
 

 

 

Çoxtərəfli Qrupda (ÇQ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş 

proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair  qaydalar 

 

1.       Bu qaydalar Mədən Hasilatında Şəffaflıq Təşəbbüsü (bundan sonra MHŞT) 

standartları, Vətəndaş cəmiyyəti protokolu,  MHŞT-nin aşkarliq siyasəti, MHŞT 

Assosiasiyasının Davranış Məcəlləsi və MHŞT Nizamnaməsinə uyğun olaraq hazırlanıb və  

Çoxtərəfli Qrupda ( bundan sonar ÇQ-də ) vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin fəaliyyətinin 

tənzimlənməsinə xidmət edir. 

2.           MHŞT standartının 1.4-cü maddəsinə görə, MHŞT-yə ÇQ-un üzvləri kimi cəlb 

edilmiş vətəndaş cəmiyyəti qruplarının təmsilçiləri funksional  və siyasi baxımından  

hökumətdən və MHŞT-də təmsil olunan şirkətlərdən ( bundan sonra şirkətlərdən)  azad 

olmalıdırlar. 

 2.1.           Hökumətdən və yaxud şirkətlərdən  maliyyələşmə funksional asılılıq yaradır. Bu 

hal Çoxtərəfli qrupun üzvləri kimi cəlb edilmiş vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri  olan 

QHT-lərin maliyyələşmə mənbələrinin 25 faizi  və ya daha çox hissəsinin  hökumətdən və  

yaxud şirkətlərdən asılı olduğu hallarda yaranır.  İllik büdcəsinin 25 faizi  və ya daha çox 

hissəsinin maliyyələşməsi  hökumətdən və yaxud şirkətlərdən  asılı olan QHT-lərin 

təmsilçiləri Çoxtərəfli qrupa üzv ola bilməzlər. 

 2.2.         Hökumətin və yaxud şirkətlərin institutsional  və texniki dəstəyi ilə fəaliyyət 

göstərən QHT-lər,  o cümlədən dövlət təşkilatlarının (Universitetlər, elmi və akademik 

dairələr istisna olmaqla) nəzdində fəaliyyət göstərən qeyri-kommersiya statuslu analitik 

mərkəzlər də funksional asılı hesab olunurlar.   

2.3.              Dövlət qulluqçuları,  dövlət büdcəsindən maliyyələşən  müəssisə və 

təşkilatlarda inzibati-idarəetmə və yaxud sərəncamverici  funksiyanı yerinə yetirən QHT 



təmsilçiləri dövlət qurumlarında çalışdıqları müddətdə  Çoxtərəfli qrupa üzv ola 

bilməzlər. Eyni qayda  Mədən Hasilatı  şirkətərlərində xidmət kontraktları ilə və ya 

daimi əsaslarla  çalışan QHT təmsilçilərinə də şamil olunur.    

  3.     Çoxtərəfli Qrupun üzvləri olan vətəndaş cəmiyyəti qrupunun təmsilçiləri  ÇQ-də 

təmsil olunan hökümət nümayəndələrinə və yaxud  şirkətlərə şəxsi və ya təmsil etdiyi 

təşkilatın korporativ maraqları üçün  şifahi və yaxud yazılı müraciətlər edə bilməz. Belə hal 

müəyyən olunduğu halda  həmin şəxslər Koalisiya Şurasının qərarı ilə ÇQ üzvlüyündən 

dərhal xaric olunmalıdırlar. 

   4.      Çoxtərəfli Qrupun üzvləri olan vətəndaş cəmiyyəti qruplarının təmsilçiləri MHŞT 

Katibliyi tərəfindən əldə edilmiş, yaxud ödənilmiş istənilən  xərclər, o cümlədən xidməti və 

ezamiyyət xərcləri barədə təmsil olunduqları  qruplarda  məlumatlandırmalı  və əldə 

etdikləri gəlirləri  açıqlamalıdırlar. 

   5.      Çoxtərəfli Qrupun üzvləri olan vətəndaş cəmiyyəti qrupunun təmsilçiləri  MHŞT 

üzrə Fəaliyyət Planının icrasında iştirak edərkən  hər hansı mənbədən əldə etdikləri gəlirləri 

açıqlamağa borcludurlar. 

   6.     Çoxtərəfli qrupun vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri MHŞT prosesindən irəli gələn 

ictimai məlumatların hazırlanmasında, MHŞT hesabatlarının tam, hərtərəfli və obyektiv 

şəkildə yayılmasında fəal iştirak etməlidirlər.  

7.        Çoxtərəfli Qrupun üzvləri olan vətəndaş cəmiyyəti qrupunun təmsilçiləri Koalisiya 

Şurası və  Ümumi Yığıncaq qarşısında hesab verməyə borcludur. 

8.        Çoxtərəfli Qrupun üzvləri olan vətəndaş cəmiyyəti qrupunun təmsilçiləri MHŞT 

standarlarına və Koalisiya Əsasnaməsinə zidd fəaliyyətinə görə  Koalisiya Şurası qarşısında  

məsuliyyət daşıyır. 

9.         Çoxtərəfli Qrupun üzvləri olan vətəndaş cəmiyyəti qrupunun təmsilçiləri ÇQ-dəkı 

fəaliyyətlərini daima Koalisiya Şurası ilə əlaqələndirməli, mütəmadi olaraq QHT 

Koalisiyasının Şura iclaslarında iştirakı etməli, ÇQ-da aparılan müzakirələrlə və qəbul edilən 

qərarlarla,  Çoxtərəfli Qrupun növbəti  iclasının gündəliyində nəzərdə tutulan məsələlərlə 

bağlı Şura üzvlərini  məlumatlandırmalı,, həmçinin Koalisiyanın mövqeyinin müəyyən 

olunması  tələb olunan məsələlərə dair Şuranının mövqeyinin formalaşmasında fəal  iştirak 

etməlidirlər.. 


