
 

 

 

 Mədən Sənayesində Şəffaflığın 

Artırılması Koalisiyası Şurasının 

120 saylı Protokolu 

 

Bakı şəhəri                                                                                     25 aprel 2014-cü il 

 

  

İclasda iştirak edirdi:                                                                                       9 nəfər  Şura üzvü 

 

Qubad İbadoğlu, Mehriban Vəzir 

Xalid Kazımov, Azər Mehtiyev,  

Sevil Allahverdiyeva, Məlahət Mürşüdlü 

İlqar Hüseynli Rafiq Təmrazov 

Əliməmməd Nuriyev 

2 nəfər Monitorinq Qrupu üzvü  

Məmmədhəsən Həsənov,Sədaqət Paşayeva 

3 nəfər Koalisiya üzvü 

Sahib Məmmədov, Jalə Cəfərova 

Elçin Abdullyev 

  

İclasın gündəliyi 

 

1. Qərarların icra vəziyyəti  və görülmüş işlər  

2. Çoxtərəfli Qrupun   15 aprel 2014-cü il tarixli 30-cu 

iclasının qərarları və onun müzakirəsi  

3. Yeni Memorandumun yekun layihəsinə  Şirkətlər 

Qrupu tərəfindən edilmiş dəyişiklərin müzakirəsi 

4. MSHT hesabatlarının yeni formatının müzakirəsi 

5. Koalisiya layihəsinin müddətinin  uzadılması və yeni 

layihə təklifinin təqdimi ilə bağlı müzakirələr 

6. Koalisiyanın 10 illik Yubileyi tədbrinə hazırlıq işlərin, 

Yubiley tədbirinin  yeri və vaxtının təyin edilməsi 

7. Cari məsələlər  

 

 



1. Qərarların icra vəziyyəti və görülmüş işlər barədə qısa olaraq Qubad İbadoğlu 

məlumat verdi.   Qeyd etdi ki, ötən iclasdan keçən dövr   ərzində Koalisiyanın 10 illiyinə 

həsr olunmuş filmin senarisinin müzakirəsi olub. Bundan başqa bu həftə ərzində  Fidan 

Bağırova ilə görüş keçirilib layihənin iki ay uzadılması qərarına gəlinib və layihənin 

davamı olaraq indidən yeni layihə üçün istiqamət təkliflərini hazırlamağı təklif ediblər. 

2. 2014-cü il aprel ayının 15-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunda 

Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) iclası keçirilmişdir. İclas barədə ÇTQ üzvləri məlumat verdi. 

İclasda Yeni Memorandumun yekun layihəsi, MHŞT hesabatlarını tutuşduracaq 

auditorun fəaliyyətini əks etdirən Şərtlər Toplusunun MHŞT Standartına 

uyğunlaşdırılması, hesabat formaları və məcburi sosial sığorta haqları üzrə 

daxilolmaların MHŞT hesabatına daxil edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.  

3.  Yeni Memorandumun yekun layihəsinə  Şirkətlər Qrupu tərəfindən edilmiş 

dəyişiklərin müzakirəsində  Şirkətlər Qrupunun nümayəndəsi Araz Yusubov Şuranın 

iclasında iştirak edib məlumat verdi. O Memorandum layihəsinin yeni redaktə olunmuş 

variantı baradə danışdı.  İndi ki Memorandumda əsas iki bənd məxfilik və 

memorandumun hüquqi statusu ilə bağlı bəndlərdir ki yeni memoranduma əlavə olunub. 

Məxfilik bəndində ÇTQ üzvləri məxfi sayılan məlumatların açıqlanmasına yol 

verməməli həmçinin mineral ehtiyatların istifadəsi üzrə müvafiq sazişlər, o cümlədən 

hasilatın pay bölgüsü sazişlərindəki məxfilik barədə bəndləri nəzərə almalıdır. Bu 

bəndin hüquqi olaraq orda olmasının vacib olduğunu da vurğuladı. Şirkətlər qrupunun 

digər bənddə Memorandumun qüvvəsi bəndinə əlavə olunan dəyişikliyi Şura üzvlərinin 

nəzərinə çatdırdı. Bu bənddə Memorandum niyyət bəyanatı olaraq tərəflərin heç biri 

üçün hər hansı hüquqi qüvvəyə malik, hüquqi, öhdəlik və yaxud hüquqi məsuliyyət 

yaratmır.  Şirkətlər Qrupu tərəfindən bu bəndə hüquqi və öhdəlik sözləri əlavə olunub. 

Şirkətlər Qrupunun nümayəndəsinin məlumatını dinlədikdən sonra Şura üzvlərinin bu 

məsələ ilə bağlı suallarını cavablandırdı. Müzakirələr yekunlaşdıqdan sonra Şura üzvləri 

bu məsələ ilə bağlı öz qərarlarını verdilər. 

Qərar: Memorandumda edilən məxfilik bəndinə əlavə olunmuş dəyişikliyi qəbul etdi. 

Digər Memorandumun qüvvəsi bəndinə edilən dəyişikliyin əleyhinə oldular və əvvəlki 

redaktədə qalmasını qərarlaşdırdılar.  

4. Gündəliyin növbəti məsələsi Koalisiya üzvü Sahib Məmmədovun hazırladığı MSHT-

yə dair  Qanun Layihəsi barədə məlumat verdi. Sahib Məmmədov əvvəlki layihədən 

fərqli olaraq struktur baxımından sənəddə dəyişikliklər olduğunu qeyd etdi. Əlavə 

olunan dəyişikliklər Yeni standartlarla bağlı və Çoxtərəfli Qrupun idarə edilmə 

prinsipləri ilə bağlı dəyişiklərin olduğunu bildirdi. Gələcək zaman üçün sənədin ingilis  



dilinə tərcümə etdirilməsini və onun piyarı ilə məşğul olmağı təklif etdi. Şura üzvləri 

layihənin ilkin variantı ilə tanış olduqdan sonra bəzi əlavə və təkliflər etdilər.  

Qərar: İclasa təqdim olunan qanun layihəsi sənədi əsas kimi qəbul olundu.  

5. Bu məsələ Qubad İbadoğlu donorlarla aparılmş danışıqların məlumatını  Şura 

üzvlərinin nəzərinə çatdırdı. Layihədə qənaətin yarandığı üçün donorla danışıqlar 

aparılıb və layihənin iki ay uzadılması qərarlaşdırılıb. Bu iki ay müddətində yaranmış 

qənaət hesabına Koalisiyanın 10 illik yubileyinin keçirilməsi və Koalisiya bülletenin 

hazırlanması nəzərdə tutulub. 

6.  Təşkilat komitəsi Koalisiyanın 10 illik Yubileyi tədbrinə hazırlıq işlərinin davam 

etdiyini bildirdilər və tədbir may ayının 26-na təyin olundu. 

 

İclasın sədri:                                                                                     Qubad İbadoğlu 

 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Quliyeva 

 


