
 

 

Layihə1 

 

MƏDƏN HASİLATI  ÜZRƏ ŞƏFFAFLIQ TƏŞƏBBÜSÜ HAQQINDA  

 

                  AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNU 

 

 

Bu Qanun, Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün 

hökumət, ölkənin hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər və qeyri- hökumət təşkilatları 

ilə əməkdaşlığının hüquqi əsaslarını təmin edir. 

 

I. Ümumi müddəalar 
. 
 

Maddə 1. Qanunun məqsədi 

 

Bu Qanun məqsədi neft, qaz və dağ mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin əldə 

etdikləri gəlirlər, bu gəlirlərdən Azərbaycan Respublikası  hökumətinə etdikləri ödəmələr, 

hökumət tərəfindən həmin ödəmələrin qəbul olunması və məsrəfi ilə bağlı olan proseslərdə 

şəffaflığı və hesabatlılığı təmin etməkdir. 

 

Maddə 2. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünə dair Qanunvericilik 

 

Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü ilə bağlı Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

müvafiq beynəlxalq normalardan, bu qanundan ibarətdir.  

Qeyd:Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 

həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 noyabr 2003-cü il tarixli 

sərəncamına əsasən yaradılmış MHŞT üzrə Komissiya, Azərbaycan Respublikasının hasilat 

sənayesində (neft və qaz hasilatı) fəaliyyət göstərən yerli və xarici  şirkətlər və Azərbaycan 

Respublikası "Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması" Koalisiyasına daxil olan qeyri-

hökumət təşkilatları tərəfindən 2004-cü il  noyabrın 24-də Bakı şəhərində imzalanmış Mineral 

Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan 

Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında Memarandumda əks olunmuş əsas 

prinsipləri və müddəaları özündə əks etdirir. 

 

Maddə 3. Qanunun tətbiq dairəsi 

 

Qanun neft, qaz, dağ-mədən sənayesinə aid olan bütün sahələri əhatə edir. 

 

Maddə 4. Əsas Anlayışlar 

 

Bu Qanunun məqsədləri üçün istifadə olunan əsas anlayışlar və onların mənaları: 

 

Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü (Extractive Industry Transparency Initiative) təbii 

ehtiyatlara malik olan ölkələrin mədən sənayesində ödəmələr və gəlirlər üzərində şəffaflığın 

artırılması üzrə beyənlxalq təşəbbüs. 

                                                 
1 Qanun Layihəsi Qeyri-hökumət təşkilatlarının Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının sifarişi ilə 

Sahib Məmmədov tərəfindən 2010-cu ildə hazırlanmış və 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Normativ-

hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya Qanununa və HSŞT yeni standartlarının tələblərinə uyğun olaraq yenidən 

işlənmişdir. 



 

Hökumət komissiyası- Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü" üzrə hökumət komissiyası. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycanda tətbiqinə dair Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumda hökumət tərəfindən müəyyən 

ediyi tərəf. Bu Qanun çərçivəsində Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün idarəedici 

orqanında təmsil olunan tərəflərdən biri. 

 

Hasilat Sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər- Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycanda tətbiqinə dair Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumuna qoşulan şirkətlər. Bu Qanun 

çərçivəsində MHŞT-nın idarəedici orqanında təmsil olunan tərəflərdən biri. 

 

 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası – 

Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqinə dair Qarşılıqlı Anlaşma 

Memorandumundumun  tərəfindən biri olmaqla ölkənin vətəndaş cəmiyyətini təmsil edir. Bu 

Qanun çərçivəsində Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün idarəedici orqanında təmsil 

olunan tərəflərdən biri. 

 

Çoxtərəfli Qrup - Mədən sənayesində şəffaflıq Təşəbbüsü  vəzifə və səlahiyyətlərini həyata 

keçirmək məqsədi ilə yaradılan, səlahyyət və fəaliyyət dairəsi bu qanunla müəyyənləşən 

idarəedci orqan 

 

Müstəqil auditor- Hər maliyyə ili başa çatdıqdan sonra hökumətin mədən sənayesindən əldə 

etdiyi bütün gəlirlərin ödəmə mənbələridən ödənilən vəsaitlərlə  uyğunluğunun müəyyən 

edilməsi üçün  Çoxtərəfli Qrupun tərəfindən  təyin edilən auditor şirkəti. 

 

Validator- ölkədə Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün  vəziyyətini qiymətləndirən 

Çoxtərəfli Qrup tərəfindən təyin edilən auditor şirkəti. 

 

Fərdi Hesabat-Hər maliyyə ilinin sonunda Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulan 

şirkətlərin hər birinin dövlətə ödəmələri barədə məlumatları əks etdirən hesabat. 

 

 

II. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün tətbiqinə nəzarət və idarəçilik 

 

Maddə 5. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün idarəedici orqanı 

 

Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü öz fəaliyyət və səlahiyyətlərini həyata keçirmək 

məqsədi ilə yaradığı idarəedici orqan fəaliyyətinin bu Qanun əsasında  və  Mədən Hasilatı üzrə 

Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə Beynəlxaq Katibliklə əlaqələndirməklə həyata keçirir.  

Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün  idarəedici orqanı təşəbbüsün iştirakçısı olan 

tərəfləri təmsil edən -Çoxtərəfli Qrupdur. 

 

Maddə 6 Çoxtərəfli Qrupun Tərkibi  

 

6.1. Çoxtərəfli Qrupun tərkibi maraqlı tərəflərin irəli sürdüyü namizədlərdən ibarətdir. Çoxtərəfli 

Qrupun üzvlərinin səlahiyyət müddəti 2 ildir.  

6.2. Çoxtərəfli Qrupun tərkibi 12 nəfər əsas  və 12 nəfər ehtiyat üzvlədən ibarətdir. Əvəzedici 

üzvlər  Çoxtərəfli Qrunin iclaslarında müşahidəçi kimi iştirak etmək hüququna malikdirlər. 

Çoxtərəfli Qrunin iclaslarında əsas üzv iştirak etmədikdə onun səlahiyyətlərini əvəzedici üzv 

həyata keçirir. Çoxtərəfli Qrupun namizədlər aşağıdakı qaydada və sayda irəli sürülür: 



6.2.1.Memorandum tərəfi olan şirkətlərin səlahiyyətli nümayəndələrinin yığıncağı tərəfindən-4 

nəfər əsas üzvlər və 4 nəfər ehtiyat üzvlər. Şirkətlər əsas və ehtiyat üzvləri seçərkən milli 

şirkətlərdən 2 nəfər əsas üzv və 2 nəfər ehtiyat üzv, Xarici ölkə Şirkətlərindən 2 nəfər əsas üzv 

və 2 nəfər ehtiat üzvlərin olmasını təmin etməlidir. Seçilən üzvlər sırasında  birgə müəssələrin 

təmsilçiləri olduqda həmin müəssisənin və ya şirkətin səhimlərinin nəzarət paketi dövlətə və ya 

milli şirkətlərə məxsus olduqda, onda həmin üzv və ya üzvlər millli şirkətlərin kvotasına, 

səhimlərinin nəzarət paketi xarici ölkə hüquqi və ya fiziki şəxslərinə məxsus olduqda xarici ölkə 

şirkətlərinin kvotasına aid edilir.    

6.2.2.Memorandum tərəfi olan Qeyri Hökumət Təşkilatları Koalisiyasının idarəedici orqanı 

tərəfindən-4 nəfər əsas üzvlər və 4 nəfər ehtiyat üzvlər. İdarəedici orqanın mülahizəsi əsasında 

bu üzvlər memorandum tərəfi olan qeyri–hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən, müstəqil 

ekspertlərdən və həmkarlar ittifaqları nümayəndələri sırasından seçilə bilər. 

6.2.3. Dövlət tərəfindən 4 nəfər əsas üzvlər və 4 nəfər ehtiyat üzvlər. Dövləti təmsil edən əsas və 

ehtiyat üzvlər Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq 

Təşəbbüsü" üzrə hökumət komissiyasından 1 nəfər əsas üzv və 1 nəfər ehtiyat üzv, Neft 

Fondundan 1 nəfər əsas üzv və 1 nəfər ehtiyat üzv, Milli Məclis deputalarından 1 nəfər əsas üzv 

və 1nəfər ehtiyat üzv və Neft Fondunun İcraçı Drektoru tərəfindən təyin edilən 1 nəfər müstəqil 

ekspert əsas üzv və 1 nəfər müstəqil ekspert ehtiyat üzvdən ibarətdir.  

 

Maddə 7.  Çoxtərəfli Qrupun əsas vəzifələri 

 

7.1. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün Çoxtərəfli Qrup vasitəsi ilə həyata keçirdiyi 

əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

7.1.1. Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən bütün şirkətlər  tərəfindən  hökumətə edilən 

ödənişlərin şəffaf və prosedurlara uyğun qaydada verilməsini lazımi qaydada təmin etmək; 

7.1.2.Hökumətin mədən sənayesindən əldə etdiyi gəlirlərə münasibətdə hesabatlılığını və ona  

nəzarəti təmn etmək; 

7.1.3. Hökumətin mədən sənayesindəki şirkətlərdən əldə etdiyi gəlirlərlərin müəyyən edilməsi, 

ödənişi, alınması və bölgüsü zamanı bütün növ koorrupsiya hallarının aradan qaldırılması üçün 

müvafiq tədbirlər görmək; 

7.1.4. Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərdən alınan gəlirlərdən istifadənin 

şəffaflığının və hesabatlılığının təmin etmək; 

7.1.5. Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin bu qanunvericiliyə əməl etməsinə nəzarət 

etmək; 

7.1.6. Bu qanunun tələblərini pozan və gəlirlərə dair məlumatları vaxtında və düzgün təqdim 

etməyən tərəflərin bu qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb etmək; 

7.1.7. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü prinsiplərinin tətbiqini təmin etmək; 

7.1.8. Bu qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etmək. 

 

 

 

Maddə 8. Çoxtərəfli Qrup üzvünün səlahiyyətlərinin təsdiq olunması, vaxtından əvvəl 

xitam verilməsi, əvəzedici üzvlərin statusu və yeni üzvün təyin olunma qaydaları 

 

8.1. Çoxtərəfli Qrup üzvülüyünə namizəd irəli sürülmüş şəxslərin siyahısını Çoxtərəfli Qrupun 

Katibliyinə təqdim olunur. Coxtərəfli qrupun yeni tərkibinin ilk iclasında katibliyin rəhbəri bütün 

üzvləri təqdim edir. Namizədlər Qanunun tələblərinə əməl edilməklə irəli sürüldüyü halda 

Çoxtərəfli qrup üzvlərin səlahiyyətini təsdiq edir. 

8.2. Namizədlərin irəli sürülmə qaydalarını tərəflər özü müəyyən edir. 

8.3. Çoxtərəfli Qrup üzvünün fəaliyyətinə vaxıtndan əvvəl xitam  aşağıdakı hallarda verilir. 

8.3.1. Çoxtərəfli Qrup üzvü öz arzusu ilə üzvülükdən çıxmaq barədə yazılı ərizə təqdim etdikdə; 

8.3.2. Çoxtərəfli Qrup üzvü bu qanunu tələblərinə uyğun gəlmədiyi müəyyən edildikdə; 



8.3.3. Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən 

müəyyən edildikdə; 

8.3.4. Məhkəmənin qərarı ilə itikin düşmüş və ya vəfat etmiş elan edidikdə; 

8.3.5. Barəsində cinayət işinə bəraətverici əsaslar olmadan xitam verildikdə, habelə məhkəmənin 

qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair 

məhkəmə qərarı olduqda; 

8.3.6. Ardıcıl olaraq 3 dəfə üzürsüz səbəbə görə Çoxtərəfli Qrupun iclaslarında iştirak 

etmədikdə; 

8.3.7.Bu qanunun və Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün çərçivəsində qəbul olunmuş 

sənədlərdə əks olunan tələbləri ciddi şəkildə pozduqda; 

8.3.8. Tərəflərdən biri onu geri çağırdıqda; 

8.3.9. Çoxtərəfli Qrup üzvünün səlahiyyətlərinə Çoxtərəfli Qrupun iclasınının qərarı ilə verilir. 

8.4. Çoxtərəfli Qrup üzvünün fəaliyyətinə xitam verilmənin nəticələri. 

8.4.1. Çoxtərəfli Qrupun sədri fəaliyyətinə xitam verilmiş üzvün təmsil olunduğu tərəfə 

yığıncaqdan sonra 7 gün müddətində yazılı məktub göndədərək yeni namizəd irəli sürməyi təklif 

edir. Tərəf məktubu aldıqdan sonra 10 gün müddtəində yeni namizədin adını yazılı məktubla 

Çoxtərəfli Qrup katibliyinə təqdim edir. Katibliyin rəhbəri Çoxtərəfli Qrupun növbəti iclasında 

yeni namizədə təqdim edir və onun səlahiyyəti sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunur. 

8.5. Əvəzedici üzvlər: 

8.5.1. Əvəzedici üzvlər əsas üzvləri əvəz edir. Əvəzedci üzvlərin Çoxtərəfli Qrupun iclaslarında 

məşvərətçi səslə iştirak etmək hüququq vardır. 

8.5.2. Əvəzedici üzvlər əsas üzvləri onların Çoxtərəfli Qrupun iclasında iştirak etmək imkanı 

olmadığı hallarda əvəz edir və bu zaman səs vermək hüququqna malik olur. 

8.5.3. Əvəzedci üzvlərin vaxtından qabaq geri çağrılması, yeni əvəzedici üzvün namizədliyinin 

irəli sürülməsi, səlahiyyətlərinin təsdiqi əsas üzvlərə tətbiq olunan qaydalara uyğun həyata 

keçirilir. 

 

 

Maddə 9.Çoxtərəfli Qrup yığıncaqları və onun keçirilmə qaydaları və qərarların qəbul 

olunma qaydası 

 

9.1. Çoxtərəfli Qrupun iclaslarına sədrliyi Neft Fondu tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş səxs 

həyata keçirir. Neft Fondunu Çoxtərəfli Qrupda təmsil edən şəxs Çoxtərəfli Qrupun sədridir. 

9.2. Çoxtərəfli Qrupn İclasları zərurət olduqda, lakin hər rübdə bir dəfədən az olmamaqla sədr 

tərəfindən çağrılır. 

9.3. Tərəflərdən ən azı birinin tələbi ilə növbədənkənar yığıncaq çağrılır. Bunun üçün tərəflərdən 

ən azı  biri növbədənkənar yığıncağın çağrılması ilə bağlı Katibliyə yazılı təqdimat verir. 

Təqdimatda yığıncağın çağrılmasını zəruri edən hala dair müddəalar, həçinin yığıncaq 

gündəliyinə dair təkliflər əks olunmulıdır.  

9.4. Bütün tərəflərin təmsilçiliyi təmin olunduqda və Çoxtərəfli Qrup 8 üzvü və hər 3 tərəfi 

təmsil edən ən azı 2 üzv iştirak etdikdə  yığıncaq səlahiyyətli sayılır və səlahiyyətinə aid olan 

bütün məsələlərə dair qərar qəbul etmək iqtidarında olur.    

9.5. Yığıncaqlar bir qayda olaraq açıq keçirilir və zəruət olduqda yığıncağa kənar ekspertlər və 

müətəxəssislər dəvət oluna bilər.             

9.6. Çoxtərəfli Qrup iş qaydası və yığıncaqların keçirilməsinə dair təfsilat Çoxtərəfli Qrup 

tərəfindən təstiq olunan reqlamentlə müəyyən olunur. 

9.7. Çoxtərəfli Qrup da iştirak edən hər bir tərəf 1 səsə malikdir və bütün qərarlar konsensus 

əsasında qəbul olunur.  

 

Maddə 10.Çoxtərəfli Qrup üzvünün təminatları 

 



10.1.Çoxtərəfli Qrupun üzvləri fəaliyyətlərinə görə əmək haqqı almırlar. Onla ictimai əsaslarla 

fəaliyyət göstərlər. 

10.2. Çoxtərəfli Qrupun üzvünə Çoxtərəfli Qrupun tədbirlərində iştirak üçün çəkdiyi xərclərin 

əvəzi (ezamiyyə xərcləri, nəqliyyat, rabitə vasitələrindən istifadə və s.) ödənilir. Çoxtərəfli Qrup 

üzvlərinin təminatları və xərclər smetası Çoxtərəfli Qrupun yığıncağında qəbul olunmuş 

əsasnaməi ilə tənzimlənir. 

 

Maddə 11. Çoxtərəfli Qrupun Katibliyi 

 

11.1. Çoxtərəfli Qrup özünün katibliyini  təşkil edir. Katibliyə Çoxtərəfli Qrupun aparatının 

işçiləri daxildir. Katibliyə Çoxtərəfli Qrupun sədrinin təqdimatı əsasında Çoxtərəfli Qrup 

tərəfindən təyin olunan Katibliyin rəhbəri rəhbərlik edir. 

11.2. Katibliyin ştat çədvəli və strukturu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq 

olunur. 

11.3. Katiblik: 

11.3.1. Çoxtərəfli Qrupun kargüzarlıq işlərinin təmin edir; 

11.3.2.Çoxtərəfli Qrupun smetası üzrə xərcləri həyata keçirir; 

11.3.3. Çoxtərəfli Qrupnun iclaslarını təşkil edir; 

11.3.4. Çoxtərfli Qrupun qərarlarının icrasını təmin edir. 

11.4. Çoxtərfli Qrup Katibliyinin rəhbəri: 

11.4.1. Katibliyə rəhbərliyi həyata keçirir; 

11.4.2. Katibliyin əməkdaşlarının işə qəbul olunmasınə və işdən azad edilməsini həyata keçirir; 

11.4.3. Çoxtərəfli Qrup üzvlərinin təminatı ilə bağlı vəzifləri həayata keçirir; 

11.4.4. Çoxtərəfli Qrupun iş qaydasında göstərilən digər vəzifələri həyata keçirir. 

 

 

Maddə 12. Çoxtərəfli Qrupun əsas funksiyaları və səlahiyyətləri   

 

12.1. Çoxtərəfli Qrup aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir. 

12.1.1. Mədən sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin hesabatlığığının və şəffaflığının təmin 

edilməsi üçün prosedur və çərçivələri müəyyən edir. 

12.1.2. Hökumətin mədən sənayesi sahələrindən əldə etdiyi gəlirlərin açıqlanması və hökumət 

hesabatlarının formalarını və çərçivələrini müəyyən edir; 

12.1.3. Şirkətlərin kommersiya maraqlarına toxunmadan onların ölkədəki fəaliyyətinin təmin 

edilməsi məqsədi ilə əldə etdikləri topaq sahələrinin, daşınmaz əmlakın və digər materiallların 

əldə edilməsi məqsədi ilə həyata keçirdikləri xərclər və satınalmalar üzrə məlumatları 

qiymətləndirir və müvafiq rəy hazırlayır. 

12.1.4. Şirkətlərin həyata keçirdiyi layihələrin smetasına, maya dəyərinə, hasil etdikləri 

məhsulların emalı, nəqli və satışı ilə bağlı xərclərə dair dəqiq məlumatları tələb edir və 

qiymətləndirir. 

12.1.5. Hər maliyyə ili başa çatdıqdan sonra hökumətin mədən sənayesindən əldə etdiyi bütün 

gəlirlərin ödəmə mənbələridən ödənilən vəsaitlərlə  uyğunluğunun müəyyən edilməsi üçün  

müstəqil auditor təyin edir. 

12.1.6.Ölkədə Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün vəziyyətini qiymətləndirən audit 

şirkətini (validatoru) seçir və  təsdiq edir. Validator üçün nəzərdə tutulan ödənişləri müəyyən 

edir. 

12.1.7. Çoxtərəfli Qrupun illik büdcəsini hazırlayır  

12.1.8. Çoxtərəfli Qrupun illik iş planını hazırlayır və təsdiq edir 

12.1.9. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün effektiv tətbiqi üçün siyasəti və strategiyanı 

müəyyənləşdirir. 

12.1.10. Çoxtərəfli Qrupun yanında işçi qruplar yaradır və onların fəaliyyətinə xitam verir 



12.1.11. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün üzrə hesabat formalarını təkmilləşdirir və 

təsdiqləyir. 

12.1.12. Təşəbbüsün inkişafı və təkmilləşdirilməsi barədə təkliflərlə çıxış edir, Mədən Hasilatı 

üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün tərəflərinə, beynəlxalq təsisətlara müraciətlər edir və tövsiyyələr 

hazırlayır. 

12.1.13. Auditorun və validatorun seçilməsi üçün  seçim meyarları hazırlayır və təsdiq edir. 

12.1.14.Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumuna dəyişiklər və əlavələr üzrə təkliflər hazırlayır. 

12.2.Auditorun və validatorun seçilməsi Çoxtərəfli Qrup tərəfindən hazırlanan və təstiq olunan 

seçim meyararı əsasında həyata keçirilir.  

 

Maddə 13. Çoxtərəfli Qrup tərəfindən sorğuların verilməsi 

 

13.1.Səlahiyyətlərini həyata keçirmək məqsədi ilə Çoxtərəfli Qrup aşağıdakı istiqamələr üzrə 

şirkətlərə və hökumətə sorğular təqdim edir: 

13.1.1.Şirkətlərin hasil etdikləri xammalın maya dəyiərinə dair məlumatlarla bağlı; 

13.1.2.Şirkətlərin xammalın satışı ilə bağlı əldə etdiyi razılaşmaları və satış qiymətlərnə dair 

məlumatların verilməsinə dair; 

13.1.3. Şirkətlərin sosial sərmayə proqramları və digər sosial ödənişlər üzrə xərclərinə dair 

məlumatların verilməsinə dair; 

13.1.4.Hökumətin şirkətlərdən aldığı ödənişlərə dair differensasiya olunmuş məlumatların 

verilməsinə dair; 

13.1.5.Şirkətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin şelfində 

kəşfiyyat, hasilat, emal və nəql məqsədi ilə əldə etdiyi sahələrə (torpaq sahələri, şelf ərazisi və s.) 

görə etdiyi ödənişlər və onların məbləğlərinə dair məlumatların verilməsinə dair; 

13.1.6.Fərdi hesabatların və hökumət hesabatının dəqiqliyinin müəyyən edilməsi üçü zəruri olan 

digər məlumatlarla bağlı. 

13.2. Çoxtərəfli Qrup tərəfindən müvafiq sorğu yazılı şəkildə təqdim edilir. Sorğunu alan tərəf 1 

ay müddətində sorğuda qoyulan sualları dəqiq və təstiqedeci sənədlər əlavə edilməklə təqdim 

etməlidirlər. Həmin müddət ərzində məlumatın verilməsi mümkün olmadıqda sorğunu almış 

tərəf  yazılı şəkildə əsaslandırmaqla müddətin ağılabatan müddətdə uzadılmasını xahiş edə bilər. 

13.3. Verilən məlumatlarda  kommersiya sirləri vardırsa məlumatı verən tərəfin tələbi əsasında  

Çoxtərəfli Qrupun sədri bu sirlərin yayılmaması üçün öhdəlik məktubu təqdim edir. 

 

Maddə 14. Çoxtərəfli Qrupun büdcəsi aşağıdakılardan ibarətdir 

14.1. Çoxtərəfli Qrupun büdcəsi dövlət büdcəsi hesabına ödənilir və Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət büdcəsi haqqında Qanununda əks olunur. Növbəti il üçün büdcə cari 

büdcəyə nisbətdə azaldıla bilməz. 

14.2. Çoxtərəfli Qrup hər il oktyabr ayının 30-a dək büdcəyə dair təkliflərini İcraçı direktor 

vasitəsi ilə Prezidentə təqdim edir. 

14.3. Çoxtərəfli Qrupun digər vəsaitlərdən istifadə imkanları 

14.3.1. Çoxtərəfli Qrup  tədbirlərin, layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə ölkə və xarici ölkə 

donorlarından əvəzi ödənilməyən vəsaitlər ala bilər. Belə vəsaitlər alınarkən  maraqlar konflikti  

nəzərə alınmalıdır.    

 

Maddə 15. Çoxtərəfli Qrupun İş Planı 

 

15.1. Çoxtərəfli Qrup hər hesabat ili üçün iş planı təsdiq edir. 

15.2. İş Planına aşağıdakılar daxil edilir: 

15.2.1.Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün prinsiplərinə uyğun olan və hasilat sənayesi 

üzrə milli prioritetləri müəyyən edən məqsədələr; 

15.2.2. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə hesabatların dolğun olması məqsədi ilə 

tərəflərlə razılaşdırılmış metodlar; 



15.2.3. Hasilat sənayesindən əldə olunan gəlirlərə dair ictimaiyyətin məlumatlılığının 

artırılmasına dair tədbirlər;  

15.2.4. Tərəflərin razılaşdığı konkret vaxt çərçivələri müəyyən olunmuş və ölçüləbilən 

məqsədlər və fəaliyyətlər. 

15.3. İş Planı həmçinin: 

15.3.1. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün tərflərində təşəbbüsün həyata keçirilməsinə 

mane ola biləcək mümkün məhdudiyyət və riskləri qiymətləndirməli və belə məhdudiyyət və 

risklərin idarə olunma planını özündə ehtiva etməlidir; 

15.3.2. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə hesabatların əhatə dairəsini, məlumatların 

tamlığı və etibarlılığı da daxil olmaqla hesabatlılığın texniki tərəflərinin həlli planını müəyyən 

etməlidir;   

15.3.3. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün həyata keçirilməsinə mane ola bilən 

normativ və qeyri-normativ hüquqi aktların müəyyən olunması, təhlili və aradan qaldırılması 

planını ehtiva etməldiri.   

 

 

Maddə 16.Fərdi hesabatlar və hökumət hesabatı 

 

16.1. Mədən sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlər hər il mart ayının 15-dək Çoxtərəfli 

Qrupa fərdi hesabat təqdim edir. Fərdi hesabatın forması və məzmununa dair tələbləri Çoxtərəfli 

Qrup tərəfindən müəyyən edilir. 

16.2. Hökumət hər il mart ayının 15-dən gec olmayaraq Çoxtərəfli Qrup dfferensasiyalaşdırılmış 

və ümumiləşdirilmiş hesabat təqdim edir. Hesabatın florma və məzmununa dair tələbləri 

Çoxtərəfli Qrup müəyyən edir. 

16.3. Hesabatlar: 

16.3.1. Çoxtərəfli Qrupun müəyyən etdiyi konkret vaxt çərçivəsində təqdim olunmalıdır; 

16.3.2. Hesabatlar nəzərdə tutulan vaxtlarda dərc olunmalıdır; 

16.3.3. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə hesabatlar əhatəli və qənaətbəxş olmalıdır. 

Hesabatda Hökumətin neft, qaz və dağ-mədən sənayesində faliyyət göstərən  şirkətlərdən əldə 

etdiyi bütün gəlirlər və ödənişlərə dair bütün məlumatlar tam göstərilməlidir; 

16.3.4. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə hesabatlar aydın olmalı, bütün maraqlı 

tərəflər və ictimaiyyət üçün əldə edilə bilən olmalıdır; 

16.3.5. Çoxtərəfli Qrup daxil olan hesabatlar əsasında hazırladığı hesabatda əldə olunan 

nəticələrin təhlilini verməli, Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün tətbiqinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyyələr hazırlamalıdır. 

 

 

Maddə 17.  Müstəqil Auditorun vəzifəsi 

 

17.1.Müstəqil auditori Çoxtərəfli Qrup təstiq  etdiyi qayda və prosedurlar əsasında   auditit 

həyata keçirir və hazırladıqları hesabatı Çoxtərəfli Qrupa təqdim edirlər. Audit şirkətlərin fərdi 

hesabatları və hökumətin təqdim etdiyi differensasiyalaşdırılmış və ümumiləşdirilmiş hesabatlar 

əsasında həyata keçirilir. 

17.2. Müstəqil Auditor 30 gün müddətində Çoxtərəfli Qrup tərəfindən ona təqdim edilən fərdi 

hesabatları və hökumət hesabatını tütüşdüraraq hesabat hazırlayır və onu Çoxtərəfli Qrupa 

təqdim edir. Çoxtərəfli Qrup sənədlə razılaşmadıqda iradlarla birgə onu yenidən auditora təqdim 

edir. Auditor ...gün müddətində Çoxtərəfli Qrup iradları üzrə araşdırma apararaq hesabatda 

düzəlişlər edir və ya öz əsaslandırılmış rəyini əvvəlki redaksiyada olan hesabata əlavə edərək 

Çoxtərəfli Qrupa təqdim edir. 

 

Maddə 18. Çoxtərəfli Qrupun Hesabatları açıqlamaq vəzifəsi 

 



 Çoxtərəfli Qrup Auditorun hesabatını rəsmi veb səhifəsində yerləşdirir. Hesabat həmçinin 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Milli Məclisə və Hesablama palatasına təqdim edilir. 

 

 

Maddə 19. Validatorun vəzifəsi 

 

Ölkədə Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün vəziyyətini qiymətləndirən audit şirkətini 

(validatoron) vəzifləri və audit keçirmə qaydaları Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Beynəlxalq Katibliyi tərəfindən müəyyən edilən qaydalar əsasında həyata keçirilir. 

 

Maddə 20. Qanunun tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyyət 

 

20.1. Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulan şirkət tərəfindən fərdi hesabatın 

müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində təqdim edilməməsi, fərdi hesabatda məqsədyönlü şəkidə və 

ya səhlənkarlıq nəticəsində qeyri dəqiqliyə yol verilməsi, Çoxtərəfli Qrup tərəfindən şirkətələrə 

bu Qanun çərçivəsində verilən sorğuların vaxtında cavablandırılmaması, sorğuya verilən 

cavabda məqsədyönlü şəkildə və ya səhlənkarlıqla təhriflərə və qeyri-düzgün məlumatalara yol 

verilməsi  hesabatı təqdim edən və ya sorğunu cavablandırmalı olan şirkətə və vəzifəli şəxslərə 

qarşı cərimə sanksiyasının tətbiqinə əsas verir. 

20.2. Çoxtərəfli Qrup şirkətlərin və vəzifəli şəxslərin cərimə edilməsi ilə bağlı məhkəməyə 

təqdimat verir. Məhkəmənin qərarı ilə şirkətlər və vəzifəli şəxslər üçün tətbiqi üçün cərimələrin 

miqdarı İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilir.  

 

Maddə 21. Keçid müddəalar 

 

21.1. Çoxtərəfli Qrupa üzvlərin təyin olunması üçün  tərəflərin təqdim etdiyi namizədləri ilk dəfə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktoru təqdim edir. 

Növbəti seçkilərdə isə təqdimat səlahiyyət müddəti başa çatmaqda olan tərkibin icraçı direktoru 

tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. 

21.2.Bu Qanuda nəzərdə tutlan orqanlar formalaşana qədər Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq 

Təşəbbüsünün Azərbaycanda tətbiqinə dair Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu və Mineral 

Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycanda 

tətbiqinə dair Çoxtərəfli Qrupun təşkili və fəaliyyəti haqqında  Razılaşma əssında yaradılan 

Çoxtərəfli qrup fəaliyyətini davam etdirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


