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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

AUDİTORLAR PALATASI SƏDRİNİN 

SƏRƏNCAMI 

 

     Bakı şəhəri                                      № 1/9                             02  mart  2015-ci il 

 

“Auditorlar Palatasının fəaliyyət planının təkmilləşdirilməsi”   

barədə 
 

     Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planının 5.1-ci “İFAC-a təqdim 

edilmiş fəaliyyət planının icrası ilə əlaqədar məlumatların hazırlanması və  

göndərilməsi” bəndinə əsasən N.Talıbov və V.Rəhimov tərəfindən hazırlanmış və 

baxılmaq üçün   İFAC-a təqdim olunmuş materiallara dair 2015-ci il 26 fevral 

tarixində İFAC-dan daxil olmuş təklif və tövsiyələrin öyrənilib nəzərə alınması və 

Auditorlar Palatasının 2015-2017-ci illər üzrə iş planının 5.1-ci bəndinin icrasını 

vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə 

 

QƏRARA ALIRAM: 
 

1. İFAC-a təqdim edilmiş Auditorlar Palatasının fəaliyyət planına dair İFAC 

tərəfindən aparılmış qiymətləndirmənin nəticələri üzrə daxil olmuş təklif və 

tövsiyələrin öyrənilib tətbiq olunmasını təmin etmək üçün aşağıdakı tərkibdə işçi 

qrupu yaradılsın: 
 

İşçi qrupunun rəhbəri: 

Bayramov Qəşəm Hacalı oğlu - Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri 

İşçi qrupunun üzvləri: 

Talıbov Nəcəf Musa oğlu -  Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə    

   müşaviri 

Rəhimov Vəli Rəhim oğlu -  Maliyyə-təsərrüfat idarəsinin rəisi 

Bayramov İslam Qurban oğlu - “HLB Azərbaycan” MMC-nin direktoru, 

Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinin sədri 

Abbaslı Namiq Rasim oğlu - “ANR Audit” MMC-nin direktoru, 

Beynəlxalq standartlar üzrə Komitənin 

sədri 

Qarayev Fəqan Şakir oğlu -  Sədrin müşaviri 

Əmiraslanov Toğrul  

Ağacamal oğlu 

-  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri 

 

 

2. İşçi qrupuna tapşırılsın ki, iki (2) həftə ərzində Auditorlar Palatasının 

fəaliyyət planının dəqiqləşdirmə işini başa çatdırsın və baxılmaq üçün təqdim etsin. 

3. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə 

(S.Gülməmmədov) və Maliyyə-təsərrüfat idarəsinə (V.Rəhimov) tapşırılsın ki, 
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fəaliyyət planının təkmilləşdirilmiş variantının hazırlanması ilə əlaqədar 

materialların vaxtında tərcümə olunmasını və göndərilməsini təmin etsinlər. 

4. Kadr hazırlığı, akkreditasiya və beynəlxalq əlaqələr idarəsinə 

(S.Gülməmmədov), Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova, 

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinə (T.Əmiraslanov) və Auditorlar Palatasının 

informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi R.Ələkbərova tapşırılsın ki, 

Auditorlar Palatasının İFAC-a təqdim olunmuş fəaliyyət planının Azərbaycan, 

ingilis və rus dillərində mətnlərinin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsini 

təmin etsinlər. 

 

 

 PALATANIN SƏDRİ                                                               V. NOVRUZOV 

 


