
MHŞT Çoxtərəfli Qrupda Koalisiya üzvlərinin fəaliyyəti 

 

Reqlamenti 

 

1. MHŞT Çoxtərəfli Qrupa (ÇTQ) Koalisiyadan olan üzvlər Koalisiya Şurası tərəfindən sadə 

səs çoxluğu əsasında və gizli səsvermə yolu ilə seçilir. MHŞT ÇTQ-a Koalisiyadan 3 üzv və 

3 əvəzedici seçilir. Eyni sayda səs toplayanlar yenidən səsə qoyulur. Səslər yenə də eyni 

olarsa, qalıq püşk vasitəsilə müəyyənləşdirilir. 3 nəfər ən çox səs toplayanlar MHŞT ÇTQ-a 

üzv hüququ qazanır. Seçilənlər arasında az səs toplayan 3 nəfər könüllü olaraq əvəzedici 

funksiyasını öz üzərinə götürür, əks təqdirdə 4-cü, 5-ci və 6-cı yerdə olan şəxs əvəzedici kimi 

müəyyən edilir.  
 

ÇTQ üzvlərinin seçkisi hər ilin başlanğıcında olan Şura iclasında yenidən aparılır. Bu zaman 

əvvəlki üzvlər arasından ən azı 1 nəfər yeni üzvlə əvəzlənir. Əvəzlənmə prosesi əvvəlki tərkib 

arasından könüllü olaraq aparılır, əks tədqirdə keçirilən seçkilərdə əvvəlki tərkibdən ən az səs 

toplayan şəxsi ən çox səs toplamış yeni üzv əvəz edir. Bu zaman səslər eyni olarsa, qalıq püşk 

vasitəsilə müəyyənləşdirilir. ÇTQ üzvü ardicılı olaraq yalnız 3 dəfə yenidən seçilə bilər.  
 
2. Koalisiyadan MHŞT ÇTQ-a üzv seçilmişlər arasında Şura Əlaqələndiricisi də varsa, bu zaman 

o həmin üzvlərin əlaqələndiricisi olur. Əks halda MHŞT ÇTQ-a üzvləri əlaqələndiricini özləri 

seçir.  
 
3. Əlaqələndirici:  
 

- ÇTQ növbədi iclasları barədə üzvləri məlumatlandırır;  
 

- ÇTQ iclasları zamanı Koalisiyadan olan üzvlərin müştərək rəyini 
müəyyənləşdirərək onu bəyan edir;  

 
- ÇTQ iclaslarının nəticələri barədə Koalisiya və Şura üzvlərinin məlumatlandırır;  

 

- ÇTQ-nun gözlənilən iclasında müzakirə ediləcək məsələlər barədə Şura üzvlərinin 
məlumatlandırır və onların rəyini öyrənir;  

 
- KİV-lərə məlumat açıqlamaq.  

 

 

4. MHŞT ÇTQ-a Koalisiyadan üzvlərin birgə vəzifə və hüquqları:  
 

- ÇTQ iclaslarında müzakirə edilən məsəslələrə dair Koalisiya maraqlarını 
( Şurada müəyyənləşdirilmiş mövqeni) təmsil və müdafiə etmək;  

 

- ÇTQ iclasları fövqəladə xarakter daşıyırsa (iclasa 1 həftədən az vaxt 

qalırsa və Şuranın iclasını çağırmaq mümkün olmursa) və ÇTQ qərarını 

dərhal qəbulu tələb edilirsə, elə həmin iclasda Koalisiyanın rəyini öz 

mülahizələrinə əsaslanaraq izah etmək. Bundan sonra Şuranın növbəti 

iclasında ÇTQ-nun Koalisiyadan olan üzvləri izahatlar verir və bu izahatlar  



Şura tərəfindən məqbul hesab edilmirsə, Şura ÇTQ-nun Koalisiyada olan 
 

üzvlərinin yenidən seçilməsi və ya onlara xəbardarlıq edilməsinə 

dair müvafiq qərar qəbul edir ; 
 
5. MHŞT ÇTQ-a Koalisiyadan üzvlərin ayrılıqda vəzifə və hüquqları:  
 

- ÇTQ iclaslarında iştirak etmək (3 dəfə iştirak etməyən üzv Şura tərəfindən 
yeni seçki yolu ilə dəyişdirilir) ;  

 
- ÇTQ iclaslarında vahid mövqenin formalaşmasına səy göstərmək;  

 
- ÇTQ iclaslarında fikir söyləmək və təkliflər vermək.  


