
Azərbaycan Respublikasının                                                                                                                                                                              

Auditorlar Palatası sədrinin 2022-ci il 20 iyul tarixli                                                                                                                                              

1/27 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sistemin effektivliyinin artırılmasına dair Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının TƏDBİRLƏR PLANI  

Pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) üzrə nəzarət orqanlarının fəaliyyəti 

sahəsində tədbirlər 

Sıra 
№ 

Tədbirin adı  İcraçı İcra 
müddəti 

İlkin nəticə Aralıq nəticə  Yekun nəticə 

 
1. 

PL/TMM üzrə risk əsaslı 
nəzarətin həyata keçirilməsi 
üçün tənzimləyici və 
institusional bazanın 
formalaşdırılması 

Auditin hüquqi 
tənzimlənməsi və 
dövlət orqanları ilə 
iş idarəsi 
 

 
2022-
2023 

Nəzarət 
orqanlarının risk 
yönümlü yanaşma 
əsasında nəzarət 
qaydaları və 
PL/TMM sahəsində 
3 illik sahəvi 
nəzarət 
strategiyasının 
hazırlanması və 
təsdiq olunması 

Monitorinq 
subyektlərinin 
əvvəlcədən 
müəyyən edilmiş 
metodologiya üzrə 
risk qruplarına 
bölünməsi və risk 
matrisinin 
hazırlanması 

Risk yönümlü 
yanaşma əsasında 
PL/TMM sahəsində 
institusional bazanın 
formalaşdırılması 

 
2. 

Nəzarət orqanları tərəfindən 
monitorinq subyektlərində 
yoxlamaların və digər 
nəzarət tədbirlərinin 
keçirilməsi, müəyyən 
olunmuş pozuntulara görə 
həm subyektin özünə, həm 
də vəzifəli şəxslərə effektiv, 
proporsional və çəkindirici 
sanksiyaların tətbiq edilməsi 

Auditin innovativ 
inkişafi, operativ 
tənzimləmə və 
keyfiyyətin idarə 
edilməsi idarəsi 
 

 
2022-
2023 

2022 və 2023-cü 
illər ərzində yüksək 
riskli monitorinq 
subyektlərinin ən 
azı 80 fazinə, orta 
riskli monitorinq 
subyektlərinin isə 
ən azı 50 faizinə 
münasibətdə 
PL/TMM üzrə 
nəzarət 
tədbirlərinin 
keçirilməsi 

Görülmüş nəzarət 
tədbirləri və tətbiq 
olunmuş sankiyalar 
barədə Koordinasiya 
Şurasına rüblük 
məlumatın təqdim 
edilməsi 

Nəzarət orqanları 
tərəfindən həyata 
keçirilən nəzarət 
tədbirlərinin effektivliyi 
və tətbiq olunan 
sanksiyaların 
proporsionallığı və 
çəkindiriciliyinin  təmin 
olunması 



 
3. 

Monitorinq subyektlərinə 
PL/TMM üzrə tələblərə, Milli 
Risk Qiymətləndirməsi 
zamanı aşkar edilmiş 
zəifliklərə və təhdidlərə dair 
təlimlərin keçirilməsi 

Kadr hazırlığı 
idarəsi 
 

 
2022-
2023 

Nəzarət orqanları 
tərəfindən təlim 
planının 
hazırlanması və 
təsdiq olunması 

Keçirilmiş təlimlər 
barədə Koordinasiya 
Şurasına rüblük 
məlumatın təqdim 
edilməsi 

Milli Risk 
Qiymətləndirməsi 
zamanı aşkar edilmiş 
zəifliklər və təhdidlər 
nəzərə alınmaqla 
monitorinq 
subyektlərinin PL/TMM 
sahəsində təlim 
ehtiyaclarının təmin 
olunması 

 
4. 

Nəzarət orqanlarının xarici 
tərəfdaşları ilə effektiv 
məlumat mübadiləsinin 
təmin edilməsi 

Auditorlar 
Palatasının Aparatı 
(Beynəlxalq 
əlaqələr və xarici 
təşkilatlarla iş üzrə 
komitənin 
informasiya 
dəstəyi ilə) 

 
2022 

Nəzarət 
orqanlarının xarici 
tərəfdaşları 
arasında istifadə 
olunan məlumat 
mübadiləsi 
təcrübəsinin təhlil 
olunması 

Beynəlxalq 
əməkdaşlıqla bağlı 
FATF-ın tələblərinin 
tətbiqi 

Nəzarət orqanları 
tərəfindən PL/TMM 
üzrə effektiv 
beynəlxalq əməkdaşlıq 
tədbirlərindən istifadə 
səviyyəsinin artırılması 

  

Tərtib etdi: Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri                                                                                  Nəcəf Talıbov                             

Razılaşdırılmışdır: 

Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri:                                                                                                                     Qəşəm Bayramov 

Auditin hüquqi tənzimlənməsi və dövlət orqanları ilə iş idarəsinin rəisi                                                           Elnur İbrahimov            

Auditin innovativ inkişafi, operativ tənzimləmə və keyfiyyətin idarə  

edilməsi idarəsinin rəisi                                                                                                                                                Qoşqar Əhmədov 

Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi                                                                                                                                        Elmira Behbudova                              

Beynəlxalq əlaqələr və xarici təşkilatlarla iş üzrə komitənin sədri                                                                      Fəqan Qarayev 


