Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 15 aprel tarixli
1/12 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun
nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının Tədbirlər Planı”nın icrası barədə
ARAYIŞ
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 15 aprel tarixli 1/12 saylı
“Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə” Sərəncamının
4-cü bəndinə uyğun olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş
planına müvafiq dəyişikliklərin edilməsi barədə təkliflər hazırlanmış və 2020-ci il 20 aprel
tarixində xidməti məktubla Palatanın sədri cənab V.Novruzova təqdim edilmişdir. Palata
sədrinin göstərişinə əsasən həmin təkliflər Auditorlar Palatasının 2020-ci il 24 aprel tarixində
Palatanın onlayn keçirilən Şura iclasında müzakirə edilmiş və müvafiq qərar qəbul edilmişdir.
Həmin Sərəncamın 5-ci bəndinə uyğun olaraq, Sərəncamın mətni və Tədbirlər Planı
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Palata sədrinin 2020-ci il 15 aprel tarixli 1/12 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planı”nın 1-ci “Təsərrüfat subyektləri tərəfindən
maliyyə hesabatlarının təqdimedilmə dövrünün karantin müddətinə təsadüf etdiyini nəzərə
alaraq Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və onların zəruri
hesab etdikləri məhdud sayda əməkdaşlarının və sərbəst auditorların hərəkətlərinə dair
alınmış icazələrin tanınması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
yanında Operativ Qərargaha müraciətin hazırlanıb göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq,
Auditorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin və onların zəruri hesab
etdikləri məhdud sayda əməkdaşlarının və sərbəst auditorların hərəkətlərinə dair alınmış
icazələrin tanınması məqsədi ilə İşçi Qərargahı tərəfindən məktub hazırlanmış və Palata
sədrinin imzası ilə 2020-ci il 14 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş naziri,
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın rəhbəri cənab Əli Əsədova müraciət
göndərilmişdir. Həmin müraciət Palatanın internet səhifəsində də yerləşdirilmişdir. Həmin
müraciətdən sonra Auditorlar Palatasının üzvlərinin hərəkətlərinə dair alınmış icazələr
tanınmışdır.
Həmin Tədbirlər Planının 2-ci “Audit sifarişçisinin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin qeyrimüəyyənliyi barədə müvafiq mülahizənin olduğu auditor hesabatının (rəyinin) nümunəvi
formasının hazırlanması və auditorlara göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq, İşçi Qərargahı
tərəfindən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla audit sifarişçisinin fəaliyyətinin fasiləsizliyinin
qeyri-müəyyənliyi barədə müvafiq mülahizənin olduğu auditor hesabatının (rəyin) nümunəvi
forması hazırlanmış və 2020-ci il 16 aprel tarixində Auditorlar Palatasının üzvlərinin e-mail
ünvanlarına göndərilməsi təmin edilmişdir. Eyni zamanda həmin hesabat (rəy) forması
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Həmin Tədbirlər Planının 3-cü “Auditorlar Palatasının internet saytında “COVİD-19”
bölməsinin yaradılması və mütəmadi yenilənməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditorlar
Palatasının internet səhifəsində “COVİD 19” bölməsi yaradılmış və həmin bölmənin daxilində
“Palata sədrinin sərəncamları”, “Vebinarlar”, “Müraciət”, “KİV”, “Təklif və tövsiyələr”,
“Tədbirlər” yarımbölmələri yaradılmış və hər bir bölmə üzrə görülmüş işlər barədə məlumatlar
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daxil edilmişdir. İşçi Qərargahı tərəfindən “COVİD 19” bölməsində olan məlumatlar mütəmadi
olaraq yenilənir.
Həmin Tədbirlər Planının 4-cü “COVİD-19” ilə əlaqədar pandemiyanın nəticələrini
nəzərə alaraq auditin keyfiyyətini artırmaq məqsədilə pulsuz vebinarların keçirilməsi” bəndinə
uyğun olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən təsdiq olunmuş plana əsasən ilk vebinar 2020-ci il 14
aprel tarixində “Pandemiya şəraitində auditor xidmətinin qarşısında duran problemlərin və
vəzifələrin həllinə dair” mövzusunda keçirilmişdir. İşgüzar şəraitdə keçən vebinarda audit
sahəsində mövcud vəziyyət, qarşıda duran problemlər və vəzifələrin həllinə dair peşəkar
müzakirələr aparılmışdır. Vebinarın gedişində qərara alınmışdır ki, Auditorlar Palatasının
üzvləri olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorların təqdim etdikləri təklif və tövsiyələr
Palata tərəfindən Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına
dair hazırlanacaq Tədbirlər Planında əks etdirilsin və həyata keçirilməsi üzrə təxirə salınmaz
tədbirlər görülsün. Auditorlar Palatasının üzvlərinin təklif və tövsiyələri nəzərə alınaraq təsdiq
edilmiş və Tədbirlər Planında öz əksini tapmışdır.
Növbəti vebinar 2020-ci il 23 aprel tarixində “Pandemiya şəraitində beynəlxalq təcrübə
nəzərə alınmaqla auditin aparılması yolları” mövzusunda keçirilmişdir. Vebinarda giriş sözü
söyləyən Palatanın İcraçı direktoru, İşçi Qərargahın rəhbəri Səbuhi Gülməmmədov hamını
salamladı və koronavirus dövründə pandemiyaya qarşı mübarizədə audit sahəsində bu günə
qədər Auditorlar Palatasının gördüyü işlər barədə geniş məlumat verdi. Sonra vebinarın
mövzusu ətrafında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri,
“TNM Audit” MMC-nin direktoru Nəcəf Talıbov, “Alfa-Audit” QSC-nin auditoru Aygün Səfərova
və Beynəlxalq Audit Standartları və Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə
komitənin üzvü, “SR Audit Solutions” MMC-nin direktoru Səftər Vəlizadə çıxış edərək
pandemiya şəraitində beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditin aparılması yollarına və
sahibkarlıq subyektlərinin bütün növ əməliyyatlarının (bank transaksiyalarının, təsərrüfat,
idxal-ixrac, alqı-satqı və digər) onlayn toplandığı və bütün aidiyyatı tərəflərin əlçatanlığı təmin
olunduğu vergi, maliyyə və digər hesabatların tərtibinə imkan verən şəffaf (vahid) bazanın
yaradılmasına dair öz fikirlərini dinləyicilərə çatdırdılar. İşgüzar şəraitdə keçən vebinarda
mövzu ətrafında mövcud vəziyyət, qarşıda duran problemlər və onların həllinə dair peşəkar
müzakirələr aparılmışdır.
Vebinarın gedişində qərara alınmışdır ki, Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor
təşkilatlarının və sərbəst auditorların təqdim etdikləri təklif və tövsiyələr Palata tərəfindən
nəzərə alınsın və pandemiya şəraitinin tələbləri nəzərə alınmaqla auditə dair normativ-hüquqi
sənədlərdə, habelə mövcud metodiki bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz
tədbirlər görülsün.
Vebinarda təqdim edilmiş təklif və tövsiyələr əsasında hazırda Palatada İşçi Qərargahı
tərəfindən müvafiq işlər həyata keçirilir. Hər iki vebinar AzərTacda işıqlandırılmış, eyni
zamanda Palatanın internet səhifəsində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində yerləşdirilmişdir.
Auditorlar Palatasının üzvlərinin vebinarlara qoşulması ilə əlaqədar əvvəlcədən İşçi
Qərargahı tərəfindən texniki-təşkilati işlər həyata keçirilmiş, vebinara qoşulmaqla əlaqədar
Təlimat hazırlanmış və Auditorlar Palatasının bütün üzvlərinə göndərilmişdir. Hazırda İşçi
Qərargahı tərəfindən növbəti həftədə keçiriləcək vebinarla əlaqədar müvafiq tədbirlər həyata
keçirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 5-ci “COVİD-19” ilə əlaqədar hər həftə keçirilən vebinarların
nəticələrinə dair auditorlardan daxil olmuş təklif və tövsiyələrin operativ olaraq araşdırılması
və 2 gün ərzində müvafiq tədbirlərin görülməsi” bəndinə uyğun olaraq, İşçi Qərargahı
tərəfindən istər vebinarlarda, istərsə də digər vaxtlarda Palatanın üzvləri tərəfindən daxil
olmuş müraciətlər operativ olaraq araşdırılır və müvafiq tədbirlər görülür. Daxil olmuş
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müraciətlərin, təklif və tövsiyələrin icrası barədə Palatanın üzvləri məlumatlandırılır və
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 6-cı “Auditorları distant fəaliyyətə yönəltmək məqsədilə
Auditorlar Palatasının rəsmi internet səhifəsində maarifləndirici materialların yerləşdirilməsi”
bəndinə uyğun olaraq, İşçi Qərargahı tərəfindən “COVİD-19” ilə əlaqədar istər beynəlxalq
audit qurumlarının xüsusi əhəmiyyətə malik məsələlər barəsində tövsiyələri və istərsə də yerli
qanunvericiliklərdə və normativ hüquqi aktlarda edilmiş dəyişikliklər barədə materiallar
vebinarlarda Auditorlar Palatasının üzvlərinə çatdırılır və eyni zamanda Palatanın internet
səhifəsində yerləşdirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 7-ci “Auditorlara hər zaman dəstək olmaq məqsədilə Palatanın
İşçi Qərargahının işinin iş günləri saat 9:00-dan 18:00-dək distant təşkili” bəndinə uyğun
olaraq, Palatada hər gün İşçi Qərargahının üzvləri tərəfindən bir nəfər məsul şəxs müəyyən
edilmiş, eyni zamanda İşçi Qərargahının qeydiyyat kitabı açılmış və həmin məsul şəxs
tərəfindən İşçi Qərargahına daxil olmuş məlumatlar qeydə alınır, təhlil edilir və icrası
istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 8-ci “Auditorlar Palatası, auditor təşkilatları və sərbəst
auditorlar tərəfindən “COVİD-19” fonduna maddi dəstəyin göstərilməsinin genişləndirilməsi”
bəndinə uyğun olaraq, ölkədə koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarının qarşısının
alınması məqsədi ilə aparılan preventiv və profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının təşəbbüsünə ilk gündən
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası, onun əməkdaşları, auditor təşkilatları və
sərbəst auditorlar qoşularaq Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna könüllü olaraq
yardım etmişlər. Hal-hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna könüllü olaraq yardım edən Auditorlar
Palatasının büdcəsindən, əməkdaşlarının əmək haqqından, auditor təşkilatlarının
büdcəsindən və sərbəst auditorlardan köçürülən yardımlar barədə məlumat Fondun və
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 9-cu “COVİD-19”un təsiri ilə bağlı Auditorlar Palatasının
üzvləri arasında distant sorğunun keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, iki istiqamət üzrə sorğu
forması hazırlanmış, suallar formalaşdırılmış və 2020-ci il 15 aprel və 20 aprel tarixlərində
Auditorlar Palatasının üzvlərinə göndərilmişdir. Hal-hazırda işçi qrupu tərəfindən
cavablandırılmış sorğular təhlil edilir. Auditorlar Palatasının üzvlərinə göndərilmiş sorğular
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Həmin Tədbirlər Planının 10-cu “COVİD-19” ilə əlaqədar maliyyə zərərinə məruz qalmış
auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara, habelə Auditorlar Palatasına dəyən zərərin
qarşılanması məqsədilə aidiyyəti qurumlara müraciətlərin hazırlanması və göndərilməsi”
bəndinə uyğun olaraq, işçi qrupu tərəfindən “COVİD-19” ilə əlaqədar maliyyə zərərinə məruz
qalmış auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara, habelə, Auditorlar Palatasına dəyən zərər
araşdırılır və araşdırmanın nəticəsinə uyğun olaraq yaxın günlərdə aidiyyatı qurumlara
müraciətlərin hazırlanması və göndərilməsi təmin ediləcəkdir.
Həmin Tədbirlər Planının 11-ci “Pandemiya şəraitində və onun nəticələri ilə əlaqədar
yeni dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris
proqramlarının təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Kadr hazırlığı şöbəsi müdiri
E.Behbudova və Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri
N.Talıbov tərəfindən tədris proqramının təkmilləşdirilməsi istiqamətində hal-hazırda işlər
davam etdirilir. Görülmüş işlər barədə materiallar 2020-ci il may ayında təqdim ediləcəkdir.
Həmin Tədbirlər Planının 12-ci “Auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən
aparılmış auditlərin keyfiyyətinin monitorinqinin həyata keçirilməsinin 2020-ci il 01 iyul tarixinə
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qədər dayandırılması (Sifarişçilərdən və səlahiyyətli dövlət orqanlarından daxil olan
müraciətlər əsasında monitorinqlər istisna olmaqla)” bəndinə uyğun olaraq, auditor təşkilatları
və sərbəst auditorlar tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin monitorinqinin həyata
keçirilməsi 2020-ci il 01 iyul tarixinə təxirə salınmışdır. “COVİD-19” dövründə audit
sifarişçilərindən və səlahiyyətli dövlət orqanlarından monitorinqin aparılması ilə bağlı heç bir
müraciət daxil olmamışdır.
Həmin Tədbirlər Planının 13-cü “Fəaliyyətində yuxarı riskli hallar müşahidə olunan
auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların müəyyən olunması” bəndinə uyğun olaraq,
Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə, Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsi və
Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi tərəfindən hazırda araşdırmalar və təhlillər aparılır.
Həmin Tədbirlər Planının 14-cü “Yuxarı risklli auditor təşkilatlarının və sərbəst
auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinə dair monitorinqin distant qaydada həyata
keçirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitə, Keyfiyyətə nəzarət şöbəsi
və Komitənin müfəttişləri tərəfindən fəaliyyətlərində yuxarı riskli hallar müşahidə olunan
auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin monitorinqinin distant
qaydada həyata keçirilməsinə 2020-ci il 01 iyul tarixindən başlanılacaqdır.
Həmin Tədbirlər Planının 15-ci “COVİD-19”la bağlı aşağıdakı internet resurslarından
pulsuz istifadə imkanı verən beynəlxalq təşkilatlar barəsində auditorların məlumatlandırılması
və həmin resurslardan pulsuz istifadə etməklə beynəlxalq audit təcrübəsindən
faydalanmasının təşkili (materiallar əlavə olunur)” bəndinə uyğun olaraq, İşçi Qərargahı
tərəfindən həmin materiallar əldə edilmiş, Palatada keçirilmiş vebinarlarda həmin məlumatlar
üzvlərə çatdırılır və eyni zamanda bu məlumatların əldə olunmağına dair materiallar və linklər
Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
Həmin Tədbirlər Planının 16-cı “Auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum
hədlərinin karantin dövründə yol verilən səviyyədə yumşaldılmasına dair təkliflərin verilməsi”
bəndinə uyğun olaraq, Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi V.Rəhimov və
Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi V.Cavadov tərəfindən təkliflər
hazırlanmış və 2020-ci il 23 aprel tarixində xidməti məktubla Palatanın sədri cənab
V.Novruzova təqdim edilmişdir. Palata sədrinin göstərişinə əsasən həmin təkliflər Palata
Şurasının 2020-ci il 24 aprel tarixində keçirilmiş onlayn iclasında müzakirə edilmiş və müvafiq
qərar qəbul edilmişdir.
Həmin Tədbirlər Planının 17-ci “Auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara dəstək
göstərmək məqsədilə, onların təqdim etdiyi elanların pulsuz Auditorlar Palatasının rəsmi
internet səhifəsində yerləşdirilməsi” bəndinə uyğun olaraq, hal-hazıradək Auditorlar
Palatasının üzvləri tərəfindən heç bir müraciət daxil olmamışdır.
Həmin Tədbirlər Planının 18-ci “Palata üzvləri ilə razılaşdırılmaqla auditorların
ixtisasartırma kurslarının distant üsulla keçirilməsinin təşkili” bəndinə uyğun olaraq, həmin
bəndin icrası Kadr hazırlığı şöbəsi, Rəqəmsal transformasiya və innovasiyaların tətbiqi
idarəsi və Auditorların ixtisasartırması və peşə təhsili üzrə komitə tərəfindən 2020-ci ilin
sentyabr-oktyabr aylarında təmin ediləcəkdir.
Həmin Tədbirlər Planının 19-cu “Auditor xidməti bazarı haqqında informasiya bazasının
çevikliyinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi” bəndinə uyğun olaraq, Auditin təşkili, hesabatlılıq
və informasiya idarəsi və Rəqəmsal transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsi
tərəfindən müvafiq işlər davam etdirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 20-ci “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların sifarişçi
qurumlarının audit komitələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin distant təşkili və genişləndirilməsi”
bəndinə uyğun olaraq, Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsi, Rəqəmsal
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transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsi və Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən
müvafiq işlər davam etdirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 21-ci “Pandemiya şəraitinin tələbləri nəzərə alınmaqla auditə
dair normativ-hüquqi sənədlərdə mövcud metodiki bazanın təkmilləşdirilməsi” bəndinə uyğun
olaraq, Hüquqi təminat idarəsi, Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitə və
Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitə tərəfindən müvafiq işlər davam etdirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 22-ci “Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən Auditorların
Müstəqillik Qaydalarına və Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinə riayət
edilməsinin aktuallığının artırılması” bəndinə uyğun olaraq, Hüquqi təminat idarəsi, Şəffaflığın
təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitə və Etika, mübahisələr və
intizam komissiyası tərəfindən müvafiq işlər davam etdirilir.
Həmin Tədbirlər Planının 23-cü “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf
konsepsiyası hazırlanarkən (2021-2030-cu illər üzrə) yeni dövrün çağırışlarının təmin
edilməsi” bəndinə uyğun olaraq, bu istiqamətdə müvafiq işlərin icrası 2020-ci il 01 iyul
tarixində nəzərdə tutulmuşdur.
Həmin Tədbirlər Planının 24-cü “COVİD-19” ilə əlaqədar maliyyə zərərinə məruz qalmış
Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara üzvlük haqqının
2020-ci il 01 avqust tarixinə qədər ödənilməsinə güzəşt edilməsi” bəndinə uyğun olaraq, bu
barədə Auditorlar Palatasının üzvlərinə üzvlük haqqının ödənilməsi vaxtının 2020-ci il 01 iyul
tarixindən 01 avqust tarixinə keçirilməsinə dair məlumat verilmişdir.
Həmin Tədbirlər Planının 25-ci “Sahibkarlıq subyektlərinin bütün növ əməliyyatlarının
(bank transaksiyalarının, təsərrüfat, idxal-ixrac, alqı-satqı və digər) onlayn toplandığı və bütün
aidiyyatı tərəflərin əlçatanlığı təmin olunduğu vergi, maliyyə və digər hesabatların tərtibinə
imkan verən şəffaf (vahid) bazanın yaradılması barədə müvafiq qurumlara təkliflərin
hazırlanıb göndərilməsi” bəndinə uyğun olaraq, işçi qrupu tərəfindən 2020-ci il 23 aprel
tarixində keçirilmiş vebinarda geniş müzakirələr aparılmış və bu istiqamətdə müvafiq işlər
həyata keçirilir.
Ümumiyyətlə Tədbirlər Planından əlavə, “COVİD-19” ilə əlaqədar Auditorlar Palatasında
Palata sədrinin beş sərəncamı təsdiq edilmiş, 2020-ci il 08 aprel tarixində Auditorlar Palatası
sədrinin auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara müraciəti qəbul edilmiş, Palata sədrinin
Pandemiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar dövlətin gördüyü işlərlə bağlı 2020-ci il 14 aprel və
17 aprel tarixlərində AzərTac-da müsahibələri dərc edilmiş, 2020-ci il 18 aprel tarixində
Space TV-də müsahibəsi işıqlandırılmışdır. Həmin müsahibələr barədə vebinarlarda
Palatanın üzvlərinə məlumat verilmiş və Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.
İşçi Qərargahı tərəfindən Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 15 aprel tarixli 1/12 saylı
“Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına dair Azərbaycan
Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə” Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında icrası davam etdirilən tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə
işlər davam etdirilir və görülmüş işlər barədə Sərəncama uyğun olaraq Palatanın sədrinə
müvafiq arayış hazırlanıb təqdim ediləcəkdir.
Tədbirlər Planının icrası ilə bağlı hazırlanmış Arayışın mətni Palatanın internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir.

Auditorlar Palatasının
İcraçı direktoru, İşçi
Qərargahın rəhbəri

Səbuhi Gülməmmədov
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