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1. Qərarların icra vəziyyəti 

2. Koalisiyasının «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» layihəsinin icrası 

ilə bagli koalisiya daxili müsabiqə elanın verilməsi haqqında 

3. ÇQ 39 -cu iclası haqqında məlumat 

4. Cari məsələlər 

 

İclasın sədri Əliməmməd Nuriyev iclasda yetersayın olduğunu bildirdi və iclası açıq elan etdi və 

gündəlik layihəsini Şura üzvlərinin diqqətinə çatdərdı. Gündəlik Şura iclasda iştirak edən Şura üzvləri 

tərəfindən qəbul olundu.  

EŞİDİLDİ: 

1. Məsələ haqqında Kolaisiyanın koordinatoru Əliməmməd Nuriyev çıxış edərək aşağıdakı 

məlumatları verdi:  

A) Əliməmməd  Nuriyev bugün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun inzibati 

binasında “Şirkətlərin MHŞT üzrə hesabat formalarının doldurulması üzrə peşəkarlığının və 

MHŞT hesabatlılığının keyfiyyətinin artırılması” üzrə ÇQ 2015 ci il planına uygun olaraq 

keçirilən təlim haqqında danışdı. Təlimin keçirilməsinə məsul  ÇQ İş Planına uygun olaraq 

Şirkətlər qrupu və Katiblikdir. Təlimin mövzusu MHTŞ üzrə yeni Standartlara həsr 

olunub.Təlimdə Katibliyinin, Şirkətlər qrupu və beynəlxalq Auditor şirkətinin ekspertləri ilə 

yanaşı Koalisiya Şurasının üzvləri Əliməmməd Nuriyev, Mehriban Vəzir, Monitorinq 

Qrupunun üzvü Sevil Yüzbaşova, Koalisiya üzvü Esmira Əsədullayeva iştirak edirdi. Çox 



təəssüf ki bəzi Koalisiya üzvləri seminarda iştirakla bağlı müraciət etməsinə baxmayaraq 

seminarda iştirak etmemişdir. Eyni zamanda qeyd etmeliyem ki, ilk dəfə idi ki, şirkətlər, 

katiblik Koalisiyanı dəvət etməklə seminar keçirtmiş lakin istər Şura istərsədə Koalisiya 

üzvlərinin zəif iştiraki təəssüf doğurur. Seminarda açılış nitqi ilə katibliyin rəhbəri Fərid 

Fərzəliyev, Şirkətlər Qrupunun koordinatoru Araz Yusubov və Əliməmməd Nuriyev çıxış 

etmişlər. Seminarda təqdimatlarla Abbas Abbasov MHŞT üzrə Katibliyin mütəxəssisi, Fariz 

Əhmədov Moore Stephens audit şirkətinin nümayəndəsi,  Araz Yusubov Şirkətlər Qrupunun 

nümayəndəsi (BP) və MSŞA Koalisiyasının üzvü ,iqtisad elmlər doktoru,  professor Xəzər 

Universitetinin İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinin dekanı, Avrasiya Hasilat Sənayesi Bilik 

Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov da təlimdə  təqdimatla çıxış etmiş və seminar 

iştirakçıların suallarını cavablandırmışlar. 

Qərar: Koalisiyanın koordinatoru Ə.Nuriyevin məlumatı nəzərə alınsın. 

B) Bundan başqa iclasda  2013-cü il üzrə hesabata aid Rəyin hazırlanması məsələsinə toxunuldu.  

2013-cü il üzrə MHŞT-nin hesabatı ilə bağlı Koalisiyanın üzvləri tərəfindən İnqilab Əhmədov 

və Qubad İbadoğlu tərəfindən ilkin rəy hələ 2014-cü ildə hazırlanmışdır. Lakin 2013- cü il üzrə 

MHŞT  Hesabatı sonradan yenidən təmamilə işlənmiş və  mühüm dəyişiklilklər edilmişdir. 

Qeyd etməliyəm ki, Hesabatın hazırlanması prosesi üzrə yaradılmış İşçi Qrupunun tərkibində 

Koalisiyadan Sabit Bağırov və Azər Mehtiyev iştirak edib. Memorandum və ÇQ-nin 

Əsasnaməsinə görə 2013-cü il MHŞT hesabatı ilə bağlı Koalisiya öz Rəyini hazırlayıb 1 ay 

müddətində ÇQ-ya təqdim etmelidir. Hesab edirəm ki, Koalisiyadan hesabat üzrə rəyin 

hazırlanması ilə bağlı 2  şəxsi müəyyən etməliyik. Təklif edirəm ki, Koalisiyanın Rəyinin 

hazırlanmasını Sabit Bağırov və Azər Mehtiyevin namizədliyini təklif edirəm. Eyni zamanda 

Koalisiyanın digər üzvləridə xüsusilə İnqilab Əhmədov və Qubad İbadoğlu fikirlərini almaq 

daha yaxşı olardı. Şura üzvləri bu təklifi yekdilliklə dəstəklədilər.  

Koalisiya Şurası Şura üzvü  Ə. Nuriyevin təklifini əsas götürərək qərara alır:  

1. Azərbaycan Republikasının 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatına Koalisiya Şurasının 

Rəyinin hazırlanması Sabit Bağırov və Azər Mehtiyevə həvalə olunsun.  

2. Rəyin hazırlanmasına cavabdeh olan şəxslərdən xahiş olunur ki, 20 avqust 2015-ci il 

tarixinə kimi Kolisiyanın Rəyini hazırlayaraq Şuraya təqdim etsin. 

3. Operator təşkilatının rəhbərliyindən xahiş edilsin ki, Azər Mehtiyev və Sabit Bağırovla 

Rəyin hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq müqavilə tərtib edərək imzalansın. 

 

2. A) İkinci məsələ haqqında Azər Mehtiyev ətraflı məlumat verdi. Keçən Şura iclasının qərarına 

əsasən Koalisiyasının «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai dəstək» layihəsinin 

icrası ilə bagli koalisiya daxili müsabiqəyə çıxarılacaq mövzuların layihəsinin hazırlanması 

üçün 3 nəfərdən ibarət Əliməmməd Nuriyev, Azər Mehtiyev və Xalid Kazımovdan ibarət bir 

İşçi Qrupu yaradıldığını dedi. İşçi qrup yığışaraq fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş  

istiqamətlərdən seçərək müsabiqəyə çıxarılacaq mövzuları ilkin bir layihə formasında Şura 

üzvlərinə təqdim ediblər. Müzakirələrdə Şura üzvləri  Sevil Allahverdiyeva, Mehriban Vəzir, 

Rafiq Təmrazov, Taleh Əliyev çıxış edib müsabiqə üzrə təkliflərin son vaxtının 

dəqiqləşdirilməsinin vacibliyini qeyd etdilər. Şura müzakirələr zamanı səslənən təklifləri 

nəzərə alaraq   



Qərara alır: 

1. İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyası «Mədən sənayesində şəffaflığın artırılmasına ictimai 

dəstək» layihəsi komponentlərinin  icrası ilə bağlı təkliflərin qəbulu üçün müsabiqə 

qaydaları təsdiq olunsun. 

2. Müsabiqə qaydaları ən geci 2 gün müddətində Koalisiyanın şəbəkəsində yayılmasının 

təşkili Koalisiyanın koordinatoru Ə. Nuriyevə həvalə olunsun.  

3. Ə. Nuriyev Koalisiyanın layihəsinin icrası ilə bağlı müsabiqə elanı ilə yanaşı həmçinin təklif 

etdi ki, müsabiqə elanının birinci bəndinin (MHŞT Hesabatının təhlili ilə bağlı Koalisiya 

üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması ilə bağlı təlimin keçirilməsi) icrasının daha yaxşı 

və maraqlı təşkili üçün Koalisiya üzvlərinin rəy və təkliflərini nəzərə almaqla seminar 

mövzusunun müəyyənləşdirməsi üçün şəbəkə vasitəsilə Koalisiyaya müraciət edək. Şura 

üzvləri bu təklifi dəstəklədilər. Şura müzakirələr zamanı səslənən təklifləri nəzərə alaraq   

 Qərara alır: 

MHŞT Hesabatının təhlili üzrə Koalisiya üzvlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması ilə 

bağlı təlimin keçirilməsi üçün mövzunun müəyyənləşdirilməsi üçün Koalisiya üzvlərinə 

müraciətin hazırlanması və şəbəkədə yayılması Koalisiyanın koordinatoru Ə. Nuriyevə 

tapşırılsın. 

 

3.  

           EŞİDİLDİ: 

ÇQ 39 -cu iclası haqqında məlumat barədə ətraflı məlumatı Ə. Nuriyev məlumat verərək aşağıdakıları 

bildirdi. O iclasda Hökümət Komissiyası şirkətlər qrupunuin üzvləri ilə yanaşı Koalisiyadan ÇQ-nin 

üzvü kimi Sabit Bağırov və Ə. Nuriyev iştirak etdiyini bildirdi. İclasda  ÇQ-un gündəlik layihəsinə 

aşağıdakı məsələlər təklif edilmişdi:  

1. 2013-cü il üzrə MHŞT-nin Hesabatının müzakirəsi və təsdiqi 

2. ÇQ  nin iş planına uyğun olaraq təlim proqramının müzakirəsi təsdiqi və təlim iştirakçılarının müəyyən 

edilməsinə dair müzakirə 

3. Qiymətləndirmə nəticəsində irəli gələn islahedici fəaliyyət addımlarına dair müzakirə 

4. Digər məsələlər  

Gündəlik layihəsi təsdiqi müzakirə olunarkən Əliməmməd Nuriyev gündəliyə Gədəbəy rayonunda Mədən 

Sənaysində Şəffaflığına Artirilmasına dəstək layihəsinin icrası zamanı Gədəbəy rayonunda keçirilən 

tədbirdə rayon sakinləri tərəfindən Mədən Əməliyyat Şirkətinin fəaliyyətdə oldugu ərazilərdə ekoloji 

problemlərin yaranması habelə bir qrup rayon sakininə məxsus payi bəlli torpaqların MƏŞ-nin ehtiyacları 

üçün alınması ilə bağlı yaranan problemin araşdırılması üçün ÇQ-nin nümayəndələrindən ibarət müvafiq 

qrupun yaradılmasını gündəliyə yenidən salınmasını təklif etdi. ÇQ-un sədri Şahmar Mövsümov katibliyə 

göstəriş verərək bu məsələnin araşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini (maraqlı 

tərəflərlə razılaşdırmaqla) tapşırdı.  



İ. 2013-cu il üzrə MHŞT-nın Hesabatının müzakirəsində qeyd olundu ki bu hesabat üzrə ÇQ-nın 

üzvlərindən ibarət yaradılmış İşçi Qrup (Koalisiyadan Sabit Bağırov) xeyli işlər görmüş və həmin hesabat 

yeni standartların tələbinə uyğunlaşdırılmışdır. Xüsusilə ilə həmin işçi qrupunda fəaliyyətə görə Sabit 

bəyə minnətdarlıq ifadə olundu.Müzakirələr zamanı həmçinin hazırlanan hesabatın ingilis variantının 

tezliklə başa çatdırılaraq Beynəlxalq İdarə Heyyətinin Katibliyinə göndərilməsi eyni zamanda 

Azərbaycan dilinin variantının dərhal saytda yerləşdirilməsi qərara alındı. Hesabatın ingilis dili variantı 

hazır olarkən onunda dərhal saytda yerleşdirilməsi katibliyə tapşırıldı. Müzakirələr zamanı həmçinin 

qərara alındı ki 2013-cü il üzrə MHŞT hesabatının daha anlaşıqlı variantı üzrə icmal vı ionaqrafiqa 

hazırlanaraq əhalinin müxtəlif təbəqələrinə çatdırılması məqsədə uyğun hesab edilsin. Hesabatın anlaşıqlı 

dildə hazırlanmasına məsul Sabit Bağırov şirkətlər qrupunun nümyəndəsinə tapşırıldı. Koalisiyada 2013-

cü il üzrə hesabata aid ÇQ-nin iş planına uyğun olaraq 1 ay müddətində Rəyini hazırlayıb ÇQ-a və 

ictimaiyyətə təqdim edeəcəkdi. Qeyd etmeliyəm ki, 2013-cü il üzrə MHŞT-nin hesabatı ilə baölı 

Koalisiyanın üzvləri tərəfindən İnqilab Əhmədov və Qubad İbadoğlu tərəfindən ilkin rəy hələ 2014-cü 

ildə hazırlanmışdır lakin sonradan hesabat yenidən təmamilə işlənmış sonradan mühüm dəyişiklilklər 

edilmişdir. ÇQ-un bu iclasında təsdiq olunmuş rəyi Şuranın qərarına uyğun olaraq Rəyin hazırlanması 

Sabit Bağırov və Azər Mehtiyevə həvalə olunub. 

  

İİ. Təlim Proqramının müzakirəsi zamanı qeyd olundu ki, həmin təlimdə Koalisiya üzvləridə iştirak 

edtsinlər eyni zamanda keçiriləcək təlim mövzulardan biri üzrə çıxış Koalisiyaya həvalə edilsin. Təlimin 

28 iyulda Neft Fondunun inzibati binasında keçirilməsi qərara alınıb. ÇQ-nin sədri Ş. Mövsümovla 

razılaşdırdıq ki, gələcəkdə Koalisiya tərəfindən keçiriləcək təlimlər üçün də məkan olaraq Dövlət Neft 

Fondunun inzibatı binasının müvafiq infastrukturundan istifadə etmək mümükün olacaqdır.  

  

III. Üçünücü məsələnin müzakirəsi zamaqnı məlum oldu ki, Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycanın 

statusunun aşağı salınması ilə bağlı qərarla əlaqədar Beynəlxalq Katiblik tərəfindən Azərbaycan tərəfinə 

qərarın icrası ilə bağlı hər hansı təlimat, şərtlər toplusu və digər hər hnsi bir sənəd göndərilməyib və 

katibliyin nümayəndəsi Rogan Dveqa ilə skupe danışığlar zamanı qərarın icrası ilə bağlı onlar tərəfindən 

hər hansı sənədlərin göndəriliməsindən bəhs edilməyib. Qərarda bir sıra məsələlərlə əlaqədar ümümi 

yanaşmaların mövcudluğu gələcəkdə qərarın icrası prosesinin dəqiq qiymətləndirilməsinə çətinliklərin 

yaranmasına gətirib çıxara bilər ki, ona görə hesab edildi ki bir daha Beynəlxlaq Katibliklə əlaqə 

saxlanılaraq məsələlərin aydınlaşdırılmasına cəhd edilsin.  

  

IV. Digər məsələlərin müzakirəsi zamanı Koalisiya üçün bir sıra problemlərin davam etdiyi ÇQ-un 

üzvlərinin diqqətinə çatdırılıb. Belə ki bəzi Koalisiya üzvlərinin bank hesablar üzərində hebslərin davam 

etməsi habelə bəzi Koalisiya üzvlərinin ölkədən çıxıb qayıdarkən əlavə yoxlamalara məruz qalması bu 

qəbildən qalan çətinliklərdəndir. Koalisiya hesab edir ki, bu problemlərin qısa müddətdə həll edilməsi 

mümükündür və xahiş edildi ki, bir daha müvafiq strukturlar qarşısında bu məsələlərin həllinin 

sürətləndirilməsi qaldırılsın.  

Eyni zamanda ÇQ-un İş planına həmdə Koalisiya tərəfindən icrasına başlanan layihədə nəzərdə tutulan 

tədbirlərin icrasına müvafiq şəraitin yaradılması- belə ki regionlarda, universitetlərdə tədbirlərin və 

təlimlərin həyata keçirilməsi Koalisiyanın əsas vəzifələrindən hesab edilir və bu məsələlərdə ÇQ-dan 

dəstək gözləyir. Ş. Mövsümov tərəfindən həmin tədbirlərin keçirilməsində müvafiq dəstəyin olacağını və 

tədbirlərdə Katibliyin və ÇQ üzvlərinin iştirakının mümükünlüyü qeyd edib.  

O həmçinin  Koalisiyanın maliyyə imkanlarının artırılması istiqamətində donorlarla müzakirə aparacağına 

çalışacağını da qeyd edib. 

  

 

İclasın sədri:                                                                                     Əliməmməd Nuriyev 

İclasın katibi:                                                                                    Səbinə Quliyeva 


