
Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatası sədrinin 2022-ci il 11 fevral tarixli 

1/11 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 

pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sisteminin risk qiymətləndirilməsinin dövri 

qaydada keçirilməsinin təmin edilməsinə, müvafiq sahədə həyata keçiriləcək 

qiymətləndirilməyə hazırlığın təşkil olunmasına və bu məqsədlərlə koordinasiya 

mexanizminin yaradılmasına dair bəzi tədbirlər haqqında” 2020-ci il 21 oktyabr tarixli 

404№-li Qərarının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi 

Xidməti publik hüquqi şəxsi tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının 

PL/TMM sisteminin effektivliyinin artırılmasına dair Tədbirlər Planı”nda Auditorlar 

Palatasına tövsiyə olunan tədbirlərin icrasına dair 

                                                  PLAN-QRAFİK 

 

Sıra 

№-si 

Maddə Tədbirin adı İcra 

müddəti 

Məsul icraçı 

1. PL/TMM üzrə risk əsaslı 

nəzarətin həyata keçirilməsi 

üçün tənzimləyici və 

institusional bazanın 

formalaşdırılması 

 

1.1. Auditorlar Palatası üzrə 

risk əsaslı nəzarət 

qaydalarının hazırlanması və 

təsdiq olunması  

 

Mart, 

2022-ci il 

E.İbrahimov 

Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

  1.2. Monitorinq subyektlərinin 

qabaqcadan müəyyən edilmiş 

metodologiya üzrə risk 

qruplarına bölünməsi və risk 

matrisinin hazırlanması 

 

Aprel, 

2022-ci il 

Q.Əhmədov 

N.Talıbov 

V.Rəhimov 

  1.3. Auditorlar Palatası üzrə 

risk yönümlü yanaşma 

əsasında PL/TMM üzrə 3 illik 

sahəvi nəzarət strategiyasının 

hazırlanması 

 

Iyun,  

2022-ci il 

Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

Y.Namazəliyev 

Z.Almazov 

2. 2.1.Auditorlar Palatası 

tərəfindən monitorinq 

subyektlərində (sərbəst 

auditorlar və auditor 

təşkilatlarında) yoxlamaların 

və digər nəzarət tədbirlərinin 

keçirilməsi  

2.1.1. 2021-ci il ərzində 

PL/TMM üzrə nəzarət 

tədbirlərinin yüksək riskli 

monitorinq subyektlərinin ən 

azı 80 faizinin, orta riskli 

monitorinq subyektlərinin isə 

ən azı 50 faizinin əhatə etməsi 

Müntəzəm 

 

 

 

 

 

 

Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 
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 2.1.2. Görülmüş nəzarət 

tədbirləri və tətbiq olunmuş 

sanksiyalar barədə 

Koordinasiya Şurasına rüblük 

məlumatın təqdim edilməsi 

 

Müntəzəm Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

 2.2. Müəyyən olunmuş 

pozuntulara görə həm 

subyektin özünə, həm də 

vəzifəli şəxslərə effektiv, 

proporsional və çəkindirici 

sanksiyaların tətbiq edilməsi 

 

İnzibati tədbirlərin görülməsi 

ilə bağlı prosedurların icrası 

Müntəzəm F.İsmayılov, 

Q.Bayramov 

 E.İbrahimov 

3. Monitorinq subyektlərinə 

PL/TMM üzrə tələblərə, Milli 

Risk Qiymətləndirilməsi 

zamanı aşkar edilmiş 

zəifliklərə və təhdidlərə dair 

təlimlərin keçirilməsi 

 

3.1. Auditorlar Palatası 

tərəfindən təlim planının 

hazırlanması 

 

I rüb 2022 E.Behbudova 

N.Talıbov 

F.Qarayev 

 

  3.2. Keçirilmiş təlimlər barədə 

Koordinasiya Şurasına rüblük 

məlumatın təqdim edilməsi 

 

Hər rüb E.Behbudova 

N.Talıbov 

 

4. Nəzarət orqanlarının xarici 

tərəfdaşları ilə effektiv 

məlumat mübadiləsinin 

təmin edilməsi 

Auditorlar Palatası tərəfindən 

PL/TMM üzrə beynəlxalq 

əməkdaşlıq tədbirlərindən 

istifadə edilmənin artırlması 

 

Müntəzəm Q.Əhmədov 

V.Rəhimov 

F.Qarayev 

 

 


