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Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 

Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi haqqında 

 

ƏSASNAMƏ 

 

I.  Ümumi müddəalar 

1.1. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının (bundan sonra «Palata» 
adlandırılacaq) Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsi (bundan sonra «İdarə» 
adlandırılacaq) Palata sədrinin 2015-ci il 01 sentyabr tarixli 1/28 saylı sərəncamı ilə yaradılmış, 
Palatanın struktur bölməsidir.  

1.2. İdarə öz fəaliyyətində “Auditor xidməti haqqında» və “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarını, 
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnaməni, Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyası tərəfindən təsdiq edilmiş Beynəlxalq Audit Standartlarını (BAS) və 
“Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsini”,  Palata Şurasının qərarlarını, Palata rəhbərliyinin əmr 
və sərəncamlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

 
II. Idarənin məqsədi 

2. İdarənin məqsədi aşağıdakılardır: 
2.1.Palatanın və onun Şurasının iş planlarının, Dövlət Proqramlarında auditor fəaliyyəti ilə 

bağlı nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası prosesində iştirak etmək, Palata rəhbərliyinin əmr, 
sərəncamlarının  və müvafiq tapşırıqlarının Auditorla Palatasının üzvü olan auditor təşkilatları və 
sərbəst auditorlar tərəfindən icra olunmasını təşkil etmək; 

2.2.Beynəlxalq Audit Standartlarına edilən əlavə və dəyişikliklərin daim 
izlənilməsi,öyrəniməsi və Palata üzvlərinə çatdırlıması ilə bağlı aidiyyati struktur bölmələrlə, 
Komitələrlə birlikdə fəaliyyət göstərmək; 

2.3. Standartlaşdirma işlərini təşkil etmək, auditin hüquqi və metodoloji bazasının daim 
təkmilləşdirməsinə nail olmaq; 

2.4. İdarənin vəzifə və funksiyalarının düzgün icrasına nail olmaq, İdarənin hüquqlarını və 
müasir tələblər səviyyəsində idarə olunmasını təmin etmək; 

2.5.Bu Əsasnamə ilə idarənin üzərinə düşən vəzifələrin icrası zamanı operatavliyi və 
yüksək keyfiyyəti təmin etmək   

2.6.İdarənin kadr potensialından səmərəli istifadə edilməsini, yüksək əmək və istehsalat 
intizamını təmin etmək;  



2.7.Palatanın ictimai işlərində yaxından iştirak etmək. 
2.8.Auditorlar Palatası haqqında Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş Palatanın vəzifə və 

funksiyalarının yerinə yetirlməsinin təmin olunması işində digər sturktur bölmələri və Palata 
Şurası yanında fəaliyyət göstərən Komitələrlə birlikdə  iştirak etmək.                    

 
III.  İdarənin vəzifələri  

3. İdarənin vəzifələri aşağıdakılardır: 
3.1.Palatanın aidiyyati struktur bölmələri və Palata Şurası yanında Komitələrlə birlikdə 

auditor xidməti ilə əlaqədar standartlar,qaydalar, təlimatlar, tövsiyələr, metodik göstərişlər 
hazırlamaq; 

3.2Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasında (2012-2015-ci 
illər) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə bağlı İdarənin üzərinə düşən vəzifələrin icrasını təmin 
etmək; 

3.3. Palata üzvləri tərəfindən “Auditor xidməti haqqında” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına 
və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunlarının, qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarının, 
“Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamənin, Beynəlxalq 
Mühasiblər Federasiyası (İFAC) tərəfindən təsdiq edilmiş Beynəlxalq Audit  Standartlarını (BAS) 
“Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”-nin tələblərinin, Palata Şurasının qərarlarının, Palata 
rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarının icrasının təmin olunmasına, habelə “Cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə maliyyə 
monitorinqinin iştirakçıları olan sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları üçün müəyyən olunmuş 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə nail olmaq.  
        3.4. Audit qanunvericiliyinə dair normativ-hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması, 
müzakirəsi və tətbiqi üzrə müvafiq tədbirləri həyata keçirilmək;  

3.5. Auditor xidməti sahəsində şəffaflığın təmin olunması işində iştirak etmək, haqsız 
rəqabət hallarının aradan qaldırılması və maraqlar toqquşması faktlarının qarşısının alınması 
istiqamətində zəruri tədbirlər görmək;  

3.6. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən Beynəlxalq Audit  Standartlarının 
və “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”-nin tələblərinə əməl edilməsini təmin olunmasında 
iştirak etmək. 

3.7. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarına əsasən (sifarişi ilə) auditor yoxlamalarının 
həyata keçirilməsini təşkil etmək; 

3.8. Auditor xidməti bazarında sağlam rəqabət mühitinin təmin olunması məqsədilə 
tədbirlər həyata keçirmək. 

3.9.Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktlarının, BAS-ın və “Peşəkar 
Mühasiblərin Etika” Məcəlləsinin tələblərinin Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 
pozulması halları ilə əlaqədar müvafiq təsir tədbirləri  görmək barədə təkliflər vermək; 

3.10.Sərbəst auditorları və auditor təşkilatlarını normativ hüquqi aktlarla və metodiki 
materiallarla təmin etmək; 

3.11.İdarənin fəaliyyətinin nəticələrinə dair zəruri məlumatların Palatanın internet saytında 
yerləşdirilməsi üçün təqdim etmək; 

3.12.Palata rəhbərliyinin göstərişinə əsasən Palataya səlahiyyətli dövlət orqanlarından 
daxil olan məktubların icrasının təmin etmək;   

3.13. Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların 
hazırlanması və nəşr etdirilməsi işində iştirak etmək; 

3.14.Palatanın və Palata Şurasının İş Planlarının, Palata Şurasının qərarlarının və Palata 
sədrinin əmr, sərəncam və göstərişlərinin  icrasını təmin etmək; 
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3.15. Palatanın tədbirlər planlarına uyğun olaraq, müəyyən olunmuş qaydada və 
müddətlərdə idarənin fəaliyyətinə dair hesabatlar hazırlamaq; 

3.16. Dövlət Proqramlarında auditor fəaliyyəti ilə bağlı nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası 
prosesində iştirak etmək. 

3.17. Palatanın növbəti il üçün iş planının hazırlanmasına dair təkliflər vermək; 
 

IV.  İdarənin hüquqları 
4.  İdarənin hüquqları aşağıdakılardır:  
4.1. Dövlət Proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində, habelə 

Şəffaflığın artırılması və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində dövlət strukturları, beynəlxalq 
təşkilatlar və xarici dövlətlərin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin təmin 
olunmasında iştirak emək;  

4.2. Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarına yol vermiş Palata üzvləri barəsində 
Palata rəhbərliyi qarşısında vəsatət qaldırmaq və maraqlar toqquşması faktlarının qarşısının 
alınması ilə bağlı təkliflər vermək. 

4.3. Auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən təqdim edilən hesabatlardan xidməti 
məqsədlər üçün istifadə etmək; 

4.4. Auditin həyata keçirilməsi barədə təlimatların, standartların və metodik göstərişlərin 
hazırlanmasına dair təklif və tövsiyələr vermək; 

4.5. Qanunvericiliyin  və digər normativ sənədlərin, Beynəlxalq Audit  Standartlarının və 
“Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”-nin tələblərinin  Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları 
tərəfindən kobud surətdə pozulduğu faktları aşkar edildiyi halda  Auditorun və ya auditor 
təşkilatının fəaliyyətinin dayandırılması və ya fəaliyyətinə xitam verilməsi təkliflər vermək; 

4.6. Məcburi auditin subyekti olan auditor təşkilatlarının auditdən keçməsi işinə nəzarət 
etmək və auditdən keçməmə halları ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülməsi üçün təkliflər 
vermək; 

4.7. Palatanın struktur bölmələrindən xidməti işlə əlaqədar məlumatlar, arayış və digər 
sənədlər almaq. 

4.8.Şöbənin əməkdaşların mükafatlandırılması və ya intizam tənbehinə cəlb olunmaları 
barədə idarə rəhbərliyi təkliflər vermək; 

4.9.  İdarənin səlahiyyətinə aid olan digər məsələləri həll etmək. 
 

V.  İdarənin idarə edilməsi 
5.1. İdarənin idarə edilməsi idarənin rəisi tərəfindən həyata keçirilir. 
5.2. İdarənin rəhbərliyi və əməkdaşları ilə Palatanın sədri arasında əmək müqaviləsi 

bağlanılır. Onların əmək funksiyaları həmin əmək müqavilələri ilə tənzimlənir. İdarənin 
əməkdaşlarının mükafatlandırılması və intizam məsuliyyətinə çəlb edilməsi mövcud əmək 
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Palata rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

5.3. İdarənin rəisi ona həvalə edilmiş vəzifələrin, tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə 
yerinə yetirilməsinə görə Palatanın rəhbərliyi qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

5.4. İdarənin əməkdaşları tutduğu vəzifə borcları dairəsində onlara həvalə edilmiş işlərin, 
tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə və əmək intizamına riayət edilməsinə 
görə Palatanın rəhbərliyi və idarə rəisinin qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. 

5.5.   İdarənin rəisi aşağıdakıları təmin edir: 
- idarənin əməkdaşlarının tutduqları vəzifələrə müvafiq olaraq onların yerinə yetirməli 

olduqları işin müəyyən edilməsi; 
- idarənin sabit iş rejiminin təşkili;  
- planda nəzərdə tutulmuş işlərin və plandan kənar tapşırıqların icra edilməsi; 
- əmək intizamına riayət edilməsi; 
5.6. İdarənin əməkdaşlarının iş bölgüsü onların tutduğu vəzifələrə müvafiq olaraq idarə 

rəisi tərəfindən təsdiq edilir. 
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5.7. İdarənin rəisi tabeliyində olan əməkdaşların mükafatlandırılması və ya intizam 
tənbehinə cəlb olunmaları barədə Palata rəhbərliyi qarşısında vəsatət qaldırır. 

5.8. İdarənin adından Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət hallarına yol vermiş Palata 
üzvləri barəsində Palata rəhbərliyi qarşısında vəsatət qaldırır, həmin vəsatəti müdafiə edir və 
maraqlar toqquşması faktlarının qarşısının alınması ilə bağlı təkliflərlə çıxış edir. 

5.9.  İdarənin rəisi ona verilmiş səlahiyyətlər dairəsində sənədləri imzalayır. 
5.10.İdarə rəisi olmadıqda onun səlahiyyətlərini idarə rəisinin müavini həyata keçirir. 
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Azərbaycan Respublikası  
Auditorlar Palatasının sədrinin 

                                                       2016-cı il 29 yanvar tarixli   
1/3 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinin əməkdaşlarının vəzifə bölgüsü 

 

  1. İdarə rəisi –Abbasov Maarif Qurban oğlu 

1.1.Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma İdarəsinə (bundan sonra “idarə” adlandırılacaq) rəhbərlik edir; 

1.2.Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının (bundan sonra “Palata” 
adlandırılacaq) sədrinin 2015-ci il 18 mart tarixli 13 nömrəli əmri təsdiq edilmiş idarənin 
əsasnaməsindən irəli gələn vəzifələrin idarənin əməkdaşları tərəfindən vaxtında və 
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət edir və məsuliyyət daşıyır.  

1.3.  Hüquqi təminat və standartlaşdırma işinin təşkili və koordinasiyasını təmin edir.  
1.4. İdarənin əməkdaşları tərəfindən “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun, əmək qanunvericiliyinin, qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının, 
Palata və idarə haqqında Əsasnamələrin, Palata rəhbərliyinin əmr, sərəncamlarının  və 
müvafiq tapşırıqlarının tələblərinə riayət edilməsini təmin edir; 

1.5.İdarənin işçiləri arasında vəzifə bölgüsünü aparmaqla,  onların konkret səlahiyyət 
dairəsini, hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirir, Palatanın və Palata Şurasının İş Planlarında 
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası icrası ilə bağlı iş bölgüsü aparır; 

1.6.Auditorlar  Palatasının   əməkdaşları və  üzvləri tərəfindən  hüquqpozmalarına  yol 
verilməsi  hallarına  qarşı qabaqlayıcı   tədbirlər görülməsi məqsədilə   rəhbərliyə təkliflər 
verir;  

1.7.Tabeliyində olan əməkdaşların mükafatlandırılması və ya intizam tənbehinə cəlb 
olunmaları barədə Palata rəhbərliyi qarşısında vəsatət qaldırır; 

1.8. Palatanın üzvləri tərəfindən “Auditor xidməti haqqında” və “Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və 
sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarının, 
qüvvədə olan digər müvafiq qanunvericilik aktlarının, “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası haqqında” Əsasnamənin, “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi”nin, Palata 
Şurasının qərarlarının, Palata rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarının icrasının təmin 
olunmasında, habelə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə maliyyə monitorinqinin iştirakçıları olan sərbəst 
auditorlar və auditor təşkilatları üçün müəyyən olunmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
istiqamətində öz səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarətin həyata keçirilməsində iştirak edir: 

- “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan  Respublikası qanununun və digər müvafiq 
qanunvericilik aktlarının tələblərinin pozulduğu hallarda hüquqpozmalara yol vermiş Palata 
əməkdaşlarının, üzvlərinin  intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı rəhbərliyə təkliflər 
verir; 
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 - Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktlarının, norma yaradan digər 
aktların, habelə “Peşəkar Mühasiblərin Etika” Məcəlləsinin tələblərinin auditorlar, auditor 
təşkilatları və xarici auditor təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri tərəfindən pozulması 
halları ilə əlaqədar müvafiq təsir tədbirlərinin görülməsi, o cümlədən Auditorun və ya auditor 
təşkilatının fəaliyyətinin dayandırılması və ya fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə rəhbərliyə 
təkliflər verir; 

1.9. Auditorların mənafelərinin qorunması istiqamətində tədbirlərin həyata 
keçirilməsinində iştirak edir; 

1.10. Öz vəzifələrini yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirən, habelə Korrupsiya ilə bağlı 
hüquqpozmaların aşkarlanmasında və qarşısının alınmasında peşəkarllıq göstərən 
auditorların xidmətinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Palata rəhbərliyinə təkliflər verir; 

1.11. Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaları təşkil edir; 
1.12. Dövlət Proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası istiqamətində, habelə 

Şəffaflığın artırılması və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində dövlət strukturları, beynəlxalq 
təşkilatlar və xarici dövlətlərin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin təmin 
olunmasında iştirak edir;  

1.13. Palata rəhbərliyinin göstərişinə əsasən Palata əməkdaşları və üzvləri ilə bağlı 
daxil olmuş şikayət və müraciətlərin araşdırılmasını təşkil edir;  

1.14. Palataya səlahiyyətli dövlət  oqranlarından daxil olan və idarəyə ünvanlanan 
məktubların  icrasını təmin edir; 

1.15.Dövlət Proqramlarında Auditorlar Palatası tərəfindən icrası nəzərdə tutulmuş və 
Palatanın fəaliyyət planlarında əks olunmuş tədbirlərin icrası ilə əlaqədar Palatanın müvafiq 
strukturları tərəfindən görülmüş işlərin nəticələri barədə idarəyə təqdim olunmuş  məlumatları 
ümumiləşdirərək hesabat hazırlayır və Palata rəhbərliyinə təqdim edir.  

 
   2. İdarə rəisinin müavini -Namazəliyev Yaşar Adil oğlu  
2.1.Öz səlahiyyətləri daxilində İdarənin idarə olunmasında iştirak edir; 
2.2. İdarənin əməkdaşları tərəfindən verilmiş tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə 

icrasına, əmək qanunvericiliyinin tələblərinə və daxili intizam qaydalarına riayət etmələrinə 
nəzarət edir; 

2.3. İdarənin əməkdaşları tərəfindən tutduqları vəzifə borcları dairəsində onlara həvalə 
edilmiş işlərin, tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə və əmək intizamına 
riayət edilməsinə görə Palatanın rəhbərliyi və idarə rəisi qarşısında məsuliyyət daşıyır; 

2.4. İdarə tərəfindən hazırlanması nəzərdə tutulan Audit qanunvericiliyinə dair normativ-
hüquqi aktların, standartların, təlimatların, tövsiyələrin və metodik göstərişlərin layihələrini 
hazırlayır; 

2.5.Auditdən keçməyən təsərrüfat subyektlərinə qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 
təkliflər verir; 

2.6.İdarə rəisinin Əsasnamədən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı tapşırıqlarını icra 
edir; 

2.7. Dövlət Proqramlarında Auditorlar Palatası tərəfindən icrası nəzərdə tutulmuş və 
Palatanın fəaliyyət planlarında əks olunmuş tədbirlərin icrası ilə əlaqədar Palatanın müvafiq 
strukturları tərəfindən görülmüş işlərin nəticələri barədə idarəyə təqdim olunmuş məlumatlar 
əsasında ümumiləşdirilmiş arayışın hazırlanmasında iştirak edir. 

2.8. İdarə rəisinin tapşırığına əsasən Palata əməkdaşları və üzvləri barədə daxil olmuş 
ərizə və  şikayətlərin araşdırılmasında iştirak edir; 

2.9.İdarənin rüblük  (illik) fəaliyyəti barədə hesabatların hazırlanmasında iştirak edir. 
 
   3. Idarənin baş mütəxəssisi-Əlimirzəyev Vüqar İlqar oğlu  
3.1. İdarənin vaxtı çatmış sənədlərinin arxivə verilməsi məqsədilə müvafiq işləri yerinə 

yetirir; 
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3.2. İdarə tərəfindən hazırlanması nəzərdə tutulan Audit qanunvericiliyinə dair normativ-
hüquqi aktların, təlimatların, tövsiyələrin və metodik göstərişlərin layihələrinin 
hazırlanmasında iştirak edir; 

3.3. İdarənin rüblük  (illik) fəaliyyəti barədə hesabatların hazırlanmasında iştirak edir; 
3.4. Konfrans və seminarların təşkilində iştirak edir; 
3.5.İdarə rəisinin Əsasnamədən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı digər tapşırıqlarını 

icra edir; 
3.6. Dövlət Proqramlarında Auditorlar Palatası tərəfindən icrası nəzərdə tutulmuş və 

Palatanın fəaliyyət planlarında əks olunmuş tədbirlərin icrası ilə əlaqədar idarə rəisinin 
tapşırıqlarını yerinə yetirir; 

 
    4. Idarənin aparıcı mütəxəssisi-Məmmədli Bəhruzə Fazil qızı 
 
 4.1.Palata rəhbərliyi ilə bağlanmış əmək müqaviləsi ilə, habelə İdarənin Əsasnaməsi və 

əməkdaşların iş bölgüsü ilə müəyyən olunmuş vəzifələri yerinə yetirir; 
4.2.İdarə rəisinin Əsasnamədən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı digər tapşırıqlarını 

icra edir; 
4.3.Auditor xidməti ilə əlaqədar normativ-hüquqi aktların, təlimatların, tövsiyələrin və 

metodik göstərişlərin  hazırlanmasında iştirak edir; 
4.4. Vaxtı çatmış sənədlərin arxivə verilməsi məqsədilə müvafiq işləri yerinə  

yetirilməsində iştirak edir; 
4.5. Konfrans və seminarların təşkilində iştirak edir; 
4.6.İdarəyə daxil və xaric olan məktubların qeydiyyatını aparır; 
4.7. Palatanın iş planlarına uyğun olaraq, müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə   

Idarənin və şöbənin fəaliyyətinə dair hesabatların hazırlanmasında iştirak edir; 
4.8. İdarə zəruri olan məlumatların ümumiləşdirilməsini təmin edir; 
4.9. Dövlət Proqramlarında Auditorlar Palatası tərəfindən icrası nəzərdə tutulmuş və 

Palatanın fəaliyyət planlarında əks olunmuş tədbirlərin icrası ilə əlaqədar idarə rəisinin 
tapşırıqlarını yerinə yetirir; 

 
   5. Idarənin aparıcı mütəxəssisi-Səfərova Gülpəri Güləli qızı 
 5.1.Palata rəhbərliyi ilə bağlanmış əmək müqaviləsi ilə, habelə İdarənin Əsasnaməsi və 

əməkdaşların iş bölgüsü ilə müəyyən olunmuş vəzifələri yerinə yetirir; 
5.2.İdarə rəisinin Əsasnamədən irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı digər tapşırıqlarını 

icra edir; 
5.3.Sərbəst auditorları xidməti ilə əlaqədar normativ-hüquqi aktların, təlimatların, 

tövsiyələrin və metodik göstərişlərin  hazırlanmasında iştirak edir; 
5.4. Vaxtı çatmış sənədlərin arxivə verilməsi məqsədilə müvafiq işləri yerinə  

yetirilməsində iştirak edir; 
5.5. Konfrans və seminarların təşkilində iştirak edir; 
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