraq insanlar köçürülür, onların gəlir mənbələri dəyişir, satınalınan/təhvil verilən torpaq üzərində özəl mülkiyyət hüququ pozulur, əldə
edilən torpaq üzərində yaşayan və/yaxud qanunsuz məskunlaşan və/yaxud işgüzar fəaliyyətlə məşğul olan (kiosk işlədən) insanların həyatı mənfi təsirə məruz qalır.
3 Zəhərli / təhlükəli materiallardan asbesti, zəhərli boyaları, zəhərli həllediciləri, qurğuşunlu boyanın qalıqlarını və s. göstərmək olar.
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C HİSSƏSİ: ZƏRƏRİN AZALDILMASI TƏDBİRLƏRİ

TƏDBİR PARAMETR ZƏRƏRİN AZALDILMASI TƏDBİRLƏRİNİN YADDAŞ SİYAHISI

0. Ümumi şərtlər Bildiriş və işçinin
təhlükəsizliyi

(a) Yerli inşaat və ətraf mühit müfəttişlikləri və icmaları qarşıdan gələn tədbirlər barədə xəbərdar edilmişlər
(b) KİV-də və/yaxud ictimai yerlərdə (o cümlədən işlərin həyata keçirildiyi sahədə) yerləşdirilən müvafiq bildiriş vasitəsilə

ictimaiyyət işlər barədə xəbərdar edilmişdir
(c) İnşaat və/yaxud təmir işləri üçün qanunda nəzərdə tutulan bütün icazənamələr əldə edilmişdir
(d) Podratçı rəsmi surətdə təsdiq edir ki, qonşu ərazidə yaşayan insanlara və ətraf mühitə dəyən ziyanı mümkün qədər azaltmaq

məqsədilə bütün işlər təhlükəsiz və intizamlı qaydada həyata keçiriləcəkdir.
(e) İşçilərin şəxsi mühafizə geyimləri ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrə uyğun gələcəkdir (hər zaman dəmir papaqların geyilməsi,

lazım olduqda, maskaların və təhlükəsizlik gözlüklərinin, kəmərlərinin və çəkmələrinin geyilməsi)
(f) İş sahələrini işarələyən müvafiq lövhələrin üzərində işçilərin riayət etməli olduqları əsas qaydalar və təlimatlar

göstəriləcəkdir.
A. Ümumi təmir və/yaxud
inşaat işləri

Havanın keyfiyyəti (a) Birinci mərtəbədən yüksəkdə yerləşən daxili konstruksiyalar sökülərkən zibil boruları istifadə olunacaqdır.
(b) Söküntü zibilləri müəyyən ərazidə, nəzarət altında saxlanacaq və zibilin yaratdığı tozu azaltmaq məqsədilə su buxarı ilə

isladılacaqdır.
(c) Hava burğusundan istifadə edərkən/divarları sökərkən eyni zamanda verilən su şırnağı ilə toz yatırdılmalıdır və/yaxud iş

sahəsini hasara almaqla, tozun ətrafa yayılmasının qarşısı alınmalıdır.
(d) Tozun miqdarını mümkün qədər azaltmaq məqsədilə iş sahəsini əhatə edən əraziyə (səkilər, şose yolları) zibil

tökülməməlidir.
(e) İş sahəsində inşaat/tullantı materialları açıq şəkildə yandırılmayacaqdır.
(f) İş sahələrində inşaat maşınları həddindən artıq və boş yerə işləməyəcəkdir.

Səs-küy (a) İnşaat işlərinin yaratdığı səs-küylə əlaqədar olaraq inşaat işləri icazənamədə müəyyən edilən məhdud vaxt ərzində həyata
keçiriləcəkdir.

(b) Generatorlar, hava kompressorları və cərəyanla işləyən digər maşınlar və avadanlıq istismar edilərkən, mühərrik örtükləri
bağlı olmalı və avadanlıq yaşayış yerlərindən mümkün qədər uzaqda yerləşdirilməlidir.

Suyun keyfiyyəti (a) İş sahəsində çöküntünün kənar əraziyə axmasının və nəticə etibarilə ətraf ərazidə yerləşən bulaqların və çayların həddindən
artıq çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə eroziyaya və çöküntüyə nəzarət etmək üçün saman kipləri və/yaxud çirk
süzgəcləri kimi müvafiq vasitələr istifadə olunacaqdır.

Zibilin yerləşdirilməsi (a) Sökmə və inşaat işləri əsnasında yaranan bütün əsas zibil növləri üçün zibil toplama və yerləşdirmə cığırları və sahələri
müəyyən ediləcəkdir.

(b) Mineral tərkibli inşaat və söküntü zibilləri ümumi zibildən ayrılacaq, iş sahəsində üzvi, maye və kimyəvi zibillər
sortlaşdırılaraq, müvafiq qutularda saxlanacaqdır.

(c) İnşaat zibili lisenziyalı zibil toplayan müəssisələr tərəfindən toplanacaq və yerləşdiriləcəkdir.
(d) Zibilin nəzərdə tutulan təyinat üzrə istifadə edildiyini sübut etmək məqsədilə zibilin yerləşdirilməsi barədə sənədlər

saxlanacaqdır.
(e) Sərfəli olduğu halda, podratçı uyğun və yararlı materialları (asbest istisna olmaqla) təkrar istifadə və emal edəcəkdir.

B. Fərdi çirkab suların emalı
sistemi

Suyun keyfiyyəti (a) İnşaat (quraşdırma və ya yenidənqurma) sahələrində yaranan kanalizasiya sularının və çirkab suların yerləşdirilməsi qaydası
yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təsdiq edilməlidir.

(b) Su hövzələrinə axıdılmazdan əvvəl fərdi çirkab suyu sistemlərinin hasil etdikləri sular təmizlənməlidir ki, çirkab suların
keyfiyyətinə və emalına dair milli təlimatlarda təsbit edilən ən aşağı keyfiyyət meyarları ödənsin.

(c) Yeni çirkab suyu sistemlərinin monitorinqi (işlərdən əvvəl/sonra) həyata keçiriləcəkdir.
(d) İnşaat maşınları və qurğuları yalnız xüsusi ərazilərdə yuyulacaq ki, təbii yerüstü su hövzələri çirklənməsin.

C. Tarixi bina(lar) Mədəni irs (a) Əgər təmir edilən bina rəsmi qaydada təsdiq edilən tarixi binadırsa, yaxud tarixi binanın yaxınlığında və ya rəsmi qaydada
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təsdiq edilən tarixi məhəllədə yerləşmişdirsə, onda yerli hakimiyyət orqanlarına müvafiq bildirişlər göndərilməli və həmin
orqanlardan lazımi icazənamələr/razılıqlar alınmalıdır, habelə bütün inşaat işləri yerli və milli qanunvericiliyə uyğun şəkildə
həyata keçirilməlidir.

(b) Müvafiq müddəaların tətbiq edilməsindən əmin olmaq lazımdır ki, maddi mədəniyyət nümunələri və qazma və ya inşaat
işləri əsnasında “təsadüfi şəkildə aşkar edilən” digər tapıntılar qeydə alınsın, cavabdeh rəsmi şəxslərlə əlaqə yaradılsın və bu
cür tapıntıları nəzərə alaraq, işlər gecikdirilsin və ya dəyişdirilsin.

TƏDBİR PARAMETR ZƏRƏRİN AZALDILMASI TƏDBİRLƏRİNİN YADDAŞ SİYAHISI

D. Torpağın əldə edilməsi Torpağın əldə edilməsi planı
/qaydası

(a) Əgər torpağın müsadirəsi gözlənilmirsə, lakin tələb olunursa, yaxud əgər torpağın qanuni və qanunsuz istifadəçilərinin gəlir
əldə etmək imkanını itirmələri gözlənilmirsə, lakin baş verə bilərsə, onda Bankın Tapşırıq Qrupunun Rəhbəri ilə dərhal
məsləhətləşmə aparılmalıdır.

(b) Təsdiq olunan Torpağın əldə edilməsi planı/qaydası həyata keçiriləcəkdir (əgər layihənin yerinə yetirilməsi üçün lazım
olarsa).

E. Zəhərli materiallar Asbestin yerləşdirilməsi (a) Əgər layihə sahəsində asbest vardırsa, onda bir təhlükəli material kimi onun yeri aydın şəkildə işarələnməlidir.
(b) Təhlükəni mümkün qədər azaltmaq məqsədilə asbest müvafiq qaydada qutulara yığılacaq və həmin qutuların qapağı

hermetik şəkildə bağlanacaqdır.
(c) Asbest tozunun yayılmasını mümkün qədər məhdudlaşdırmaq məqsədilə asbest qutulara yığılmazdan əvvəl (əgər asbestin

qutulara yığılması zəruridirsə) nəmləndirici maddə ilə isladılacaqdır.
(d) Asbest bacarıqlı və təcrübəli peşəkarlar tərəfindən emal ediləcək və yerləşdiriləcəkdir.
(e) Əgər asbest materialı müvəqqəti qaydada saxlanmalıdırsa, asbest tullantıları möhkəm qutulara yığılmalı, həmin qutuların

qapaqları bağlanmalı və üzərinə müvafiq işarə və ya yazı vurulmalıdır. Asbestin sahədən icazəsiz götürülməsinin qarşısını
almaq məqsədilə təhlükəsizlik tədbirləri görüləcəkdir.

(f) Sahədən aparılan asbest təkrar istifadə edilməyəcəkdir.
Zəhərli / təhlükəli

tullantıların yerləşdirilməsi
(a) Sahədə müvəqqəti saxlanan bütün təhlükəli və ya zərərli maddələr möhkəm qutulara yığılacaq, həmin qutuların üzərinə

maddələrin tərkibini, xassələrini və maddələrlə rəftar qaydalarını əks etdirən yarlıq vurulacaqdır.
(b) Təhlükəli maddələrin saxlandığı qutuların aşması və ya deşik olması səbəbindən həmin maddələrin tökülməsinin və ya axıb

getməsinin qarşısını almaq məqsədilə deşiksiz qutular istifadə edilməli və həmin qutular möhkəm səth üzərində
yerləşdirilməlidir.

(c) Asbest tullantıları xüsusi lisenziyaya malik olan yük maşınları ilə daşınmalı və müvafiq lisenziyaya malik olan binada
yerləşdirilməlidir.

(d) Zəhərli tərkibə malik olan boyalar və ya həlledici maddələr və ya qurğuşun tərkibli boyalar istifadə edilməyəcəkdir.
F. Zərər çəkən meşələr,
bataqlıq ərazilər və/yaxud
qoruq əraziləri

Mühafizə (a) Fəaliyyət sahəsinin bilavasitə yaxınlığında yerləşən bütün təbii mühitlər, bataqlıq ərazilər və ya qoruq əraziləri zərər
görməyəcək və ya istismar edilməyəcəkdir, bütün işçi heyətin ovçuluqla, ot biçini ilə, ağac kəsimi ilə və digər zərərli
fəaliyyətlərlə məşğul olması qadağan ediləcəkdir.

(b) İnşaat sahəsinin bilavasitə yaxınlığında bitən böyük ağaclar müayinə edilməli və onların inventar siyahısı tərtib edilməli,
böyük ağaclar işarələnməli və hasara alınaraq, mühafizə edilməli, onların kök sistemi mühafizə edilməli, nəhayət ağacların
hər hansı şəkildə zədələnməsinin qarşısı alınmalıdır.

(c) İnşaat sahəsinə bitişik olan bataqlıqlar və bulaqlar saman kipləri, çirk süzgəcləri və s. kimi müvafiq eroziya və çöküntü
tənzimləmə qurğularından istifadə etməklə inşaat sahəsində hasil edilən çirkab sulardan mühafizə ediləcəklər.

(d) İnşaat sahəsinə bitişik ərazilərdə, xüsusilə qoruq ərazilərində heç bir icazəsiz quyu, karyer və ya zibillik olmayacaqdır.
G. Tibbi tullantıların
yerləşdirilməsi

Tibbi tullantıların
yerləşdirilməsi üçün

infrastruktur

(a) Müvafiq milli qaydalara uyğun olaraq, podratçı yenicə inşa edilən və/yaxud təmir edilən tibb müəssisələri binalarında tibbi
tullantıların yığılması və yerləşdirilməsi üçün qənaətbəxş infrastrukturun olmasını təmin edəcəkdir; həmin infrastruktur
digər tərkib hissələrlə yanaşı, aşağıda göstərilən hissələrdən ibarət olacaqdır:
 Tibbi tulantıların ayrı-ayrı növləri (o cümlədən çirklənmiş iti alətlər və insan toxumaları və ya maye ifrazatları) üçün

nəzərdə tutulan və digər zibillərin yığıldığı otaqdan təcrid olunan xüsusi otaqlar; və
 Tibbi tullantıların saxlanması üçün nəzərdə tutulan müvafiq otaqlar mövcuddur; və
 Əgər tibbi tullantıların tibb müəssisəsində emal edilməsinə ehtiyac yaranarsa, onda müvafiq emal variantları
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mövcuddur və işləkdir.
H. Nəqliyyatın və
piyadaların təhlükəsizliyi

İnşaat işlərinin ictimai
nəqliyyat və piyadalar üçün

birbaşa və ya dolayısilə
törətdiyi təhlükələr

(b) Müvafiq milli qaydalara uyğun olaraq, podratçı inşaat sahəsinin lazımi dərəcədə mühafizə edilməsini və inşaatla əlaqədar
olan nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsini təmin edəcəkdir. Bu fəaliyyət digər tədbirlərlə yanaşı, aşağıda göstərilən
tədbirlərdən ibarətdir:
 İşarə lövhələri, xəbərdarlıq işarələri, maneələrin quraşdırılması və nəqliyyatın hərəkəti istiqamətinin dəyişdirilməsi:

inşaat sahəsi aydın şəkildə görünəcəkdir və ictimaiyyət mümkün təhlükələr barədə xəbərdar ediləcəkdir.
 Xüsusilə inşaat sahəsinin giriş yerində və yaxınlığında, nəqliyyatın gur olduğu yerlərdə nəqliyyat hərəkətinin

tənzimlənməsi sistemi və müvafiq heyətin ixtisasartırması. İnşaatla əlaqədar olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət etdiyi
yerlərdə və yol kəsişmələrində piyadalar üçün təhlükəsiz keçidlərin təmin edilməsi.

 İnşaat sahəsində iş saatlarının yerli nəqliyyatın hərəkəti qaydalarına uyğunlaşdırılması, misal üçün nəqliyyat
vasitələrinin gur olduğu saatlarda və ya ev heyvanlarının hərəkət etdiyi vaxtlarda iri həcmli daşıma işlərinin təxirə
salınması

 İnsanların yoldan təhlükəsiz və rahat şəkildə keçməsi üçün lazım olduğu halda, inşaat sahəsində müvafiq təlim keçmiş
heyət tərəfindən nəqliyyatın hərəkətinin fəal şəkildə tənzimlənməsi.

 Yenidənqurma işlərinin yerinə yetirildiyi müddət ərzində binalar ictimaiyyət tərəfindən istifadə edildiyi təqdirdə,
idarələrə, dükanlara və yaşayış yerlərinə təhlükəsiz və fasiləsiz giriş imkanının təmin edilməsi.
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D HİSSƏSİ: MONİTORİNQ PLANI

Mərhələ

Nə

(Bu parametrin
monitorinqi

aparılacaqmı?)

Harada

(Bu parametrin
monitorinqi

harada
aparılacaq?)

Necə

(Bu parametrin
monitorinqi necə

aparılacaq?)

Nə zaman

(Monitorinqin nə
dərəcədə tez-tez
və ya fasiləsiz
şəkildə yerinə
yetirildiyini

göstərin)

Nəyə görə

(Bu parametrin
monitorinqi nəyə

görə aparılır?)

Dəyər

(əgər layihə
büdcəsində

nəzərdə
tutulmamışdırsa)

Kim

(monitorinq üçün
cavabdehdir?)

Fəaliyyətə hazırlıq
dövründə

Sahəyə giriş imkanı

Nəqliyyat hərəkətinin
tənzimlənməsi

Zibilin yerləşdirilməsi
üçün otaqların
mövcudluğu

Sahədə

Sahədə

sahənin bilavasitə
yaxınlığında

Layihə planında dəqiq
üsulların nəzərdə
tutulub-tutulmadığını
yoxlayın

İnşaat işləri
başlanmazdan əvvəl

İctimaiyyətin
təhlükəsizliyi, zibilin
yerləşdirilməsinə
mane olan amillərin
vaxtında aşkar
edilməsi

Büdcədə cüzi vəsait
nəzərdə tutulmuşdur Podratçı, mühəndis

Fəaliyyətin icrası
dövründə

Təhlükəli tullantıların
inventar siyahısı
(asbest)

İnşaat materiallarının
(misal üçün boyaların
/ həlledici maddələrin)
keyfiyyətinin
yoxlanması

Sahədə

Podratçının anbarında
/ inşaat
meydançasında

Baxış keçirməklə /
şübhə yarandığı halda,
təhlil yolu ilə

Baxış keçirməklə /
zəhərli materialların
məlumat bazalarının
tədqiq edilməsi

Təmir işləri
başlanmazdan əvvəl

Materiallardan
istifadəyə icazə
verilməzdən əvvəl

İctimaiyyətin və iş
yeri mühitinin
sağlamlığı və
təhlükəsizliyi

Büdcədə cüzi vəsait
nəzərdə tutulmuşdur;

(Parametrlərin
Ölçülməsi Blokunda
təhlil ediləcək xüsusi
hesabı hazırlamaq?)

Podratçı, mühəndis

Fəaliyyətə nəzarət
dövründə

Tozun hasil edilməsi

Səs-küyün yayılması

Çirkab suların
həcmləri və keyfiyyəti

Tullantıların növləri
və həcmləri

Sahədə və sahənin
bilavasitə
qonşuluğunda, mənfi
təsirə məruz qaldıqları
ehtimal edilən
sakinlərin evlərinin
yaxınlığında

Baxış keçirməklə

Yerli sakinlərlə
məsləhətləşmə
aparmaqla

Baxış keçirməklə,
şübhə yarandığı halda,
təhlil yolu ilə

Sahədən çıxan, zibil
daşıyan nəqliyyat
vasitələrini
hesablamaqla

Gündəlik qaydada

Gündəlik qaydada

Gündəlik qaydada /
fasiləsiz şəkildə

Hər dəfə

İctimaiyyətə
narahatlıq
törədilməsinin
qarşısının alınması

Torpağa/yerüstü sulara
mənfi təsir
göstərilməsinin
qarşısının alınması

Tullantıların lazımi
qaydada yığılmasının
və yerləşdirilməsinin
təmin edilməsi

Büdcədə cüzi vəsait
nəzərdə tutulmuşdur Podratçı, mühəndis
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2-ci əlavə

1-ci diaqram: Alt-layihələrin Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi

Əsas tədbirlərin xülasəsi

Alt-layihəni təklif edən
şəxs LƏQ ilə birlikdə
ekoloji məsələləri (əgər
vardırsa) müəyyən edir

Lazım olduqda,
kənar texniki
ekspert təklifi
yoxlayırAlt-layihəni təklif edən

şəxs ETSN
bölməsindən
icazənamələri əldə edir

Yekun mərhələ
LƏQ mühəndisi yoxlamanı
başa çatdırır və yekun
hesabatı təqdim edir

İlkin mərhələ

LƏQ mühəndisi
təklifi yoxlayır
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3-cü əlavə

ƏTRAF MÜHİTİN İLKİN NƏZƏRİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN YADDAŞ SİYAHISI

Əgər maraqlı tərəflərin təklif etdikləri layihədə nəzəri qiymətləndirmə aparmaq üçün lazım olan
məlumatların hamısı yoxdursa, onda, lütfən, praktik qiymətləndirməni apararkən, çatışmayan məlumatları
əldə edin.

Torpaqdan və təbii sərvətlərdən istifadə məsələləri, ekoloji icazənamələr və razılıqlar

 Torpaqdan istifadəyə dair icazənamələr əldə edilmişdirmi?

 Təbii sərvətlərdən istifadə etməyə ehtiyac olacaqdırmı? Əgər cavab müsbətdirsə, bunun səbəblərini izah

edin.

 Layihənin inşaat və istismar mərhələlərini həyata keçirərkən hər hansı təbii sərvətlər müvafiq icazənamə və

ya razılıq əsasında istifadə ediləcəklərmi (meşədən istifadə, sudan istifadə, şosse yollarının çəkilməsi üçün

çınqıl və s.). Bu cür icazənamələr əldə edilmişdirmi?

Layihə sahəsinin təsviri

 Hazırki torpaq istifadəçiləri/sahibləri barədə tam məlumat vardırmı? Əgər yoxdursa, onda çatışmayan

məlumatları sadalayın.

 Müəyyən ekoloji qaydaları, misal üçün təbii qoruq ərazisi və ya milli park qaydalarını layihə sahəsinin hər

hansı hissəsinə şamil etmək olarmı?

 Müəyyən qanunun müddəalarını layihəyə şamil etmək olarmı?

Ekologiyaya dəyə biləcək zərərlər və ekologiyanın qorunması qaydalarının yerinə yetirilməsi

 Layihənin inşaat/istismar/başa çatdırma mərhələlərində hər hansı tullantılar hasil ediləcəkdirmi? Həmin

tullantıların hər hansı biri zəhərli və ya təhlükəlidirmi? Tullantıların hesabdan silinməsi/emal edilməsi

üsulları.

 Layihə həyata keçirilərkən ətraf mühitə hər hansı zərərli maddələr atılacaqmı?

 Layihə təbii və ya ictimai fəlakətlərin (torpaq sürüşmələri, daşqınlar, uçqunlar və s.) baş verməsi təhlükəsini

yaradacaqmı/artıracaqmı?

 Lütfən, inşaat və istismar dövründə törədiləcək narahatlıqları təsvir edin (torpaq, çay yataqları (məcraları),

bitki aləmi, heyvanat aləmi, səs-küy və s.)

 Bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətə təbiətin mühafizəsi anlayışını şamil etmək olarmı?

Müvafiq ekoloji vəziyyəti tənzimləmə orqanları (Orqanların adını, ünvanını və əlaqələndirici şəxsini
göstərin. Sahəyə səfər edərkən, çatışmayan məlumatları toplayın.)
 Layihə sahəsinə/fəaliyyətlərinə nəzarət etmək səlahiyyətinə malik olan yerli orqan. Həmin orqanda

ekologiya üzrə mütəxəssis vardırmı?
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 Ekologiyanın mühafizəsi orqanı

 Sanitar-epidemioloji stansiya

 Meşəçilik idarəsi; Təbii qoruq, park (əgər vardırsa)

 Hər hansı digər ekologiyanın mühafizəsi orqanı
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4-cü əlavə

YERLƏRDƏ ƏTRAF MÜHİTİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNİN YADDAŞ SİYAHISI

Ərazi

 Sahənin xəritəsini əldə etmək və ya sahə planının cizgisini cəkmək.

 Yerli ərazinin xəritəsi üzərində sahənin yerini işarələmək və ya layihənin təsirinə məruz qalan ətraf mühitin

çoğrafi ərazisini göstərmək

Sahənin müayinəsinə dair sorğu vərəqəsi

Cari fəaliyyət və sahənin tarixçəsi

 Sahənin əlaqələndirici şəxsi kimdir? Adı, vəzifəsi, əlaqə koordinatları

 Layihə tədbirləri üçün sahənin hansı hissəsi (m2) istifadə ediləcəkdir?

 Hazırda sahə hansı məqsədlər üçün istifadə olunur? Bu barədə qısa məlumat verin.

 Sahə əvvəllər hansı məqsədlər üçün istifadə edilmişdir? Mümkündürsə, istifadəçilərin adlarını və istifadə

tarixlərini göstərin.

Mənfi təsirə məruz qalan ətraf mühitin yerləşdiyi ərazi

 Sahənin yaxınlığında hər hansı həssas təbii mühit vardırmı? (misal üçün, təbii qoruqlar, tarixi abidələr və s.)

 Sahənin yeraltı qatının geologiyası/hidrogeologiyası barədə hər hansı məlumat vardırmı? Sahədə su

yataqları vardırmı?

 Sahənin hər hansı hissəsi mailidirmi? Əgər cavab müsbətdirsə, həmin hissəni təsvir edin (təpələr, yarğanlar

və s.).

 Sahə su basmaya məruz qalan ərazidə və ya suyu mühafizə zonasında yerləşmişdirmi?

 Heç indiyədək sahədə daşğın və ya torpaq sürüşməsi baş vermişdirmi? Sahədə su basmanın, bataqlıqların

yaranmasının və ya torpağın su ilə yuyulmasının hər hansı əlamətləri müşahidə olunurmu?

 Sahənin qonşuluğunda nə vardır? (misal üçün, yaşayış evləri, tarlalar, sənaye müəssisələri, ali təhsil

müəssisələri, çay yataqları) Mümkündürsə, təxmini məsafəni göstərin.

 Nəqliyyatın hərəkətinə təsir göstəriləcəkmi?

 Sahənin yaxınlığında fəaliyyət göstərən torpaq istifadəçiləri. Sahənin yaxınlığında təbii qoruqlar, mühafizə

olunan ərazilər, tarixi abidələr və s. vardırmı?

Ekoloji icazənamələr /çirklənməyə nəzarət

 Sahədə fəaliyyət göstərmək üçün müvafiq tənzimləyici orqanlardan hər hansı icazənamələrin/razılıqların

əldə edilməsi tələb olunurmu? (misal üçün, havaya atılan tullantılar, səs-küy, su sərfiyyatı, çirkab suların
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miqdarı və tullantıların yerləşdirilməsi barədə icazənamələr) Həmin icazənamələrin surətini əldə etmək

mümkündürmü?

 Ekoloji orqanlar nəyə nəzarət etmək üçün cavabdehdirlər? Orqanların adları, ünvanları, əlaqə koordinatları

(nəzəri qiymətləndirmə nəticəsində kifayət qədər məlumat əldə edilmədiyi təqdirdə).

Suyun keyfiyyəti ilə əlaqədar olan məsələlər

 Sahədə hər hansı məqsədlər üçün su istifadə olunurmu? Əgər cavab müsbətdirsə, onu ətraflı şəkildə ifadə

edin.

 Sahədə hər hansı çirkab su hasil edilirmi? Əgər cavab müsbətdirsə, onu ətraflı şəkildə ifadə edin (misal

üçün, nə qədər çirkab su haraya axıdılır)

 Sahədə yerüstü sular və/yaxud çirkab sular üçün drenaj sistemi vardırmı? Həmin sistemin planını əldə etmək

mümkündürmü?

 Çirkab sular necə yerləşdirilir (quyular, durulducu hovuzlar)

Torpağın quruluşunun pozulması və çirklənməsi təhlükəsi

 Sahədə torpağın səthi necədir? (misal üçün, əkin torpağı, meşə torpağı və s.)

 Layihənin inşaat/istismar mərhələləri həyata keçirilərkən torpağa zərər dəyəcəkdirmi?

 Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində təbii mənzərə əhəmiyyətli şəkildə dəyişəcəkdirmi (misal üçün,

bataqlıq ərazilərin qurudulması, çay məcralarının dəyişdirilməsi)?

Bioloji mühit

 Sahədəki bitkilərin növünü təsvir edin.

 Bitki və hevanat aləminin nadir/qorunan növləri barədə hər hansı məlumat vardırmı (misal üçün, Qırmızı

kitaba daxil edilən növlər)? Əgər cavab müsbətdirsə, onda həmin növlər üçün hər hansı təhlükə

mövcuddurmu?

 Ərazidə yaşayan məməlilərin, quşların, balıqların, sürünənlərin və bitən təbii bitkilərin və becərilən adi

bitkilərin siyahısını əldə etmək və ya tərtib etmək.

 Layihə başlandığı təqdirdə gözlənilən mənfi nəticələri sadalamaq.

Əyani (baxış keçirməklə) yoxlama üsulu

Sahəni gəzərkən, aşağıda göstərilən məqamlara diqqət yetirmək lazımdır:

 Təfərrüatları qeyd etmək məqsədilə sahənin planını (və ya bir nömrəli cizgisini) istəmək və əldə etmək

 İcazə verildiyi təqdirdə çoxlu fotoşəkillər çəkmək

 Binanın çölündə həyata keçirilən tədbirlərin sahəyə mənfi təsir göstərib-göstəmədiyini və ya sahədə həyata

keçirilən tədbirlərin qonşuları narahat edib-etməyəcəyini yoxlamaq məqsədilə sahənin mümkün qədər çox

hissəsini, o cümlədən sərhəd hissələrini gəzmək

 Hər hansı qoxuları, havaya atılan tüstünü və ya tozu, ətrafa axıdılan suyu və s. qeydə almaq.
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QİYMƏTLƏNDİRMƏNİ İCRA EDƏN MÜHƏNDİSİN aşağıda göstərilən məsələlərə dair RƏYLƏRİ:
1. Təklif edilən alt-layihənin ətraf mühitə göstərdiyi təsirin miqyası;
2. Təklif olunan layihəyə hazırlıq tədbirində birinci dərəcəli işlər kimi nəzərdə tutulmayan zərərin azaldılması
tədbirlərinin məcburi qaydada həyata keçirilməsi;
3. Mənfi nəticələri azaltmaq imkanının inandırıcı olması;
4. Layihəyə hazırlıq tədbiri çərçivəsində məhdud Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin tətbiq edilməsinin zəruriliyi;
5. Layihəyə hazırlıq tədbiri çərçivəsində Ətraf mühitin qiymətləndirilməsinin ikinci mərhələsinə keçid.

Qiymətləndirməni icra edən mühəndis ___________________________________________

Tarix ___________________________ İmza____________________________
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5-ci əlavə

İSTİSMAR ƏSNASINDA APARILAN YOXLAMANIN YADDAŞ SİYAHISI

Sahənin planını və layihə sənədlərini əldə etmək;

Layihə tədbirlərinin sahəyə zərər yetirib-yetirmədiyini və ya sahədə həyata keçirilən tədbirlərin qonşu ərazilərə

zərər yetirib-yetirmədiyini yoxlamaq məqsədilə sahəni mümkün qədər çox gəzmək; təbiəti mühafizə

tədbirlərinin həyata keçirildiyi sahələrə səfər etmək;

Tövsiyə olunan profilaktika və zərərin azaldılması tədbirlərinin siyahısını layihə tədbirlərinin siyahısı ilə

müqayisə etmək;

Sahənin necə saxlandığı barədə qeydlər etmək;

Yerli sakinlərin layihə tədbirləri barədə rəyini öyrənmək məqsədilə onlarla görüşmək;

Fotoşəkillər çəkmək;

Yoxlamanın nəticələri barədə hesabat hazırlamaq və hesabatı nəzarətçiyə təqdim etmək.


