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                                                           ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

1.1 “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası” İctimai Birliyi (bundan sonra “Koalisiya” 

adlandırılacaq) ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi 

prinsipləri əsasında yaradılan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi  nəzərdə 

tutmayan və gəlirini üzvlər arasında bölməyən qeyri-hökumət təşkilatlarının birliyidir. 

1.2. Koalisiya daimi əsaslarla fəaliyyət göstərir və onun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının bütün 

ərazisini əhatə edir. Koalisiya Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xaricdə filiallarını yarada, 

nümayəndəliklərini aça bilər. 

1.3. Koalisiya öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,  “Qeyri-hökumət təşkilatları 

(ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan  Respublikasının Qanunu, digər normativ-hüquqi  

aktlar və bu Nizamnamə əsasında həyata keçirir.  

1.4.Koalisiya Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan hüquqi 

şəxs statusu qazanır.  

1.5.Koalisiyanın hüquqi ünvanı:  Bakı şəhəri, __________________ 

 

2. KOALİSİYANIN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

2.1. Koalisiyanın fəaliyyətinin məqsədləri aşağıdakılardır: 

2.1.1. Mineral ehtiyatların istismarından əldə olunan və Azərbaycan Respublikasının payına düşən 

gəlirlərin tam həcmdə dövlətə çatması, onların etibarlı saxlanması və səmərəli istifadəsinə ictimai 

nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi;  

2.1.2. Mineral ehtiyatların istismarı və əldə olunan gəlirlər barədə ictimai məlumatlılığın artırılması, 

müvafiq dövlət orqanlarının və şirkətlərin bu sahədə fəaliyyətinə ictimai nəzarətin təşkili və həyata 

keçirilməsi;  

2.1.3. Vətəndaş cəmiyyəti institutlarının şəffaflıqla bağlı fəallığının yüksəldilməsi və onların 

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüslərində (Bundan sonra MSŞT) təmsil edilməsi; 

2.1.4. Azərbaycan hökumətinin qoşulduğu “Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü”ndə 

Azərbaycanın ictimai qurumlarının təmsil edilməsi. 

2.1.5. MSŞT Standartının Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə ictimai dəstəyin verilməsi. 

 

2.2.  Koalisiya  məqsədlərinə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

2.2.1. Konfrans, forum  və dəyirmi masalar, o cümlədən virtual müzakirələr keçirilməsi; 

2.2.2. Tədqiqatlar aparılması, sosial auditlər və ekspertizalar təşkil edilməsi MSŞT hesabatlarına rəylərin 

hazırlanması; 

2.2.3. MSŞT üzrə  qanunvericiliyin, ictimai siyasətin formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

təkliflərin verilməsi, bu təkliflərin qəbul edilməsi üçün vəkillik  kampaniyalarının aparılması; 

2.2.4. MSŞT  üzrə  təlimlərin, seminarların keçirilməsi, məsləhətlərin verilməsi, habelə  beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi və təşviq edilməsi; 

2.2.5.  Qlobal və regional səviyyədə Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsündə iştirak edilməsi və 

qanunla qadağan edilməyən digər formalarda fəaliyyət göstərilməsi; 

 

2.2.6. MSŞT-nin ölkədə tətbiqində qərarverici orqan rolunu oynayan Çoxtərəfli Qrupda vətəndaş 

cəmiyyəti institutlarının təmsil olunmasını həyata keçirilməsi və  Koalisiyanın idarəetmə orqanları 

tərəfindən hər il Çoxtərəfli Qrupda təmsil olunacaq nümayəndələrin müəyyənləşdirilməsi.  



2.3.  Bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş vəzifələri həyata keçirmək üçün Koalisiya: 

2.3.1. Xarici dövlətlərdə fəaliyyət göstərən aidiyyatı qeyri-hökümət təşkilatları ilə əlaqələr qurur  

və onlarla birlikdə layihələr həyata keçirir:  

2.3.2. Elmi araşdırmalar aparır, müxtəlif kurslar, seminarlar, dəyirmi masalar, görüşlər, sərgilər təşkil 

edir, konfranslar, xeyriyyə marafonları, forumlar və sair tədbirlər keçirir;  

2.3.3. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, bələdiyyələr və beynəlxalq təşkilatlarla  əməkdaşlıq 

edir. 

2.5. Koalisiya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və 

bələdiyyələrin seçkilərində iştirak etmir.    

2.6.  Koalisiya öz fəaliyyətini açıqlıq prinsipi əsasında qurur. Koalisiya fəaliyyəti barədə məlumatları 

özünün internet səhifəsində yerləşdirir, sosial şəbəkələrdə paylaşır, maliyyə imkanları olduqda isə 

mətbuatda dərc edir. Koalisiya müraciət oldunduğu halda vətəndaşları, dövlət orqanlarını və ictimai 

qurumları Koalisiyanın fəaliyyəti barədə məlumatla təmin edir. 

                                                              

3.  KOALİSİYANIN HÜQUQLARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

 3.1. Koalisiya aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

3.1.1. Öz adından əqdlər bağlamaq, əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək, vəzifələr 

          daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh kimi çıxış etmək; 

3.1.2. Fəaliyyəti barədə məlumatı sərbəst yaymaq;  

3.1.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xaricdə filial və nümayəndəliklərini yaratmaq;   

3.1.4. Müxtəlif beynəlxalq qeyri-hökümət təşkilatlarına qoşulmaq, könüllülük prinsipi əsasında 

          birləşərək ittifaqlar yaratmaq, hüquqi şəxslərin ittifaqlarının yaradılmasında iştirak etmək, belə 

ittifaqlara qoşulmaq; 

3.1.5. Banklarda hesablar açmaq və hesablaşmalar aparmaq, müstəqil balansa, üzərində adı yazılmış 

möhürə, ştampa və digər rekvizitlərə malik olmaq; 

3.1.6. Qanunvericiliklə qadağan edilməyən və Nizamnamə məqsədlərinə uyğun olan sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq; 

 

3.1.7.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş digər hüquqlardan istifadə 

etmək. 

 

3.2. Koalisiya qanunvericiliyə və öz Nizamnaməsinə zidd hərəkətlərə yol vermir, dövlət və yerli 

özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə etmir. 

 

 

 

4.  KOALİSİYANIN  ƏMLAKI VƏ MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ 

4.1.  Koalisiyanın mülkiyyətində binalar, qurğular, mənzillər, avadanlıqlar, inventarlar, pul vəsaitləri, 

səhmlər, digər qiymətli kağızlar və bu Nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətin maddi təminatı 

üçün qanunvericiliklə qadağan olunmamış növlərdə əmlak ola bilər. 

4.2.  Koalisiya öz öhdəliklərinə görə öz əmlakı ilə cavabdehdir. Koalisiyanın təsisçiləri və üzvləri  

 Koalisiyanın öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımırlar. Koalisiyanın əmlakı yalnız Azərbaycan 

         Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq özgəninkiləşdirilə bilər. 

 

4.3.   Koalisiyanın əmlakının pul və digər şəkildə formalaşdırılması mənbələri aşağıdakılardır: 

4.3.1.  Təsisçilərin və ya Koalisiya üzvlərinin müntəzəm və ya birdəfəlik üzvlük haqları; 

4.3.2.  İdarə, müəssisə, yerli və beynəlxalq təşkilatların və vətəndaşların könüllü verdikləri əmlak  



          haqları və ianələri; 

4.3.3.  Səhmlər, istiqrazlar, başqa qiymətli kağız və əmanətlərdən alınan dividendlər, gəlirlər; 

4.3.4.  Öz əmlakından istifadə  və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər;  

4.3.5.  Qrantlar; 

4.3.6.  Sərgilərdən, konsertlərdən və digər tədbirlərdən əldə olunan gəlirlər; 

4.3.7.  Təsis etdiyi müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan gəlirlər; 

4.3.8.  Qanunvericilikdə qadağan olunmamış digər mədaxillər. 

4.4. Koalisiyanın üzvləri onun mülkiyyətinə daxil olan ayrı-ayrı obyektlər üzərində xüsusi hüquqlara 

malik deyil. 

4.5.  Koalisiya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada öz  

       məqsədlərinə və əmlakın təyinatına müvafiq olaraq öz əmlakı üzərində sahiblik, istifadə və sərəncam 

hüququna malikdir.  

4.6.  Koalisiyanın hesabına daxil olmuş məqsədli vəsait başqa istiqamətlərdə xərclənə bilməz. 

4.7.  Koalisiya siyasi partiyalara maliyyə və başqa maddi yardım göstərə bilməz. 

4.8.  Koaliisiya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə, statistik və sair hesabatlar tərtib edir 

və dövlət orqanlarına təqdim edir. 

4.9.  Koalisiyanın maliyyə ili dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən həmin il dekabr ayının 31-dək, sonrakı 

illərdə isə yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-dək olan dövrü əhatə edir.    

 

5. KOALİSİYANIN İŞTİRAKÇILARI  
 

5.1. Koalisiyanın iştirakçıları təsisçilər, üzvlər və köməkçilər ola bilər. Koalisiyanın dövlət qeydiyyatına 

alınmasına qədər Koalisiyanın fəaliyyətində iştirak edən bütün şəxslər Koalisiyanın təsisçisi ola bilər. 

5.2.  Koalisiyanın təsisçiləri Koalisiyanın təsis qərarından sonra Koalisiyanın üzvləri statusu əldə edirlər. 

Koalisiyanın təsisçiləri Koalisiyanın fəaliyyətində Koalisiyanın digər üzvləri ilə eyni hüquq və 

vəzifələrə malikdirlər. 

5.3. Koalisiyanın məqsədlərini və Nizamnaməsini qəbul edən qeyri-hökumət təşkilatları, habelə digər 

fiziki və hüquqi şəxslər (dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları istisna olmaqla) 

Koalisiyaya üzv ola bilər. 

5.4. Koalisiyada üzvlük könüllüdür. Üzvlüyə qəbulla bağlı Koalisiya Şurasına yazılı ərizə ilə 

müraciət olunur. Müraciət hüquqi şəxs tərəfindən edildikdə müraciətə onun səlahiyyətli 

orqanının bu barədə qərarından çıxarış əlavə edilir. Koalisiyaya üzvlük Koalisiya Şurasının 

islasında iştirak edən üzvlərin yarıdan çoxunun səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Növbəti Ümumi 

Yığıncağa 1 ay qalmış Koalisiya üzvlüyünə qəbul dayandırılır. 

5.5.  Koalisiyanın üzvləri bərabər hüquqlara malikdirlər və bərabər vəzifələr daşıyırlar. 

5.6.  Koalisiya üzvünün aşağıdakı hüquqları vardır: 

5.6.1. Koalisiyanın fəaliyyətində iştirak etmək, təkliflərlə çıxış etmək; 

5.6.2. Koalisiyanın, o cümlədən Koalisiya Şurasının iclaslarında iştirak etmək;  

5.6.3. Koalisiyanın orqanlarına seçmək və seçilmək, Nizamnaməyə uyğun olaraq Koalisiyanın idarə 

olunmasında iştirak etmək; 

5.6.4. Koalisiyanın idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət etmək, onun seçkili orqanlarının və 

vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti barədə məlumat almaq, əsaslar olduqda bu orqanların və vəzifəli 

şəxslərin fəaliyyətini tənqid etmək; 

5.6.5.  Koalisiyanın məlumat bazalarından və  texniki (avadanlıqlar, ofis və s.) imkanlarından istifadə 

etmək; 



5.6.6. Koalisiya Şurasına  və Monitorinq Qrupuna müraciət etmək;  

5.7.       Koalisiya üzvləri aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar: 

5.7.1. Koalisiyanın Nizamnamə tələblərinə riayət etmək;  

5.7.2. Koalisiyanın seçkili orqanlarının qərarlarını yerinə yetirmək; 

5.7.3. Koalisiyanın Koalisiya üzvlərinin Etik-Davranış Kodeksinə əməl etmək, onun nüfuzuna  xələl 

gətirəcək hərəkətlərə yol verməmək. 

5.8.      Koalisiyanın üzvlüyünə aşağıdakı hallarda xitam verilir: 

5.8.1. Koalisiyanın fəaliyyətinə xitam verildikdə; 

5.8.2. Koalisiya üzvlüyündən könüllü çıxdıqda;  

5.8.3. Koalisiyanın Ümumi Yığıncağında davamlı olaraq 2 dəfə üzrsüz səbəbdən iştirak  etmədikdə; 

5.8.4. Koalisiyanın üzvlüyündən çıxarıldıqda. 

5.9.  Koalisiyanın Nizamnaməsini pozan üzvlər barəsində, pozuntunun xarakterinə uyğun olaraq, 

“xəbərdarlıq”, “töhmət”, və “Koalisiyanın üzvlüyündən xaric etmə” kimi intizam tədbirləri görülür. 

İntizam tədbiri Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun rəyi əsasında Koalisiya Şurası tərəfindən tətbiq 

edilir. Koalisiyanın üzvü barədə tətbiq edilən intizam tədbirlərindən qanunvericiliyə müvafiq olaraq 

şikayət verilə bilər.  

5.10. Koalisiya üzvü Koalisiyanın məqsədlərinə uyğun layihələrlə çıxış edə və bu layihələri üçün 

Koalisiya Şurasına müraciət edərək dəstək məktubu tələb edə bilər. Koalisiya öz üzvlərinin 

hüquqlarını və qanuni mənafelərini bütün instansiyalarda müdafiə edir. 

 

6. KOALİSİYANIN İDARƏ OLUNMASI 

6.1. Koalisiyanın idarəetmə orqanları Ümumi Yığıncaq, Koalisiya Şurası, Monitorinq Qrupu və 

Koordinatordan ibarətdir.  

6.2. Koalisiyanın ali orqanı Ümumi Yığıncaqdır. Ümumi Yığıncaq ildə bir dəfədən az olmayaraq 

keçirilir. Növbədənkənar Ümumi Yığıncaq Koalisiya Şurasının özünün birbaşa qərarı, habelə 

Monitorinq Qrupunun, ya da Koalisiya üzvlərinin azı 1/5-nin tələbi ilə Koalisiya Şurası 

tərəfindən çağırıla bilər. Ümumi Yığıncaq Koalisiya üzvlərinin 1/3-dən çoxu iştirak etdikdə 

səlahiyyətlidir. 

6.3. Ümumi Yığıncağın səlahiyyətinə aşağıdakı məsələlər aiddir:  

6.3.1. Koalisiyanın Nizamnaməsinin qəbulu və ona dəyişikliklərin edilməsi;  

6.3.2. Koalisiyanın əmlakının formalaşma və istifadə prinsiplərinin müəyyən edilməsi;  

6.3.3. Koalisiyanın orqanlarının yaradılması və onların səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl dayandırılması;  

6.3.4. Koalisiyanın illik hesabatlarının təsdiq edilməsi;  

6.3.6. Koalisiyanın yenidən təşkili və ləğv edilməsi;  

6.3.7. Koalisiya üzvlərinin Etik-davranış Kodeksinin qəbul edilməsi;  

6.3.8. Bu Nizamnamə ilə nəzərdə tutulan digər məsələlər; 

6.4. Ümumi Yığıncağın bütün iclasaları yazılı qaydada protokollaşdırılır. 

6.5. Bu Nizamnamənin  6.3.1; 6.3.4 və 6.3.6-ci bəndlərində nəzərədə tutulan səlahiyyətlər Ümumi 

Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə daxildir və Koalisiyanın başqa orqanlarına verilə bilməz. 

6.6. Ümumi Yığıncaqlararası dövrdə Koalisiyanın idarə edilməsi Ümumi Yığıncaq tərəfindən seçilən 

Koalisiya Şurası tərəfindən həyata keçirilir.  

6.7. Koalisiya Şurasının say tərkibi Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. Koalisiya 

Şurasına üzvlər gizli səsvermə qaydasında nisbi səs çoxluğu ilə 2 il müddətinə seçilir. 

Koalisiya üzvü ardıcıl olaraq 2 dəfədən artıq Koalisiya Şurasının üzvü seçilə bilməz.  



6.8. Koalisiya Şurası üzvlərinin 2/3 hissəsi seçildikdə səlahiyyətlidir. Koalisiya Şurası üzvlərinin 

səlahiyyət müddəti Koalisiya Şurasının yeni tərkibi seçildikdə başa çatır. 

6.9. Koalisiya Şurası üzvü istefa verdikdə Koalisiya Şurasını bu barədə yazılı ya da elektron formada 

xəbərdar edir. Həmin vaxtdan onun Koaliisiya Şurasının üzvü kimi fəaliyyətinə xitam verilir.  

6.10. Koalisiya Şurasının üzvü üzürsüz səbəbdən ardıcıl olaraq Koalisiya Şurasının 3 iclasında iştirak 

etmədikdə, ümumilikdə isə 1 il ərzində 10 və daha çox iclasda iştirak etmədikdə Monitorinq 

Qrupunun rəyi nəzərə alınmaqla Koaliisiya Şurasının üzvlüyündən çıxmış hesab edilir.  

6.11. Koalisiya Şurasının üzvünün səlahiyyət müddəti dövründə Koalisiya Şurası üzvlüyünə xitam 

verildikdə, üzvlüyə Ümumi Yığıncaqda Koalisiya Şurasına seçkilərdə daha çox səs toplamış  və 

Koalisiya Şurasının üzvü seçilməmiş şəxs seçilmiş hesab edilir. Bu halda üzvlük Koalisiya 

Şurasının qərarı ilə müəyyən edilir.  

6.12. Koalisiya Şurası səlahiyyətlərinə aşağıdakı məsələlər daxildir:  

6.12.1. Ümumi Yığıncaqlararası müddətdə Koalisiyanın fəaliyyətinə rəhbərlik edilməsi; 

6.12.2. Koalisiyanın filial və nümayəndəliklərinin açılması, Koalisiyanın başqa təşkilatlarda iştirakı 

barədə qərarların qəbul edilməsi; 

6.12.3. Yerli və xarici təşkilatlarla danışıqların aparılması və Koalisiyanın adından müvafiq sənədlərin 

imzalanmasına razılıq verilməsi;  

6.12.4. Koalisiyanın  əsas vəsaitləri ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi; 

6.12.5. Koalisiyaya üzv qəbul edilməsi və üzvlükdən azad edilməsi; 

6.12.6. Koalisiyanın varislik planının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi; 

6.12.7. Koalisiyanın daxili siyasətlərinin/qaydalarının və. s. sənədlərinin təsdiqi və onların icrasına 

nəzarət edilməsi; 

6.13. Bu Nizamnamə ilə nəzərədə tutulan digər məsələlərin həll edilməsi. 

6.14. Koalisiya Şurası Koalisiyanın Ümumi Yığıncağının səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər 

səlahiyyətləri də həyata keçirə bilər. Ümumi Yığıncaq tərəfindən Koalisiya Şurasına əlavə səlahiyyətlər 

verilə bilər.  

6.15. Koalisiya Şurasının iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Koalisiya Şurasının iclasları 

Şura üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir və qərarlar iclasda iştirak edənlərin səs 

çoxluğu ilə qəbul edilir. Koalisiya Şurasının iş qaydası Koalisiya Şurasının reqlamenti ilə 

tənzimlənir. 

6.16. Koalisiya Şurasının fəaliyyətini əlaqələndirmək və Koalisiya Şurasının işini əlaqələndirmək 

üçün Koalisiya Şurasının üzvləri arasından 1 il müddətinə Koordinator seçilir. Koordinator 

Koalisiyanı təmsil edir, onun adından müqavilələr bağlayır.  Koordinatorun səlahiyyətləri 

Koalisiya Şurası tərəfindən müəyyən edir.  

6.17. Koalisiyanın Monitorinq Qrupunun say tərkibi Ümumi Yığıncaq tərəfindən müəyyən edilir. 
Monitorinq Qrupu üzvləri 2 il müddətinə seçilir. Monitorinq Qrupunun səlahiyyət müddəti dövründə 

Monitorinq Qrupu üzvlüyünə xitam verildikdə, üzvlüyə Monitorinq Qrupuna seçkilərdə daha çox səs 

toplamış və üzv seçilməmiş şəxs üzv seçilmiş hesab edilir  

6.18. Monitorinq Qrupu öz iclaslarını ayda 1 dəfədən az olmayaraq keçirir. Monitorinq Qrupunun 

iclasları onun üzvlərinin azı yarısı iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.  

6.19. Monitorinq Qrupu ilk iclasında Monitorinq Qrupunun sədrini seçir. Sədrin səlahiyyət müddəti bir 

ildir və o, dalbadal iki dəfə seçilə bilməz. Monitorinq Qrupunun sədri üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə seçilir. 

Monitorinq Qrupunun sədri Monitorinq Qrupun iclaslarını çağırır və onun iclasına sədrlik edir, 

Monitorinq Qrupunun qəbul etdiyi qərarları imzalayır və Koalisiya Şurasının iclaslarında Monitorinq 

Qrupunu təmsil edir.  

6.20. Monitorinq Qrupunun iclasları protokollaşdırılır;  



6.21. Monitorinq Qrupu ən azı 3 aydan bir öz fəaliyyəti barədə Koalisiya üzvlərinə Koalisiyanın 

imkanlarından istifadə etməklə ətraflı məlumat verir.  

6.22. Monitorinq Qrupunun səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:  

6.22.1. Koalisiyanın seçkili orqanlarının, vəzifəli şəxslərinin və üzvlərinin fəaliyyətinin bu Nizamnaməyə 

uyğunluğuna dair nəzarətin həyata keçirilməsi;  

6.22.2. Koalisiya tərəfindən və Koalisiyanın zəmanəti ilə həyata keçirilən layihələrin və tədbirlərin 

monitorinqinin təşkil edilməsi;  

6.22.3. Fəaliyyət dairəsinə daxil olan məsələlərlə bağlı Ümumi Yığıncağa və Koalisiya Şurasına 
təkliflərin verilməsi;  

6.22.4. Bu Nizamnamənin pozulması üzrə müvafiq rəylərin verilməsi.  

6.23. Monitorinq Qrupunun fəaliyyəti Monitorinq Qrupunun reqlamenti ilə tənzimlənir.  

6. 24. Katiblik:  

6.24.1.  Katiblik Koalisiyanın təşkilati-texniki və informasiya məsələləri üzrə yardımçı funksiyaları 

həyata keçirir; 

6.24.2.  Katibliyin strukturu və tərkibi Koalisiya Şurası tərəfindən müəyyən edilir; 

6.24.3.  Katibliyin fəaliyyətinə rəhbərlik Koordinator tərəfindən həyata keçirilir.  

 

7. KOALİSİYANIN FƏALİYYƏTİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ 

7.1. Koalisiyanın fəaliyyətinə onun yenidən təşkil edilməsi (birləşdirmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, 

çerilmə) və ya onun ləğv edilməsi yolları ilə xitam verilir. 

7.2. Koalisiyanın başqa təşkilatın ona birləşmə və qovuşma formalarında yenidən təşkil edilməsi müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onlardan birinin fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qeydin hüquqi 

şəxslərin dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan hesab edilir. 

7.3. Koalisiyanın ayrılma və bölünmə formalarından təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən onlardan birinin ayrılması haqqında və ya bölünən təşkilatın fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında 

və yeni qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis edilməsi haqqında qeydlərin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə 

daxil edildiyi andan sayılır. 

7.4. Koalisiyanın çevrilmə formasında təşkil edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən mövcud 

olan təşkilatın ləğvi və onun əsasında yeni təşkilatın təsis edilməsi haqqında qeydlərin hüquqi şəxslərin 

dövlət reyestrinə daxil edildiyi andan sayılır. 

7.5. Koalisiyanın yenidən təşkilindən sonra hüquq varisliyi ilə bağlı məsələlər Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunur. 

7.6. Koalisiyanın ləğv edilməsi ilə bağlı bütün əmlak məsələləri Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada həll olunur. 

 

 


