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İnqilab Əhmədov, Nağıyev Elşən, 
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İclasın əvvəlində Şura üzvləri gündəlik layihəsinə bəzi təkliflər etdilər. 

İlqar Hüseynli cari məsələlərdə donorlarla bağlı məsələnin müzakirə olunmasını təklif etdi.  

Məhəmməd Talıblı gündəlik məsələsində 2-ci məsələ ilə 3-cü məsələnin yerinin dəyişdirilməsini təklif 

etdi. 

Təkliflərdən sonra gündəlik belə formalaşdı: 

 

İclasın gündəliyi 

1.Koalisiyanın 2013-2015-ci il strategiyasının hazırlanması üzrə təkliflər. 

2.Çoxtərəfli qrupla fəaliyyətin əlaqələndirilməsi. 

3.Koalisiya Şurasının reqlamentinin müzakirəsi və əlavə-dəyişiklərin qəbul edilməsi. 

4.Cari məsələlər (İnternet səhifəsinin tamamlanması). 

 



 

1. Koalisiyanın 2013-2015-ci il strategiyasının hazırlanması üzrə təkliflər. 

MSŞA üzrə QHT Kaolisiyasının 2013-2015-ci illər üzrə Strategiyasını Zöhrab İsmayıl hazırlayıb 

Şura üzvlərinə təqdim etdi. Strategiyanın giriş hissəsində Azərbaycan Mədən Sənayesində 

Şəffaflıq Koalisiyasının qısaca tarixcəsi haqqında və indiyədək açıqladığı hesabatlar öz əksini 

tapıb. Bundan başqa sənəddə  MSŞT prosesinin aparıcı iştirakçısı olaraq həm bu sahədə geniş 

maarifləndirmə kampaniyası həyata keçirilməsi, MSŞT üzrə hesabatlara rəyin hazırlanması, qızıl 

hasilatının təşəbbüsə daxil edilməsinə nail olub, prosesin inkişafı üçün araşdırma və tədqiqatların 

aparılması, ARDNF haqqında və MSŞT haqqında qanun layihələrini hazırlanıb Milli Məclisə 

təqdim edilməsi kimi məsələlər öz əksini tapmışdır. Sənədin ikinci hissəsində Koalisiyanın 

məqsədləri qeyd olunub. Şura üzvləri sənədlə tanış olduqdan sonra öz təkliflərini səsləndirdilər. 

Çıxışlar və təkliflər:  

Məhəmməd Talıblı bu məsələ ilə bağlı İşçi Qrupunun yaradılmasını təklif etdi. 

Mübariz Tağıyevdə İşçi Qrupun yaradılması təklifini dəstəklədi. 

İnqilab Əhmədovda sənədlə tanış olduqdan sonra təkliflərini şəbəkəyə vasitəsilə göndərəcəyini 

bildirdi. 

Qərar: Bu məsələ ilə bağlı Sabit Bağırov, Mübariz Tağıyev və Zöhrab İsmayıldan ibarət İşçi 

Qrupu yaradıldı.   

Daha sonra iclasın sədri Zöhrab İsmayıl Koalisiyanın 2013-cü il üçün maliyyə axtarışı üçün 

Gəlirlere Nəzaret İnstitutunun nümayəndələri ilə görüşdüyünü dedi və bu il bizi dəstəkləməsi 

ehtimalının yüksək olduğunu bildirdi.  

 

2. Çoxtərəfli qrupla fəaliyyətin əlaqələndirilməsi. 

MHŞT Koalisiyası Şurasının Çoxtərəfli Qrupa seçilən nümayəndələri keçiriləcək ilk iclasın vaxtı 

və gündəlik layihəsi barədə məlumat verdi. İclas 30 yanvar 2013-cü il tarixində keçirilməsi 

nəzərdə tutulub. İclasın gündəlik layihəsinə konfransa hazırlıq, illik hesabat üzrə ilkin 

müzakirələri, Sidneydəki keçiriləcək sərgi haqqında məlumat.  

 

3 Koalisiya Şurasının reqlamentinin müzakirəsi və əlavə-dəyişiklərin qəbul edilməsi. 

Şura iclasının qərarına görə Koalisiya Şurasının Əsasnaməsinin yenidən təkmilləşməsi 

istiqamətində Zöhrab İsmayıl, Rafiq Təmrazov və Nicat Dağlardan ibarət İşçi Qrupu 

yaradılmışdı. İşçi Qrupunun təklifləri əsasında birgə hazırlanan sənədin ilkin varinatını iclasın 

sədri Şura üzvlərinin diqqətinə çatdırdı. Təqdim olunan sənəddə ilk öncə Mədən Sənayesində 

Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının Əsasnaməsi yerinə Koalisiyanın Reqlamenti kimi qeyd 

edilsin. Bundan başqa sənəddə bir nəfər iki dəfə ardıcıl koordinator seçilməsi məsələsi və Şura 



koordinatorunun Koalisiya layihələrində istiqamətlər, bölmələr üzrə rəhbər və ya məsul şəxs 

kimi iştirakçılıq məsələsi mübahisəyə səbəb oldu. Şura üzvləri bundan başqa sənəd tam hazır 

olub Şura iclasında təsdiq olunandan sonra sənədin sonunda ya Şura üzvlərinin imzası ya da 

sənədi təkmilləşdirib hazırlayan İşçi Qrupunun nümayəndələri tərəfindən imzalanmasını təklif 

etdilər. Sonda ümumi razılaşmalar nəticəsində qərar belə formalaşdı. 

Qərar: Mədən Sənayesində Şəffaflığın Əsasnaməsi (Reqlamenti)  üzrə ümumi razılaşmalar 

əsasında  edilən düzəlişikliklər əlavə edilməklə gələn Şura iclasında yenidən təsdiq edilib sayta 

yerləşdiriləcək.  

Cari məsələlər 

Cari məsələlərdə Koalisiyanın köhnə saytla bağlı problemlərdən danışıldı. Iclasın sədri Elşən 

Nağıyev tərəfindən yeni yaradılmış sayta Koalisiyanın lazımi sənədlərinin  yerləşdirilməsinin tez 

bir zamanda yerləşdirilməsini təklif etdi. Məhəmməd Talıblı isə saytda Şura üzvləri haqqında 

qısa məlumatların yerləşdirilməsini təklif etdi. 

 

 

 

 

İclasın sədri:                                                                                     Zöhrab İsmayıl 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Məmmədova 

 

 
 


