
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 

169-cu  Şura iclasının protokolu 

06.02.2017-ci il tarixdə Bakı şəhəri Fətəli Xan Xoyski küçəsi, 111 A, blok 109, 4-cü mərtəbə, 

mənzil 23 ünvanda Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” 

Koalisiyasının 169-cu  Şura iclası keçirildi.  

İclasda iştirak edən Şura üzvləri: 

1. Akif Qurbanov 

2. Azər Rəsul 

3. Əlövsət Sadıqlı 

4. İlham Hüseynli 

5. Qubad İbadoğlu 

6. Oqtay Gülalıyev 

Şura üzvlərindən Elşən Nağıyev, Əliməmməd Nuriyev, Məmmədhəsən Həsənov, Ruhəngiz 

Hüseynova, Sevil Allahverdiyeva iclasda iştirak etmirlər və iştirak etməmələrinin səbəbləri 

barədə məlumat verməyiblər. 

İclasda MSŞA Koalisiyasından ÇTQ üzvü İlqar Hüseynli də iştirak etdi. 

İclasın sədri – Qubad İbadoğlu 

İclasın katibi – Əlövsət Sadıqlı 

Gündəlik: 

1. Görülmüş işlər və qərarların icrası 

2. Çoxtərəfli Qrupun 02.02.2017-ci ildə tarixli iclasında yaranmış vəziyyətin müzakirəsi 

3. Fridrix Reinfeldtlə görüşün nəticələrinin müzakirəsi 

4. QHT Koalisiyasının MHŞT üzrə komissiyasının sədri ilə Dövlət Neft Fondunda təşkil 

olunan görüşə dəvətin müzakirəsi 

5. Şuranın iclasına davamiyyətin müzakirəsi 

6. Cari məsələlər. 

 

Eşidildi 1. Koalisiya Şurasının Koordinatoru Q.İbadoğlu ötən dövr ərzində görülmüş işlər və və 

qəbul edilmiş qərarların icra vəziyyəti barədə məlumat verdi. O, Reinfeldtə müraciət və onunla 



görüş, ÇTQ-nin son iclasında hökumət komissiyasının rəhbəri Ş.Mövsümovun yaratdığı süni 

kritik vəziyyət,  Koalisiyanın rəyinin  Katibliyə təqdim olunması, MSŞT inteqrasiya mövzusunda 

təlimdə Koalisiya üzvlərinin iştirak səviyyəsi barədə danışdı.  

Eyni zamanda qeyd olundu ki, xeyli vaxtdır ki,  Əliməmməd Nuriyev, Məmmədhəsən Həsənov, 

Ruhəngiz Hüseynova,  Elşən Nağıyev  və Sevil Allahverdiyeva iclasda iştirak etmirlər. Onlar bununla 

bağlı Koalisiya Şurasını da əvvəlcədən məlumatlandırmayıblar.   Qeyd olundu ki,  Mədən Sənayesində 

Şəffaflığın Artırılması Kоаlisiyаsı hаqqındа Əsasnamənin  5.10.-cu maddəsinə görə,  Şura üzvü üzürsüz 

səbəbdən аrdıcıl olaraq Şuranın 3 iclаsındа iştirаk еtmədikdə, ümumiyyətlə isə 1 il ərzində 10 və daha çox 

iclasda iştirak etmədikdə Monitorinq Qrupunun rəyi nəzərə alınmaqla Şura üzvlüyündən çıхmış hesab 

edilir. Təklif olundu ki, iclaslarda davamlı  iştirak etməyən Şura üzvlərinə xəbərdarlıq edilsin. 

Qısa müzakirədən sonra görüşlüm işlər və qərarların icrası qənaətbəxş hesab edildi. 

Eşidildi 2. İkinci məsələ –  Çoxtərəfli Qrupun 02.02.2017-ci il tarixli iclasında yaranmış 

vəziyyət barədə ÇTQ üzvləri Q.İbadoğlu, O.Gülalıyev və A.Rəsul məlumat və qənaətlərini 

bölüşdülər. Verilən məlumatlardan aydın oldu ki, ÇTQ üzrə Hökumət Komissiyasının sədri 

Şahmar Mövsümov Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan Respublikasında 

tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandumun fəlsəfəsi və tələblərindən kənara 

çıxaraq, ÇTQ-nin iclasına aidiyyəti olmayan kənar şəxsləri, keçmiş ÇTQ üzvləri Əliməmməd 

Nuriyev və Sabit Bağırov da dəvət edilmiş və həmin şəxslərdən birinin  - Əliməmməd Nuriyev 

müdaxiləsi ilə MSŞA Koalisiyası tərəfindən gündəliyə salınmış məsələlərdən birini – Maraq 

qruplarının iştirakı ilə Milli Konfransın keçirilməsinin   gündəlikdən çıxarılmasına təkid 

edilmişdir. Bu məsələ ətrafında 1 saata qədər müzakirə aparılmış, lakin kənar şəxslərin 

müdaxiləsi gündəliyin  təsdiq edilməsi baş tutmamışdır. Səmərəsiz və birtərəfli müzakirələrə 

etiraz olaraq, ÇTQ-də MSŞA Koalisiyasını təmsil edən 6 nəfər iclası tərk etmişlər. Ona görə də 

ÇTQ-nin 02.02.2017-ci il tarixli iclası yarımçıq qalıb. 

ÇTQ üzvü Azər Rəsul çıxışı zamanı vurğuladı və xüsusi olaraq üzərində dayandı ki, MSŞT-dən 

olan ÇTQ üzvləri iclası tərk edən zaman hökumət komissiyasının sədri Şahmar Mövsümov bizə 

qarşı “MSŞA Koalisiyası Şurası  sizi seçməkdə səhvə yol verib” ifadəsini işlətdi. A.Rəsul 

Ş.Mövsümovun bu hərəkətinin hökumətin Koalisiyanın daxili məsələlərinə müdaxilə, hökumətin 

Koalisiyada itirilmiş mövqeyi ilə barışa bilməməsi və Koalisiyanı yenidən nəzarətinə götürmək 

istəyinin təzahürü kimi dəyərləndirdi. 

Şura üzvü A.Qurbanov A.Rəsulun mövqeyini inkişaf etdirərək, ÇTQ iclaslarını aparmaq 

səlahiyyəti verilmiş hökumət komissiyasının sədri, Dövlət Neft Fondunun prezidenti 

Ş.Mövsümovun birtərəfli qaydada 07.02.2017-ci il tarixdə Koalisiya üzvlərini Neft Fonduna 



görüşə dəvət etməsini Koalisiyada hökumətin pozuculuq fəaliyyəti və nəzarətə götürmə cəhdi 

kimi dəyərləndirdi. 

Digər Şura üzvləri də çıxışlarında ÇTQ-nin son yığıncağında baş verənləri hökumətin 

pozuculuq, dağıdıcılıq və Koalisiyanı nəzarətə götürmə cəhdi kimi qiymətləndirdilər. 

MSŞA Koalisiyasının Şurası Çoxtərəfli Qrupun 02.02.2017-ci il tarixli iclasında yaranmış 

vəziyyəti müzakirə edərək aşağıdakı rəyə gəldi: 

1. Şura hesab edir ki, ÇTQ iclaslarını aparmaq səlahiyyəti verilmiş hökumət komissiyasının 

sədri Şahmar Mövsümovun ÇTQ iclasına keçmiş üzvləri dəvət etməsi və onlardan  birinin –

Əliməmməd Nuriyevin təkidi ilə  əvvəlcədən tərtib edilmiş gündəlikdən MSŞA 

Koalisiyasının təklifinin çıxarılması Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandumun 

fəlsəfəsinə və prinsiplərinə ziddir, həmçinin memorandumun tələblərinin pozulması kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

Eşidildi 3. MSŞT üzrə beynəlxalq idarə heyətinin sədri Fridrix Reinfeldtlə görüş barədə MSŞA 

Koalisiya Şurasının koordinatoru Q.İbadoğlu məlumat verdi. Sonra görüş iştirakçıları müşahidə 

və qənaətlərini bölüşdülər. Verilən məlumatlardan məlum oldu ki;  

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə İdarə Heyətinin (MSŞT) ötən iln oktyabr ayının 

26-da keçirilən Astana toplantısında beynəlxalq idarə heyətinə müraciət edən Mədən 

Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyası MSŞT-nin rəhbər komitəsini Azərbaycana 

dəvət etmişdi. 01 fevral 2017-ci il tarixdə MSŞT üzrə beynəlxalq idarə heyətinin sədri, İsveçin 

keçmiş baş naziri Fredrik Reinfeldt və MSŞT üzrə beynəlxalq katibliyin rəhbəri Yonas Moberq 

Bakıya işgüzar səfərə gəliblər. Səfər çərçivəsində MSŞT sədri və katibliyin rəhbəri Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti ilə görüşəndən sonra MSŞT üzrə Hökumət Komissiyasının sədri Şahmar 

Mövsümov, xarici ölkə səfirləri və MSŞA QHT Koalisiyasının üzvləri ilə də görüş keçirib. 

Görüşdə çıxış edən MSŞT üzrə beynəlxalq idarə heyətinin sədri Fredrik Reinfeldt prezident 

İlham Əliyevlə görüşdəki təəssüratlarını bölüşüb.  

Görüşdə çıxış edən MSŞA Koalisiyasının üzvləri, hüquqşünaslar Akif Qurbanov və Hafiz 

Həsənli bildiriblər ki, Nazirlər Kabinetinin 11 yanvar 2017-ci il tarixli “Qrant müqavilələrinin 

(qərarlarının) qeydə alınması” və 24 yanvar 2017-ci il tarixli “Xarici donorlar tərəfindən 

Azərbaycan Respublikası ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi” Qaydalarında 

dəyişikliklər edilməsi barədə qərarları qanunlardan üstün hüquqi qüvvəyə malik olmadığına 

görə, “Qrant haqqında”, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında.” və 

“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanunlarda məhdudlaşdırıcı 



hallar aradan qaldırılmayacağı halda huquqi və praktik vəziyyətin dəyişməsindən danışmaq 

mümkün deyildir. Onlar qeyd ediblər ki, baş verən dəyişikliklər islahedici tədbirlər planında 

nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin icrasını təmin etmir.  

MSŞA Koalisiyasının keçmiş Şura və Çoxtərəfli Qrup (ÇQ) üzvü Zaur Əkbər çıxış edərək 

təxminən 1 il 6 ay bundan əvvəl MSŞT-nin keçmiş sədri Kleyr Şortla görüşü xatirlatdı və bildirdi 

ki, o zamanda da prezident problemlərin həll ediləcəyinə söz versə də problemlər indiyədək 

qalmaqdadır. O qeyd edib ki, inanmır ki, bundan sonra da verilən vədlər yerinə yetirilsin.  

Çıxış edən Çöxtərərəfli Qrup üzvü İlqar Hüseynli Koalisiyada gərginliyin süni olduğunu 

bildirərək üzvləri həmrəyliə çağırıb.  

MSŞA Koalisiyasının keçmiş Şura üzvü Taleh Əliyev çıxış edərək, Azərbaycanın hazırkı 

geopolitik durumda hakimiyyətin hərəkərlərinə haqq qazandırıb.  

MSŞA Koalisiyasının keçmiş Şura və Çoxtərəfli Qrup üzvü Azər Mehtiyev çıxış edərək, MSŞT 

standartlarının, xüsusilə də onun dövlət siyasətinə inteqrasiyasının, mülkiyyət sahibliyinin 

tətbiqinin islahatlar üçün geniş imkanlar açdığını bildirib. O qeyd edib ki, bütün bunlar vətəndaş 

cəmiyyətinin bu prosesə daha geniş formatda cəlb edilməsini zəruri edir, həmçinin 

qanunvericilikdə dəyişikliklə aparılmalı və bunun üçün MSŞT standartının “Vətəndaş cəmiyyəti 

protokolu” əsas götürülməlidir.  

MSŞA Koalisiyasının keçmiş Şura üzvü Nicat Dağlar çıxış edərək, hazırkı Şuranın iclasları 

barədə Koalisiya üzvlərinin məlumatlardırılmamasını və çoxluqda olan Koalisiya Şurasının 

siyasiləşdiyini bildirib.  

Koalisiyanın Şura üzvü və keçmiş Çoxtərəfli Qrup üzvü Əliməmməd Nuiyev çıxış edərək 

vətəndaş cəmiyyətinin problemlərinin həll olunduğunu bildirərək Koalisiya Şurasını qeyri-

legitim fəaliyyətdə ittiham edib.  

Çıxış edən Koalisiya Şurası və Çoxtərəfli Qrup üzvü Oqtay Gülaliyev Koalisiya Şurasının 

ictimaiyyət üçün açıq fəaliyyətindən, keçirilən mətbuat konfransından, həmçinin vətəndaş 

cəmiyyətinin problemlərindən danışıb. O bildirib ki, qanunvericiliklə yanaşı hakimiyyətin 

vətəndaş cəmiyyətinə baxışı dəyişməlidir. Eyni zamanda qeyd edib ki, Koalisiyanın keçmiş Şura 

üzvü Fuad Qəhrəmanlı Facebook sosial şəbəkəsində yazdığı fikirlərinə görə 10 il müddətinə 

azadlıqdan məhrum olunub. O, F. Qəhrəmanlının həbsini MSŞT Standartının bir hissəsi olan 

Vətəndaş cəmiyyəti protokolunun “fəaliyyət” və “ifadə azadlığı” bəndlərinin pozulması kimi 

dəyərləndirib. Bildirib ki, Koalisiyanın daha bir üzvü Qarabağ qazisi, 2-ci qrup əlil Asif Yusifli 

də 2 ildən çoxdur ki, qanunsuz həbs həyatı yaşayır. Təbii Resursların İdarəedilməsi İnstitutunun 

Müşahidə Şurasının üzvü İlqar Məmmədovun 4 ilə yaxındır ki, həbsdə olduğunu xatırladan 



Oqtay Gülalıyev “Real” hərəkatının üzvlərini səfirliklərin birinin nümayəndəsi ilə 

görüşdüklərinə görə dindirilməsini misal göstərərək vətəndaş cəmiyyəti fəallarının ifadə etdikləri 

tənqidi fikirlərə və keçirdikləri görüşlərə görə təqib olunduğunu qeyd edib.  

Koalisya Şurasının əlaqələndirici Qubad İbadoğlu çıxış edərək bildirib ki, MSŞA Koalisiyasının 

problemlərini ayrıca olaraq həll etmək mümkün deyil, problemin həlli bütövlükdə vətəndaş 

cəmiyyətinin durumundan asılıdır. O qeyd edib ki, hazırda MSŞA Koalisiyasına üzv olmaq üçün 

QHT-lərdən 40 yaxın ərizə daxil olub. O həmçinin bildirib ki, ölkədə azad və müstəqil mətbuat 

bərqərar olmayacağı halda vətəndaş cəmiyyətinin problemləri həll olunmayacaq. Bununla 

yanaşı, MSŞA Koalisiyasının institutsional fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı QHT 

Şurasının qərarını ləğv etməsini, eləcə də 2017-ci il üzrə müsabiqə mövzuları arasında MSŞT-

nin dəstəklənməsi istiqamətinin çıxarılmasını yalnış hesab edən Qubad İbadoğlu hazırda 150-dən 

çox üzvü olan Koalisiyanın qarşılaşdığı maliyyə, texniki və təşkilati problemlərdən danışıb.  

Yekunda çıxış edən MSŞT üzrə beynəlxalq idarə heyətinin sədri Fredrik Reinfeldt Koalisiyada 

fikir müxtəlifliyini demokratiyanın göstəricisi kimi qiymətləndirib və bugünkü müzakirələrdəki 

müxtəlif fikirləri normal qarşıladığını bildirib. O qeyd edib ki, bugünkü görüşlər və burada 

müzakirə olunan məsələlər barədə 4 həftədən sonra Boqotada keçiriləcək MSŞT İdarə Heyətinin 

növbəti toplantısında məlumat verəcək. Bununla yanaşı o bildirib ki, bu müzakilər də göstərdi ki, 

martın 8-9-da keçiriləcək Boqota toplantısı Azərbaycan üçün asan olmayacaq. 

Verilmiş məlumatlar dairəsində müzakirə aparıldı və şərhlər  səsləndirildi. Şərhlər və 

müzakirələrdən sonra verilən məlumat qənaətbəxş hesab edildi. 

Eşidildi 4. QHT Koalisiyasının MHŞT üzrə komissiyasının sədri ilə Dövlət Neft Fondunda təşkil 

olunan görüşə dəvət müzakirə edildi. Müzakirə və təkliflər dinlənildikdən sonra məsələ ilə bağlı 

“İctimai Birliklərin “Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması” (MSŞA) Koalisiyasının 

MÖVQE SƏNƏDİ”nin hazırlanması, müzakirə edilməsi və ictimailəşdirilməsi barədə yekdil 

səslə qərar qəbul edildi.    

Şura üzvləri iclasın gedişində sənəddə əks olunmalı məsələlər barədə fikir və təkliflərini 

yazdılar. Fikir və təkliflər ümumiləşdirilərək sənəd halına salındı, müzakirə edildi, üzərində 

məzmun və üslub baxımından düzəlişlər edildi və aşağıdakı məzmunda yekdilliklə qəbul edildi: 

“MSŞA QHT Koalisiyası bildirir ki, MHŞT tərəfləri arasında 10 iyun 2014-cü ildə imzalanmış 

Memorandum çərçivəsində, Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan MHŞT prosesini 

təkmilləşdirmək, prosesin inkişafı üzərində səmərəli çoxtərəfli nəzarəti və idarəetməni təmin 

etmək məqsədi ilə Tərəflərin nümayəndələrindən ibarət ÇQ təşkil edilir. Çoxtərəfli Qrupda 

(ÇTQ) Koalisiya üzvlərinin fəaliyyəti Reqlamentinin ÇTQ üzvlərinin seçkisi hər ilin 



başlanğıcında olan Şura iclasında yenidən aparılır . Odur ki, MSŞA QHT Koalisiyası 20 yanvar 

2017-ci ildə təşkil olunmuş bu ilin birinci, ümumilikdə 168-ci iclasında əvvəlcədən bəyan 

edilmiş namizədlər arasından sadə səs çoxluğu və gizli səsvermə ilə 6 nəfəri (3 əsas və 3 

alternativ) ÇTQ-yə üzv seçmiş və Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan 

Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandumunun 1.2.2. maddəsinə 

müvafiq olaraq Memorandum Tərəfi olaraq təyin etdikləri əsas və əvəzedici üzvlərin siyahısını 

MHŞT üzrə Katibliyə təqdim etmişdir. Hər il mübahisəsiz qəbul edilən yeni üzvlərin siyahısı 

təəssüflər olsun ki, bu il səlahiyyət müddəti başa çatmış Koalisiya Şurasının üzvü Əliməmməd 

Nuriyevin şikayəti əsasında ÇTQ-nin 02 fevral 2017-ci tarixli iclasında müzakirələr açılmışdır. 

ÇTQ iclasından əvvəl MSŞA Koalisiya Şurası Memorandum tərəflərinə və Katibliyə müraciət 

edərək bildirmişdir ki, belə tip məsələlər tərəflərin iştirakı ilə ÇTQ-də deyil, hər bir tərəfin təmsil 

etdiyi qrupda müzakirə olunmalıdır. Lakin, buna baxmayaraq MSŞT Katibliyi tərəfindən ÇTQ 

iclasına Koalisiya Şurasının üzvü Əliməmməd Nuriyevin də daxil olduğu səlahiyyət müddəti 

başa çatmış köhnə üzvlər də dəvət olunmuşdur. Əliməmməd Nuriyev konsensusu pozaraq ÇTQ-

nin növbəti iclasında gündəliyin təsdiq olunmasına mane olmuşdur. Gündəliyin təsdiqi ətrafında 

gedən 1 saata qədər səmərəsiz müzakirələr nəticəsində iclasın pozulması səbəbindən ÇTQ-yə 

yeni seçilmiş üzvlər səlahiyyət müddəti başa çatmış ÇTQ üzvlərinin MHŞT Katibliyi tərəfindən 

yenidən iclasa dəvət olunmasına etiraz edərək ÇTQ iclasını tərk etmişdir. Bundan sonra MSŞA 

QHT Koalisiyasının üzvlərinə Çoxtərəfli Qrupda təmsilçiliyinə dair yaranmış problemlə bağlı 

Hökumət Komissiyasının sədri ilə 7 fevral tarixində Dövlət Neft Fondunun inzibati binasında 

görüşün keçirilməsi təklif edilib və bütün Koalisiya üzvləri bu görüşə dəvət edilib.  

Bununla əlaqədar MSŞA Koalisiyası bildirir ki, MHŞT 1.3. standartının ii. bəndinə görə, hər bir 

maraqlı tərəf plüralist və dəyişkən təmsilçilik istəyini nəzərə alaraq, öz nümayəndəsini seçmək 

hüququna malik olmalıdır. Təyinat prosesi müstəqil və hər hansı məcburiyyət faktından uzaq 

olmalıdır. MHŞT-yə Çoxtərəfli qrupun üzvləri kimi cəlb edilmiş vətəndaş cəmiyyəti qrupları 

əməliyyat və siyasət baxımından dövlətdən və/yaxud digər şirkətlərdən azad olmalıdırlar. MSŞA 

QHT Koalisiyası bildirir ki, vətəndaş cəmiyyətinin ÇTQ-də iştirakı problemlərini həll etmək 

Memorandum tərəfi olaraq Hökümətin səlahiyyətinə aid deyildir, bu məsələyə müdaxilə etməklə 

MHŞT üzrə komissiyasi səlahiyyət həddini aşmışdır. Biz MHŞT üzrə ÇTQ təmsilçilik 

məsələsində nə hökümətin və nə də ki, şirkətlərin işinə qarışmadığımız kimi, onlar da bizim 

işimizə müdaxilə etməməlidir. Lakin, göründüyü kimi MSŞT Komissiyası açıq şəkildə 

Koalisiyanın daxili işlərinə müdaxilə edir və onun Memorandumda təsbit olunan müstəqilliyinə 

xələl gətirir. MSŞA QHT Koalisiyası hesab edir ki, belə açıq və kobud müdaxilə eyni zamanda 

MHŞT üzrə Komissiyasının istəklərinə uyğun gələn vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin ÇTQ-də 



təmsilçiliyinə olan maraqdan irəli gəlir. Çünki, onlar müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin ÇTQ-də 

təmsilçiliyini istəmir, onların ÇTQ-də iştirakını əngəlləyirək səsinin boğulmasına çalışırlar.  

MSŞA Koalisiyası bu tip görüşlərin Koalisiya Şurası ilə aparılmasını məqsədəmüvafiq hesab 

etmiş və ötən il ərzində bu məqsədlə dəfələrlə rəsmi müraciət etməsinə baxmayaraq MSŞT 

Komissiyasının sədri Şahmar Mövsümov Şura üzvləri ilə görüşdən imtina edib. Baxmayaraq ki, 

belə bir görüş həm də 2016-ci ilin İş Planında nəzərdə tutulmuş, lakin qarşı tərəfin istəyinin 

olmamasına görə icra edilməmişdir.  

MSŞA QHT Koalisiyasının Şurası belə hesab edir ki, MHŞT Komissiyasının sədri Şahmar 

Mövsümovun timsalında hökümətin MSŞA QHT Koalisiyasının fəaliyyətinə bu şəkildə kobud 

müdaxilə etməsi vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçisi olaraq QHT Koalisiyasının parçalanmasını 

stimullaşdırmaq və qurumu nəzarətə götürmək məqsədi daşıyır.  

MSŞA QHT Koalisiyasının Şurası Koalisiyanın üzvlərinin MHŞT Komissiyasının sədri Şahmar 

Mövsümovun təşəbbüsü ilə 07 fevral 2017-ci ildə Dövlət Neft Fondunda təşkil olunan görüşə 

qatılmasını məqbul hesab etmir”. 

Eşidildi 5. Şuranın iclasına davamiyyət barədə Şura əlaqələndiricisi Q.İbadoğlu məlumat verdi. 

Qeyd etdi ki, Ümumi yığıncaq tərəfindən MSŞA Koalisiyasının Şura üzvlüyünə seçilmiş 

Əliməmməd Nuriyev, Ruhəngiz Hüseynova, Məmmədhəsən Həsənov, Sevil Allahverdiyeva və 

Elşən Nağıyev ardıcıl olaraq 3 və daha çox şura iclasında iştirak etmirlər. Həmçinin iclasda 

iştirak etməməyəcəkləri və iştirak etməyəcəklərinin səbəbi barədə şuranı məlumatlandırmırlar. 

Hətta Şura iclasından sonra da iştirak etməmələrinin səbəbi barədə açıqlama vermirlər. Bu da 

Şuranın imicinə, daha məhsuldar və effektiv fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu səbəbdən də 

Şura üzvlərinin ümumi razılığı əsasında bu məsələ iclasın gündəliyinə daxil edilib. Ond görə də 

məsələyə münasibət bildirmənizi xahiş edirəm. 

A.Rəsul çıxış edərək bildirdi ki, “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Kоаlisiyаsı 

hаqqındа Əsasnamə”nin 5.10-cu maddəsinin tələbinə görə “Şura üzvü üzürsüz səbəbdən аrdıcıl 

olaraq Şuranın 3 iclаsındа iştirаk еtmədikdə, ümumiyyətlə isə 1 il ərzində 10 və daha çox iclasda 

iştirak etmədikdə Monitorinq Qrupunun rəyi nəzərə alınmaqla Şura üzvlüyündən çıхmış hesab 

edilir”. Ona görə də hesab edirəm ki, Əsasnamənin müvafiq tələbinə istinad edilməli və Şuranın 

bütövlüyü təmin edilməlidir. 

A.Qurbanov və İ.Hüseynli Şura iclasında ardıcıl olaraq 3 dəfə və daha çox iştirak etməyən şura 

üzvlərinin növbəti Şura iclasına şəxsən dəvət edilməsi və izahatlarının dinlənilməsinin 

zəruriliyini bildirdilər. 

Ə.Sadıqlı məsələ ilə əlaqədar Monitorinq Qrupuna müraciət edilməsini zəruri hesab etdi. 



Təkliflər müzakirə edildi və yekdil rəy əsasında qərarlar qəbul edildi. 

Qərar: 

1. Şura iclaslarında ardıcıl olaraq 3 dəfə və daha çox iştirak etməyən Şura üzvləri Əliməmməd 

Nuriyev, Ruhəngiz Hüseynova, Məmmədhəsən Həsənov, Sevil Allahverdiyeva və Elşən 

Nağıyevə –  növbəti Şura iclasında iştirak etmələri üçün hər birinə şəxsən müraciət edilsin. 

Həmin şəxslərin diqqətinə çatdırılsın ki, növbəti Şura iclasında iştirakçılıqla bağlı məslə 

müzakirə ediləcək. 

2.  Əliməmməd Nuriyev, Ruhəngiz Hüseynova, Məmmədhəsən Həsənov, Sevil Allahverdiyeva 

və Elşən Nağıyevin Şura iclaslarında 3 dəfə və daha çox iştirak etməmələrinin səbəblərini 

“Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Kоаlisiyаsı hаqqındа Əsasnamə”nin 5.19.1. 

(Koalisiyanın seçkili orqanlarının, vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin bu  

Əsasnaməyə uyğunluğuna dair nəzarətin həyata keçirilməsi) maddəsinə uyğun olaraq 

araşdırmaq və bu barədə MSŞA Koalisiyası Şurasına müvafiq rəy təqdim etmək MSŞA 

Koalisiyasinin Monitorinq Qrupundan xahiş edilsin. 

Eşidildi 6. Cari məsələlərlə bağlı təklif olmadı. 

 

İclasın sədri:                                   Q.İbadoğlu 

İclasın katibi:                                   Ə.Sadıqlı 

 

 


