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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə  

iş planının 7.4-cü “Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə   

ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm məlumatlandırılması”  

bəndinin icrasına dair 

 

A R A Y I Ş 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 7.4-cü 

“Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm 

məlumatlandırılması” bəndinin icrası ilə əlaqədar Palatanın rəhbərliyi və struktur bölmələri 

tərəfindən cari il ərzində aşağıdakı işlər həyata keçirilmişdir: 

17.01.2020 - Auditorlar Palatasında 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr 

olunmuş tədbir keçirilmiş və həmin tədbir Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

30.01.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Azərbaycan" qəzetində "Prezident İlham Əliyev bu 

ildə Davos Forumundan ölkəmizin milli maraqlarının təminatı üçün maksimum istifadə etdi" 

başlığı altında məqaləsi dərc olunmuşdur; 

03.02.-10.02.-14.02.-17.02.2020 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasında yeni üzvlüyə qəbul edilmiş şəxslərlə görüş keçirilmiş və həmin görüş 

“AzərTac”da işıqlandırılmış, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

19.02.-25.02.-28.02.-02.03.2020 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 

auditorlar üçün “PEŞƏKAR MÜHASİBLƏRİN BEYNƏLXALQ ETİKA MƏCƏLLƏSİ” 

mövzusunda silsilə seminarlar keçirmiş və həmin seminarlar Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

27.02.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov, "AMEA 

İqtisadiyyat İnstitutunda Azərbaycanda həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə 

tədqiqatlar" təqdimatında iştirak etmiş və həmin tədbir Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

Moskvada dərc olunan beynəlxalq elmi-praktiki “AUDİT” jurnalının 2020-ci ilin              

I (yanvar) nömrəsində “Azərbaycan auditinin əldə etdiyi uğurlar və qarşıda duran 

problemlər” mövzusunda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad 

elmləri doktoru, professor Vahid Novruzovla geniş müsahibə dərc olunmuşdur; 

08.03.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzovun "AÇIQ HÖKUMƏT, FƏAL CƏMİYYƏT VƏ HƏRKƏSDƏN MƏSULİYYƏT" 

mövzusunda məqaləsi "Respublika" qəzetində dərc olunmuşdur; 
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16.03.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor 

təşkilatlarına və sərbəst auditorlara üzlük haqlarını vaxtında ödədiklərinə görə təşəkkür 

məktubu göndərilmiş və həmin məktub Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

18.03.2020-ci ildən 10 günlük - Azərbaycan Republikasının Auditorlar Palatasında 

“Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq edilməsi” mövzusunda silsiləli vebinar keçirilmiş 

və həmin vebinarlar Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

27.03.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzovun "AZƏRTAC"a 

(Pandemiya ilə əlaqədar) müsahibəsi dərc etdirilmişdir; 

08.04.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov Auditorlar Palatasının üzvlərinə M Ü R A C İ Ə T  

(Pandemiya ilə əlaqədar) göndərmişdir və həmin müraciət Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

17.04.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "AZƏRTAC"-da Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 

2020-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan video konfransına dair 

müsahibəsi dərc etdirilmişdir; 

18.04.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov Space TV-yə Pandemiyaya qarşı mübarizə ilə əlaqədar 

dövlətin gördüyü işlərlə bağlı müsahibə vermişdir; 

29.04.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "AZƏRTAC"-da “Açıq hökumətin təşviqinə dair Milli 

Fəaliyyət Planında kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasına xüsusi önəm verilməsi müasir 

dövrün tələbləri baxımından aktualdır” başlıqlı məqaləsi dərc edilmişdir; 

08.05.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "RESPUBLİKA” qəzetində “HEYDƏR ƏLİYEVİN 

İQTİSADİ SİYASƏTİNDƏ ŞƏFFAFLIQ AMİLİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİ YENİ 

MƏRHƏLƏDƏ” başlıqlı məqaləsi dərc edilmişdir; 

08.05.2020 - Azərbaycan Republikasının Auditorlar Palatasında “COVID-19 böhranı: 

Maliyyə hesabatları və audit üzrərindəki nəticələri” mövzusunda vebinar keçirilmiş və 

həmin vebinar Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

29.05.2020 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının sədri, professor 

Vahid Novruzov və Palatanın Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 

təminatı üzrə komitənin sədri Nəcəf Talıbov Rusiya Federasiyasının “Sodrujestvo” 

Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən Avrasiya regionunun 

peşəkar mühasibat və auditorlar təşkilatları rəhbərlərinin iştirakı ilə beynəlxalq 
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videokonfransda iştirak və məruzə ilə çıxış etmişdir. Həmin tədbir Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

29.05.2020 - Rusiya Federasiyasının “Sodrujestvo” Özünütənzimləyən Auditor 

Təşkilatları Assosiasiyasının rəsmi internet səhifəsində Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzovun beynəlxalq videokonfrans 

zamanı “Koronavirus (COVID-19) şəraitində audit" mövzusunda çıxışı dərc etdirilmişdir; 

09.06.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Korrupsiyaya qarşı mübarizə bu gün və sabah üçün 

də dövlət siyasətinin prioritet məsələsi olaraq qalacaq" başlığı altında məqaləsi “Palitra” 

qəzetində dərc etdirilmişdir; 

09.06.2020 - Maliyyə Nazirliyi MMC-lərə xəbərdarlıq edib (Məcburi auditdən 

keçməklə əlaqədar), həmin xəbərdarlıq Nazirliyin internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

11.06.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının icraçı direktoru Səbuhi 

Gülməmmədovun "Məcburi auditdən keçməklə maliyyə hesabatlarınızı şəffaflaşdırın" 

başlığı altında məqaləsi dərc etdirilmiş və həmin məqalə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

12.06.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun  "Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətçiliyinin 

ölüm-dirim mübarizəsinin tarixidir" mövzusunda “AZƏRTAC”-da məqaləsi dərc 

etdirilmişdir; 

13.06.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun  "Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətçiliyinin 

ölüm-dirim mübarizəsinin tarixidir" mövzusunda “Xalq” qəzetində məqaləsi dərc 

etdirilmişdir; 

19.06.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid Novruzovun akademik 

Ziyad Səmədzadə haqqında məqaləsi "Respublika" qəzetində dərc olunmuşdur; 

19.06.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov və Palata sədrinin müşaviri Fəqan Qarayev Rusiya 

Federasiyasının “Sodrujestvo” Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyası 

tərəfindən Avrasiya regionunun peşəkar mühasibat və auditorlar təşkilatları rəhbərlərinin 

iştirakı ilə beynəlxalq videokonfransında iştirak etmiş və həmin tədbir Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir;  

26.06.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının və Azərbaycan 

Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının nümayəndə heyətləri: Auditorlar 

Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov, Palata sədrinin müşaviri və Beynəlxalq 

əlaqələr komitəsinin sədri Fəqan Qarayev, Palatanın üzvü, “SR Audit Solutions” MMC-nin 

https://azertag.az/xeber/Vahid_Novruzov_Milli_Qurtulus_Gunu_Azerbaycan_dovletchiliyinin_olum_dirim_mubarizesinin_tarixidir-1510917
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direktoru – auditor Səftər Vəlizadə və Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri 

Assosiasiyasının prezidenti Nuriyyə Novruyzova  Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyasının (EFAA) videokonfrans formatında təşkil olunmuş 2020-ci il üzrə İllik 

Ümumi Yığıncağında iştirak etmiş və həmin tədbir Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

07.07.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzov ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlət quruculuğunda, iqtisadiyyatın 

idarə olunmasında, təsərrüfatçılıqda məqsədyönlü, zəngin, çoxcəhətli əməli iş təcrübəsini 

ümumiləşdirərək “AZƏRTAC”da şərh etmişdir; 

28.07.2020 - Azərbyacan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 

Novruzov Rusiyanın “Sodrujestvo” Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyası 

tərəfindən videokonfrans formatında təşkil edilmiş “Avrasiya regionunun cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş gəlirlərin yuyulmasına və kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizədə müstəqil 

auditin rolunun artırılmasının əsas istiqamətlərinin işlənib hazırlanmasına dair peşəkar 

audit qurumlarının birgə səylərinin əlaqələndirilməsi üzrə İşçi qrupunun iclası”nda iştirak 

etmiş və həmin tədbir Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

30.07.2020 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında auditor adı almaq 

üçün onlayn imtahanlar keçirilmiş və həmin imtahan barədə məlumat Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

31.07.2020 - Azərbyacan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, professor Vahid 

Novruzov Palatanın fəxri üzvü Nigar Rəhimovaya 80 illik yubiley münasibətilə təbrik 

ünvanlamış və həmin ünvanın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

22-29.07.2020 - Azərbyacan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov və Palatanın icraçı direktoru Səbuhi Gülməmmədovun 

“İqtisadiyyat” qəzetində “AZƏRBAYCANIN ZƏHMƏTLƏ YÜKSƏLƏN İLK XANIM 

AUDİTORU” adlı məqaləsi dərc edilmişdir; 

10.08.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, professir Vahid Novruzov Space tv 

kanalına sosial dəstəklə bağlı müsahibə vermişdir; 

13.08.2020 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri və 

Beynəlxalq əlaqələr komitəsinin sədri Fəqan Qarayev və Palatanın üzvü, “SR Audit 

Solutions” MMC-nin direktor-auditoru Səftər Vəlizadə Azərbaycan Respublikasının 

Auditorlar Palatası ilə Kiçik və Orta Müəssisələr üçün Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyası (EFAA) arasında videokonfrans formatında təşkil olunmuş iclasda iştirak 

etmiş və həmin tədbir Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

20.08.2020 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən “Cinayət 

yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 
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terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar toplusu 

(2010-2020-ci illər)” nəşr etdirilmiş və həmin Toplu barədə məlumat “AzərTac”da 

işıqlandırılmış, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

10.09.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzovun “Azərbaycan” qəzetində "Neft sazişləri Azərbaycan iqtisadiyyatının hərtərəfli 

inkişafına təkan verir" başlıqlı məqaləsi dərc olunmuşdur; 

16.09.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının İcraçı direktoru Səbuhi 

Gülməmmədovun “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul 

edilməsinin 26-cı ili tamam olur” başlıqlı məqaləsi Palatanın saytında yerləşdirilmişdir; 

30.09.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Azərbaycanda uğurla 

həyata keçirilməkdədir" başlıqlı məqaləsi “AZƏRTAC”da dərc etdirilmişdir; 

01.10.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzovun "Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri Azərbaycanda uğurla 

həyata keçirilməkdədir" başlıqlı məqaləsi “İKİ SAHİL” qəzetində dərc etdirilmişdir; 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası cəbhə bölgəsinə 2 dəfə yardım 

paketləri göndərmiş və bu barədə məlumat “AzərTac”da işıqlandırılmış, eyni zamanda 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının rəhbər işçiləri bir aylıq əmək 

haqqlarını Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Yardım Fonduna köçürmüş və bu barədə 

məlumat “AzərTac”da işıqlandırılmış, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

09.10.2020 - “Auditorların müstəqillik qaydaları” kitabı işıq üzü görmüş və bu barədə 

məlumat “AzərTac”da işıqlandırılmış, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

10.10.2020 - Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri doktoru, professor Vahid 

Novruzov işğalçı Ermənistanın növbəti təxribatı ilə bağlı xarici həmkarlarına müraciət edib 

başlıqlı məqalə “Azərtac”da dərc edilmişdir; 

14.10.2020 - Auditorlar Palatası tərəfindən beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 

hazırlanmış və nəşr olunmuş “Auditorların müstəqillik qaydaları» kitabının videokonfrans 

formatında təqdimat mərasimi keçirilmiş və bu barədə məlumat “AzərTac”da 

işıqlandırılmış, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

21.10.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov "BDO AZƏRBAYCAN" MMC-nin kollektivini 10 illik 
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yubileyi münasibəti ilə təbrik etmiş və bu barədə Təbrikin mətni Palatanın internet 

səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

22.10.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov, Palata sədrinin müşaviri Fəqan Qarayev, Palata 

sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbov və işçi qrupunun üzvü, Azel-

Audit” MMC-nin direktor-auditoru Elzadə Süleymanova Rusiyanın “Sodrujestvo” 

Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları Assosiasiyası tərəfindən videokonfrans formatında 

təşkil edilmiş Avrasiya regionunun audit və mühasibatlıq qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı 

ilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirin yuyulmasına və kölgə iqtisadiyyatına qarşı 

mübarizədə müstəqil auditin rolunun artırılmasının əsas istiqamətlərinin işlənib 

hazırlanması üzrə peşəkar auditor və mühasibatlıq təşkilatlarının birgə səylərinin 

koordinasiyası üzrə işçi qrupu”nun iclasında iştirak etmişlər və bu barədə məlumat 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

 10.11.2020 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, iqtisad elmləri 

doktoru, professor Vahid Novruzov - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

kollektivi və üzvləri adından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan 

cənab İlham Əliyevə işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsi istiqamətində qazandığı 

tarixi zəfərlər münasibətilə təbrik məktubu ünvanlamış və həmin təbrikin mətni 

“İqtisadiyyat” qəzetində dərc etdirilmiş, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir; 

11.11.2020 - Özbəkistan Auditorlar Palatasının sədri cənab Ravşan Xaydarov 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının rəhbərliyini "Qələbə" münasibəti ilə təbrik 

etmiş və həmin təbrikin mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir; 

24.11.2020 - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

müharibədən sonrakı dövrdə işğal olunmuş ərazilərin bərpasına dair konseptual təklif və 

göstərişlərinin reallaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması və 

həyata keçirilməsi sahəsində elmi-praktik əhəmiyyət kəsb edən tövsiyələrin 

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə “Qələbəyə aparan yol: 

iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” mövzusunda onlayn elmi-praktik konfrans 

keçirilmiş və həmin konfrans “AZTV”nin “Xəbərlər” proqramında, “AzərTac”da, 

“İqtisadiyyat” qəzetində işıqlandırılmış, eyni zamanda Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirilmişdir. 

Palata sədrinin 2018-ci il 26 iyul tarixli 1/48 saylı “Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının rəsmi internet saytının təkmilləşdirilməsi və sosial şəbəkələrdə səhifələrinin 

yaradılması barədə” Sərəncamına uyğun olaraq, Auditorlar Palatası sədrinin müşavirinə 
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(F.Qarayev) və İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisə (İ.Zeynallı-keçmiş əməkdaş) 

tapşırılmışdır ki, 1 (bir) ay müddətində ölkədə fəaliyyət göstərən sosial şəbəkələrdə 

(Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube) Auditorlar Palatasının səhifəsinin qeydiyyata 

alınmasını və müntəzəm aktiv fəaliyyətini təmin etsinlər. İcraçılar tərəfindən sosial 

şəbəkələrdə Auditorlar Palatasının (Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube) səhifəsinin 

qeydiyyata alınması təmin edildi və hazırda Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə 

ictimaiyyət həmin sosial şəbəkələr vasitəsilə də müntəzəm olaraq məlumatlandırılır. Cari 

ildə sosial şəbəkələrdə Auditorlar Palatasının Facebook səhifəsində 66, Twitter 

səhifəsində 9 (İcraçıların dediyinə görə bu səhifə ictimaiyyət tərəfindən çox izlənilmir), 

İnstagram səhifəsində 53, Youtube səhifəsində isə 10 xəbərlər yerləşdirilmişdir. İcraçılara 

növbəti ildə sosial şəbəkələrdə aktivliyi daha da artırmaq tapşırılmışdır. 

Bütün bu görülən işlərlə yanaşı 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”na 

uyğun olaraq, həmin Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş 25 bəndin icrası istiqamətində 

görülmüş bütün işlər ictimaiyyətə çatdırılması üçün KİV-lər vasitəsilə işıqlandırılmış, eyni 

zamanda Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 

Bundan başqa il ərzində Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin 

müntəzəm məlumatlandırılması ilə əlaqədar bildirmək istəyirik ki, Palatanın müvafiq 

strukturları tərəfindən hazırlanmış təlimatlar, tövsiyələr, metodik göstərişlər, şərhlərlə 

bərabər, eyni zamanda Palatanın və onun Şurasının iş planlarında, Palatanın iş planına 

əsasən tərtib edilmiş Plan-proqramlarda, Palata rəhbərliyinin əmrlərində, Sərəncamlarında 

və tapşırıqlarında icra olunan, təsdiq edilən və ictimaiyyətə çatdırılması zəruri hesab edilən 

materiallar istər Palatanın internet saytında, istərsə də sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmişdir. 

Auditorlar Palatasının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin KİV-lər vasitəsilə müntəzəm 

məlumatlandırılması istiqamətində işlər hazırda da Palatanın rəhbərliyi və struktur bölmələri 

tərəfindən həyata keçirilir. 

 

 

 

İcraçı direktor                                                                   Səbuhi  Gülməmmədov 

 

                                                                                          09.12.2020-ci il  


