
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Monitorinq Qrupunun 

 

2016 ci il üçün 1 saylı Protokolu 

 

 

Bakı şəhəri                                                                                      29 aprel 2016-cı il  

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                     3 nəfər  Monitorinq               

                                                                                                         Qrupunun üzvü 

                                                                                                         Azər Rəsul  

                   Sevil Yüzbaşova                

                                                                                                         Məmmədhəsən Həsənov                                                                                                                             

 

İclasın əvvəlində gündəliklə bağlı təkiliflər səsləndi. 

Təkliflər: Məmmədhəsən Həsənov  iclasa sədr kimi  Azər Rəsul, iclasın katibi kimi  Sevil 

Yüzbaşevanı təklif etdi.  Təklif qəbul edildi.                          

İclasa sədr Azər Rəsul, katib Sevil Yüzbaşeva seçildilər. 

Azər Rəsul öz vəzifəsinə başlayaraq bildirdiki, yalnız bir Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Monitorinq Qrupunun Ümumi Yığıncaq qabağı bir il ərzində olan 

fəaliyyəti barədə MQ-nun sədrinin  hesabat verməsi  məsələsini  təklif edildi.  

Təkliflərdən sonra gündəlik belə formalaşdı: 

 

İclasın gündəliyi 

 

1. Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Monitorinq Qrupunun 2015-2016-

cı illər ərzində fəaliyyəti barədə MQ-nun sədri Məmmədhəsən Həsənov hesabatı   

2. Monitorinq Qrupunun fəaliyyətlərini qiymətləndirilməsi. 

3. Cari məsə. ÜY – a hazırlıqlar barədə 

 

İclasın sədri səlahiyyətlərini icrasına başlayaraq bildirdi  ki, MQ-nin üzvü olan  Sədaqət 

Paşayeva məşğul olduğundan iclasda iştirak edə bilmir. MQ digər üzvü Lətafət Məlikova 

rayondan ancaq ÜY – da  iştirak etmək üçün gələcək bu səbəbdən iştirak edə bilmir.  

Sonra sədr sözü MQ sədri Məmmədhəsən Həsənova verdi. Məmmədhəsən Həsənov sədr olduğu 

müddət ərzində qrupun fəaliyyəti barədə iclas iştirakçılarına hesabat verdi. 

Sonra iclasa sədrlik edən Azər Rəsul bəy gündəliyin ikinci məsələsi barədə öz fikirlərini 

bildirmək üçün MQ üzvlərinə söz verdi. 

İclasda iştirakçılar əvvəlcə  Monitorinq Qrupunun 2015 – 2016 –cı  illər ərzindəki öz  

fəaliyyətlərini müzakirə edrək,  qiymətləndirdilər. 

Monitorinq Qrupunun üzvü Sevil Yüzbaşeva Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması 

Koalisiyasının ofisinin olmadığı üçün  qrupun üzvlərinin iclas keçirtmək üçün yığışmaqla bağlı 

yaranan çətinliklərdən danışdı. O sözünə davam edərək bildirdiki, hər dəfə hansısa bir məkana 



hamını toplamaq çətinlik yaratsa da MQ öz işinin öhdəsindən gələ bilmişdir. Ümumiyyətlə isə o  

MQ fəaliyyətini müsbət qiymətləndirdi. 

Digər iştirakçılar da çıxış edərək MQ fəaliyyətini müsbət qiymətləndirdilər.  

Iclasa sədrlik edən Azər Rəsul öz çıxışında MQ - nun sədri Məmmədhəsən Həsənovun bu 

müddət ərzində göstərdiyi aktiv fəaliyyətini yüksək qiymətləndirməklə yanaşı ümumilikdə 

qrupun fəaliyyətinə müsbət qiymət verdi. İclasın sədri bildirib ki, 2015 – 2016 – cı illərdə MSŞA 

Koalisiyası Monitorinq Qrupunun sədri Məmmədhəsən Həsənov aktiv fəaliyyət göstərmiş, 

Şuranın iclaslarında həmişə iştirak etmış, müzakirə edilən məsələlərin həllində xüsusi fəallıq 

göstərmişdir.  

Beləliklə MQ öz fəaliyyətini qənaətbəxş hesab etdi. 

 

Sonra iclasa sədrlik edən Azər Rəsul cari məsələlər barədə iclas iştirakçılarına müraciət etdi. 

Cari məsələdə Ümumi Yığıncağa hazırlıqlar barədə fikir mübadiləsi apardılar. 

Sonda Manitorinq Qrupunun üzvləri öz səlahiyətlərinin başa çatdıqlarını bildirdilər.  

 

İclasın Qərarı:  Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Monitorinq Qrupu 29 

aprel 2016-cı il tarixindən etibarən öz fəaliyyətini dayandırır.  

 

Sonda iclas iştirakçıları 30 aprel 2016 – cı il tarixində seçiləcək  yeni MQ – u üzvlərinə uğurlar 

arzuladılar.  

 

İclasın sədri:                                                                                     Azər Rəsul  

 

İclasın katibi:                                                                                  Sevil Yüzbaşeva   
 

 

 


