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Bakı şəhəri                                    №1/3                                           10 fevral 2021-ci il  

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət Nəzarəti İnformasiya  

Sistemi”nin yaradılması haqqında 2021-ci il 30 yanvar tarixli  

Fərmanını ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sisteminin iş 

Qaydası”ndan irəli gələn məsələlərin Azərbaycan Respublikasının  

Auditorlar Palatasında icrası barədə 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sistemi”nin 

yaradılması haqqında 2021-ci il 30 yanvar tarixli Fərmanını rəhbər tutaraq, Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə iş planının 3.4-cü “Milli layihələrin, dövlət 

proqramlarının, Strategiyaların, fəaliyyət planlarının, fərmanların, sərəncamların, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin və Birinci vitse-prezidentin tapşırıqlarının, tövsiyələrinin icrasının 

gedişi və nəticələri barədə məlumatların hazırlanması və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyasına təqdim edilməsi” bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman, sərəncam və tapşırıqlarının, 

Azərbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyasının tapşırıqlarının Auditorlar Palatası tərəfindən vaxtında və 

keyfiyyətlə icrasının təmin edilməsi Auditorlar Palatasının Auditin hüquqi tənzimlənməsi, 

dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsinin rəisi Elnur İbrahimova 

həvalə edilsin.  

2. Palata sədrinin müşavirinə (F.Qarayev), Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə 

qarşı mübarizə və keyfiyyətin yüksəldilməsi idarəsinə (E.İbrahimov) və Daxili auditora 

(N.Quliyeva) tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 

tərəfindən yaradılmış “Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sistemi” ilə bağlı keçiriləcək treninqlərdə 

iştirak etsinlər. 

3. Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin yüksəldilməsi 

idarəsinə (E.İbrahimov) tapşırılsın ki, “Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sistemi” vasitəsilə daxil 

olmuş tapşırıqların təsdiq edilmiş “Dövlət Nəzarəti İnformasiya Sisteminin iş Qaydası”na 

uyğun olaraq vaxtında və keyfiyyətlə icra edilməsi təmin edilsin. 



4. Palata sədrinin müşavirinə (F.Qarayev), Auditin innovativ inkişafı və operativ 

tənzimləmə idarəsinə (Q.Əhmədov) və Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin 

İnformasiya texlonogiyaları üzrə mütəxəssisinə (Z.Almazov) tapşırılsın ki, “Dövlət Nəzarəti 

İnformasiya Sistemi”nin Palatada tətbiq edilməsi ilə əlaqədar zəruri məsələləri həll etsinlər. 

5.  Auditorlar Palatasının Daxili auditoruna (N.Quliyeva) tapşırılsın ki, “Dövlət Nəzarəti 

İnformasiya Sistemi” vasitəsilə daxil olmuş tapşırıqların Palatanın müvafiq struktur bölmələri 

tərəfindən icra edilməsinə nəzarət etsin və bu barədə Auditorlar Palatasının rəhbərliyinə aylıq 

arayış təqdim etsin. 

6. Bu sərəncamın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

 

 

 

                Palatanın sədri                                            Vahid Novruzov 


