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Proqram çərçivəsində görüşlüm  işləri 2 qrupa bölmək olar:  

- Təlim modullarının, materiallarının və təlimin proqramının hazırlanması və onun 

təklmilləşdiirlməsi və təqdimatı 

- Müvafiq dövlət orqanların və mədən sənasyesi şirkətləri üçün 2 günlük təlimin keçirilməsi   

1) Təlim modullarının hazırlanması üçün ilk növbədə proqramın tələbləri öyrənilmiş və proqram 

qarşısında qoyulan vəzifələrə uyğun olaraq modullar aşağıdakı  istiqamətlər üzrə hazırlanmışdır.  

1.1.  Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün (EİTİ) yeni tələbləri və onun tətbiqindən mədən 

sənayesi şirkətlərinin uduşları və itkilərinın dəyərləndirilməsi modulu 

1.2.  Mədən sənyesində hesabatlılıq və onun təkmilləşdirilməsi  imkanlarının 

müəyyənləşdirilməsi üçün hesabatların keyfiyyətinin qiymətlətləndirilməsi  modulu 

1.3.   EİTİ üzrə yeni standartların izahı və onun hesabatlılıq prosesinin  tətbiqində hökümət və 

mədən sənayesinin  şirkətlərinin qarşısında duran  vəzifələr. 

1.1.  Bu modul özündə EİTİ  həm milli və həm də beynəlxalq səviyyədə hazirki vəziyyəti, onun 

iştirakçılarının rolları və öhdəliklərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi,  EİTİ işləməsi mexanizmi, 

meyarları, prinsipləri və  yeni tələblərini əks etdirməklə yanaşı həm də bu təşəbbüsdə iştirak edən 

şirkətlərin uduş və itkilərinin müzakirəsi üçün qrup çalışmasını da əks etdirib.  Bununla yanaşı 

modulda  Kırğızıstan Respublikasının   EİTİ üzrə  2014-cü il üzrə iş planı və bu planın 

reallaşdırılmasında mədən sənayesi şirkətlərinin və uyğun dövlət orqanlarının qarşısında duran 

vəzifələr və  onların öhdəlikləri nəzərdən keçiirlmişdir. Eyni zamanda bu modul çərçivəsində  EİTİ 

qanunverici bazasının beynəlxalq praktikası nəzərdən keçirilmişdir.  Belə ki,  Libeariyanın  EİTİ 

haqqında  qanunu, Qazaxıstanın  “Yerin təki və onun istifadəçiləri haqqında” Qanununda nəzərdə 

tutulan norma və  Qırğızıstan Respublikasının  “Yerin təki” haqqında qanunun  EİTİ ilə bağlı olan 

35.5-ci maddəsi nəzərdən keçirilmişdir.  

1.2.  Bu modul üzrə   müzakirə predmeti olaraq Kırğızıstan Respublikasının 2011 və 2012-ci illər üzrə  EİTİ   

hesabatının təhlili aparılmışdir.  Modul çərçivısində EİTİ üzrə yeni standartların tətbiqi ilə  bağlı 

hesabat formasında gözlənilən dəyişikliklər müzakirəyə təqdim olunub. Hesabatın hazırkı formatı və 

onun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün  ABŞ-ın Natural Resource Governance İnstitutunun 

hazırladığı indikatorlardan istifadə olunmudur.  10 indikatorların  hər birinin ayrıca təqdimatından 

sonra Kırğızıstan Respublikasının 2011 və 2012-ci illər üzrə hesabatlarının  həmin indikatorların 

əsasında qiymətləndirilməsi  aparılıb.  

1.3.  Bu modulun hazırlanmasının başlıca məqsədi  yeni standartların tələblərinin və eyni zamanda 

tövsiyələrinin hesabatı tərtib edən tərəflərin mənimsəməsinə nail olmaqdır.  EİTİ üzrə yeni 

standartların mənimsənilməsi üçün onlar 7 qrupda təsnifləşdirilmişdir:  Hüququn verilməsi, istehsal,  

gəlirlər, dövlət şirkətləri,  sub milli gəlillər, sosial təsirlər,   gəlirlərin idaredilməsi. 

 

 


