
Ictimai Birliklərin “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” Koalisiyasının 17 fevral  

2016-cı il tarixli, 150 saylı Şura iclasının protokolu  

 

İclasda iştirak edirdi: 9 nəfər Şura üzvü  

 

Əliməmməd Nüriyev, Azər Mehtiyev, Rafiq 

Təmrazov, Mehriban Vəzir, Sevil Allahverdiyeva, 

Xalid Kazımov, Taleh Əliyev, Nicat Dağlar və 

Məlahət Mürşüdlü 

 

 

İclasa sədrlik edən Əliməmməd Nüriyev Koalisiya Şurasının 150-ci iclasının gündəliyinin e-mail 

şəbəkəsində yayıldığını və iclas barədə bütün koalisiya üzvlərinə məlumat verildiyini bildirdi. 

Daha sonra sədr gündəlik layihəsini səsləndirərək səsə qoydu. 

 

1.Qərarların icra vəziyyəti  və Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın vəziyyəti  

2. Çoxtərəfli Qrupun 15 fevral 2016-cı il tarixli haqqında məlumat 

3. 2014-cü il MHŞT Hesabatına Koalisiyanın rəyinin layihəsi haqqında 

4. Perunun paytaxtı Lima şəhərində keçirilən MSŞT-nin 7-ci və  “Publish What You Pay” 

 Koalisiyasının Qlobal Konfranslarına Koalisiyanın hazırlıqlarının vəziyyəti haqqında 

2. Cari məsələlər 

 

Gündəlik layihəsi səsə qoyularaq qəbul edildi. 

 

1)  Qərarların icra vəziyyəti  və Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına hazırlığın vəziyyəti. 

Qərarların icra vəziyyəti ilə bağlı məlumat verən Şura koordinatoru Əliməmməd Nuriyev bildirdi 

ki, ötən müddət ərzində qərarların icrası ilə bağlı iş aparılıb.  

Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının keçirilməsinə hazırlıq istiqamətdə tədbirlər davam etdirilib. 

Fevralın 4-də Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması QHT Koalisiyanın Ümumi Yığıncağına 

təqdim olunacaq sənədlərin hazırlanması üçün yaradılan İşçi qrupunun toplantısı keçirilib. 

Müzakirələr aparılıb, Koalisiyanın təsisçiliyində təmsil olunmaq üçün ilkin kriteryaların 

hazırlanması İşçi Qrupun üzvü Hafiz Həsənova,  Nizamnamənin hazırlanmasını isə Xalid 

Kazımova həvalə edilib. Artıq hər iki sənədin ilkin variantı hazırlanıb və onlayn şəkildə 

müzakirələr davam etdirilir.  

Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin tapılması istiqamətində 

də danışıqlar davam etdirilir. Artıq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə 

Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən ilkin razılıq verilib. Əgər maliyyə vəsaiti ayrılarsa, çalışacayıq 

ki, martın birinci yarısında Koalisiyanın Ümumi Yığıncağı keçirilsin. 

 

2) Çoxtərəfli Qrupun 15 fevral 2016-cı il tarixli haqqında məlumat. 

Daha sonra Ə.Nuriyev və Koalisiyanın Çoxtərəfli Qrupdakı (ÇQ) təmsilçisi Azər Mehtiyev 

Çoxtərəfli Qrupun növbəti iclası və həmin iclasda müzakirə olunan məsələlərlə bağlı məlumat 

verib.  

Azər Mehtiyev bildirdi ki, CQ-nin son iclasında əsas müzakirə 2014-cü il MHŞT Hesabatı 

olunmalı idi. Hesabat layihəsi yenidən müzakirə edildi. Məlum oldu ki, ARDNŞ-in dövlət 

qurumları ilə münasibəti, Hasilatın Pay Bölgüsündə iştirak edən şirkətlərin reystri ilə bağlı 

məsələlər hələ tam həllini tapmayıb. Biz də bildirdik ki, Koalisiya rəyi bu məlumatlar da 

hesabatda əksini tapandan sonra hazırlanacaq. Hesabat bu əlavələrlə təsdiq olunmuş sayılsa da, 

ümumilikdə, hələlik yarımçıqdir. 

Daha bir müzakirə mövzusu Lima konfransına hazırlıqla bağlı oldu. Konfrans üçün hazırlanacaq 

sənədlərə bir də baxıldı. Həmçinin, hazırlanan etik-davranış Kodeksi də iclasda müzakirə edildi.  



Daha sonra 2014-cü il MHŞT Hesabatına Koalisiyanın hazırladığı rəy müzakirə edilib. Rəy 

müəlliflərindən biri olan Azər Mehtiyev Koalisiyanın hazırladığı rəydə aksini tapan məsələlər və 

irəli sürülən təkliflərlə bağlı məlumat verib.  

A.Mehtiyev bildirdi ki, Hesabatda aşkarladığımız çatışmamazlıqlarla bağlı fikirlərimizi yenə 

bildirmişik. Məlumatların tutuşdurulması zamanı MHŞT hesabatı ilə Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) “Şahdəniz” yatağı ilə bağlı məlumatlarında 

təxminən 8 milyon dollarlıq fərq var. Amma indiyədək heç vaxt MHŞT hesabatı ilə ARDNF 

hesabatındakı rəqəmlər arasında bu qədər fərq olmayıb. Digər tərəfdən bizim MHŞT hesabatı 

üzrə 2013-cü il hesabatında irəli sürdüyümüz tövsiyyələrin heç də hamısı icra olunmayıb. 9 

tövsiyyə icra olunub, 8-i qismən icra olunub, 8-i isə ümumiyyətlə icra olunmayıb. Eyni zamanda 

hesabatda hər hansı məlumat yoxdur ki, bunlar nə üçün icra olunmayıb.  

Sonda səsə qoyularaq 2014-cü il MHŞT Hesabatının ilkin variantına Koalisiyanın hazırladığı rəy 

qəbul olunub.  

Şura üzvü Mehriban Vəzir isə təkliflə çıxış edərək bildirib ki, gələcəkdə Koalisiyanın rəyini 

hazırlamaq peşəkarların hazırlanması üçün müəyyən treninqlər keçirilsin. Belə Koalisiyanın 

rəyini hazırlayan ekspertlər bu sahədə işləmək istəyən, öyrənməyə maraqlı olan şəxslərə treninq 

keçsin. 

 

3) Perunun paytaxtı Lima şəhərində keçirilən MSŞT-nin 7-ci və  “Publish What You Pay” 

 Koalisiyasının Qlobal Konfranslarına Koalisiyanın hazırlıqlarının vəziyyəti haqqında. 

Sonuncu məsələ kimi Perunun paytaxtı Lima şəhərində keçirilən MSŞT-nin 7-ci və  “Publish 

What You Pay”  Koalisiyasının Qlobal Konfranslarına Koalisiyanın hazırlıqlarının vəziyyəti 

müzakirə edilib. Qərara alınıb ki, həmin beynəlxalq tədbirdə Koalisiya adından danışmaq 

səlahiyyəti Koalisiyanın Şura üzvü və Çoxtərəfli Qrupdakı Koalisiyanın təmsilçisi Azər 

Mehtiyevə verilsin. 

 

 

QƏRARA ALINDI:  

 

1. Ə.Nuriyevin məlumatı nəzərə alınsın.  

 

2. 2014-cü il MHŞT Hesabatının ilkin variantına Koalisiyanın hazırladığı rəy qəbul olunsun.  

 

3. Perunun paytaxtı Lima şəhərində keçirilən MSŞT-nin 7-ci və  “Publish What You Pay”  

Koalisiyasının Qlobal Konfranslarında Koalisiya adından danışmaq səlahiyyəti Koalisiyanın 

Şura üzvü və Çoxtərəfli Qrupdakı Koalisiyanın təmsilçisi Azər Mehtiyevə verilsin. 

.  

 

İclasın sədri:              Ə.Nuriyev  


