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Bakı şəhəri           № 255/2                  10 oktyabr 2014-cü il 

 

«Açıq  Hökumətin  təşviqinə  dair  2012-2015-ci  illər  üçün                                  

Milli Fəaliyyət Planı» nda və «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair                              

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı» nda nəzərdə tutulan                         

tədbirlərin icrası barədə  

 

Azərbaycan Respublikasıının Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli  

2421 nömrəli Sərəncamının 3.1-ci bəndinin tələbinə uyğun olaraq həmin 

Sərəncamla təsdiq edilmiş «Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci            

illər üçün Milli Fəaliyyət Planı» nda və «Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair   

2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı» nda nəzərdə tutulan tədbirlərin 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası tərəfindən 2014-cü ildə 

yerinə yetirilməsinə dair Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinin 

rəisi Maarif Abbasovun  məruzəsini  dinləyərək  Auditorlar  Palatasının  

Şurası 

QƏRARA ALIR: 

 

1. Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinin rəisi Maarif 

Abbasovun məruzəsi nəzərə alınsın (əlavə olunur). 

2. Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Q.Bayramova, sədrin elmi-

metodik məsələlər üzrə muşaviri N.Talıbova, Maliyyə və təsərrüfat idarəsinin 

rəisi V.Rəhimova tapşırılsın ki, Beynəlxalq Audit Standartlarının və onların 

şərhinin 2013-cü il versiyasının İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsini 

və tərcümə olunmuş materialın redaktəsini sürətləndirsinlər və Beynəlxalq 

Audit Standartlarının və onların şərhinin ictimai müzakirəsini, nəşrini və 

tətbiqini həyata keçirmək məqsədilə Auditorlar Palatası Şurasının 2014-cü il 

31 yanvar tarixli 250/2 saylı qərarı ilə yaradılmış Redaksiya heyətinə təqdim 

olunmasını təmin etsinlər. 

3. Məsul şəxslərdən (Q.Bayramov, S.Məmmədzadə, N.Talıbov, 

M.Hacıyev, S.Gülməmmədov, M.Abbasov, V.Rəhimov, R.Cəfərli) tələb 

edilsin ki, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla hazırlanmış «Azərbaycan 

Respublikasında Auditor Xidmətinin İnkişaf Konsepsiyası»nda (2012-2020-ci 

illər) nəzərdə tutulmuş və Auditorlar Palatasının və onun Şurasının 2014-cü il 

üzrə planına daxil edilmiş işlərin icrasını yüksək keyfiyyətlə başa çatdırsınlar. 



4. Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Q.Bayramova və iş planında 

nəzərdə tutulmuş icraçılardan tələb olunsun ki, Auditorlar Palatası yanında 

yaradılmış Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə (E.İbrahimov), Milli 

auditə dəstək üzrə (Z.Hüseynov), Dövlət orqanları və ictimaiətlə əlaqələr üzrə 

(A.Əliyev) və Metodik Komitələr (F.Mustafayev) cəlb olunmaqla Milli 

Fəaliyyət Planında Auditorlar Palatasına tapşırılmış məcburi auditdən 

yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən 

edilməsi üçün tədbirlərin yenidən hazırlanmasını və müzakirəsini və müvafiq 

qurumlara təqdim edilməsi məsələsini iki həftə müddətində başa çatdırsınlar. 

5. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə muşaviri N.Talıbova, Keyfiyyətə 

nəzarət və hüquqi təminat idarəsinin rəisi M.Abbasova və Qanunvericilik və 

hüquqi məsələlər üzrə Komitəsinin sədri E.İbrahimova tapşırılsın ki, «Daxili 

audit haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun təkmilləşdirilməsi üzrə 

təkliflərin yenidən baxılmasını və müzakirəsini təmin etsinlər. 

6. Keyfiyyətə nəzarət və hüquqi təminat idarəsinə (M.Abbasov) 

tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il 

tarixli 2421 nömrəli Sərəncamının 3.1-ci bəndinin tələbinə uyğun olaraq 

hesabatın vaxtında və keyfiyyətlə tərtib olunması və aidiyyatı üzrə təqdim 

edilməsi ilə bağlı zəruri tədbirləri  həyata  keçirsin. 

7. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi 

təmin edilsin.   

 

 

 

ŞURANIN SƏDRİ         V.NOVRUZOV 

 


