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                                                                         Azərbaycan Respublikası 

                                                                         Auditorlar Palatası  sədrinin 

                                                                         2015-ci il 18 fevral  tarixli 1/7 saylı                            
                                                                Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatası Aparatının əməkdaşlarının vəzifə borcları 
 

 

 

I.   Aparatın rəhbəri 

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Aparatına rəhbərlik edir; 

1.2.   Palatanın əməkdaşları tərəfindən “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun, Palata və Aparat haqqında Əsasnamələrin, 

qüvvədə olan qanunvercilik aktlarının, Palata Şurasının qərarlarının, Palata 

Rəhbərliyinin əmr və Sərəncamlarının müddəalarının icrasına riayət 

edilməsinə nəzarət edir; 

1.3. Palatanın əməkdaşları tərəfindən vəzifə borclarının və əmək 

müqavilələrindən irəli gələn funksional vəzifələrin vaxtında  və keyfiyyətlə 

yerinə yetirilməsinə nəzarət edir; 

1.4. Palatanın və onun Şurasının iş planlarının, Palata rəhbərliyinin əmr, 

sərəncamlarının və müvafiq tapşırıqlarının Palatanın struktur bölmələri 

tərəfindən  icra olunmasını təmin edir; 

1.5. Palatanın və Palata Şurasının iş planlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

icrası barədə Palatanın struktur bölmələrinin rüblük və illik hesabatlarının  

təhlilini və icra vəziyyəti haqqında  arayışın rəhbərliyə təqdim olunmasını  

təmin edir;  

1.6. Palatanın  fəaliyyəti  barədə  illik  hesabatların  hazırlanmasını, müzakirəsini 

və müvafiq qurumlara  çatdırılmasını təşkil edir; 

1.7. Palatanın  üzv olduğu beynəlxalq qurumlar  qarşısında  öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsinə  nəzarəti həyata keçirir; 

1.8.   Palatanın  struktur   bölmələrinə icrası məcburi olan tapşırıq  və göstərişlər 

verir; 

1.9. Palatada əmək və istehsalat intizamına  struktur bölmələrin əməkdaşları 

tərəfindən riayət olunmasına nəzarəti təşkil edir, onların  

mükafatlandırılması və ya intizam tənbehinə  cəlb edilmələri ilə bağlı 

təkliflər verir;    

1.10 . Zəruri hallarda Palatanın struktur bölmələrinə və Palatanın üzvlərinə     

sorğular verir və onlardan  məlumatlar alır; 

1.11. Palatadaxili rejimə nəzarət edir;  

1.12. Öz səlahiyyətləri çərçivəsində digər vəzifələri yerinə yetirir.    
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II. Sədrin elmi-metodiki məsələlər üzrə müşaviri  
 

       2.1. Palatanın iş planının icrası ilə əlaqədar struktur bölmələrə metodoloji 

köməklik göstərir;       

       2.2. Palatanın iş planında nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ilə əlaqədar 

Palata Şurası yanında  Komitələrə  metodiki köməklik göstərir; 

       2.3. Elmi-metodik məsələlər üzrə Palata sədrinin yanında keçirilən iclasları 

təşkil edir;  

       2.4. Palata tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulmuş konfrans, seminar, 

«dəyirmi masa» və digər peşəkar tədbirlərin təşkil olunmasına elmi-metodoloji 

yardım göstərir; 

       2.5. Palatanın və Palata Şurasının il üzrə iş planlarında nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin icrası barədə Palatanın struktur bölmələrinin rüblük, yarımillik və illik 

hesabatlarının təhlilin və icranın vəziyyəti haqqında arayışın hazırlanmasında və 

rəhbərliyə təqdim olunmasında iştirak  edir; 

       2.6. Palatanın fəaliyyəti barədə illik hesabatların hazırlanmasında iştirak  edir;   

       2.7. Palatanın iş planında nəzərdə tutulmuş elmi-metodoloji tədbirlərin   

icrasını təmin edir;  

       2.8. Palatanın və Palata Şurasının iş planlarına uyğun olaraq təqdim edilmiş 

sənədlərə dair rəy və təkliflər verir; 

       2.9. Mərkəzi dövlət orqanlarına və müvafiq qurumlara məktubların və 

müraciətlərin hazırlanmasını təşkil edir;  

       2.10. Qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya sirrinin və xidməti 

məlumatların qorunmasını təmin edir; 

        2.11. Palata sədrinin rəsmi tədbirlərdə iştirakı və xarici işgüzar səfərləri ilə 

əlaqədar hazırlıq işlərini təmin edir; 

        2.12. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (İFAC),  Avropanın Mühasiblər 

və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) və digər beynəlxalq qurumların  

monitorinqlərində Palatanın iştirakını və müvafiq sorğularının cavablandırılmasını 

təmin edir;  

        2.13. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (İFAC) və Avropanın 

Mühasiblər və Auditorlar Federasiyasının (EFAA) üzvlük tələblərinin icrası ilə 

əlaqədar vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir;  

        2.14. Beynəlxalq peşəkar qurumlar və xarici ölkələrin audit və mühasibat 

təşkilatları ilə işgüzar əlaqələrin qurulmasında və saxlanılmasında iştirak edir;  

2.15. Auditin inkişaf problemlərini KİV-də işıqlandırması ilə əlaqədar 

tədbirlərin metodiki təminatını həyata keçirir;  

2.16. Palatanın internet saytının təşkilinə və yeniləşdirilməsinə nəzarəti 

həyata keçirir;  

2.17. Palatanın struktur bölmələri və Palatanın Şurası yanında Komitələr 

tərəfindən iş planlarının tərtib edilməsinə metodiki yardım göstərir;  

2.18. Palata sədrinin cari işlərlə bağlı tapşırıqlarının icrasını təmin edir. 
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III. Sədrin müşaviri 

 

       3.1. Palatada vətəndaşların qəbulunu təşkil edir; 

        3.2.  Palata Şurasının iclaslarının və Palata rəhbərliyi yanında  müşavirələrin 

hazırlanmasını və sənədləşdirilməsini təşkil edir; 

        3.3. Palata Şurasının qərarlarının 3 (üç) gün müddətində  rəsmiləşdirilməsini 

və qəbul olunmuş qərarların müvafiq ünvanlara çatdırılmasını təmin edir; 

       3.4. Palatanın və Palata Şurasının iş planlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

icrası barədə Palatanın struktur bölmələrinin rüblük, yarımillik və illik 

hesabatlarını təhlil edir və icranın vəziyyəti haqqında rəhbərliyə arayış təqdim  

edir; 

      3.5. Palatanın fəaliyyəti barədə illik hesabatın hazırlanmasında iştirak edir;   

      3.6.  Palata sədrinin müvafiq rəsmi tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı əlaqələndirməni 

həyata keçirir; 

      3.7. Palata rəhbərliyinin keçirilən müvafiq rəsmi tədbirlərə dəvət olunması ilə 

əlaqədar beynəlxalq qurumlar və xarici təşkilatlarla əlaqələrin  yaradılmasını  

təmin edir; 

     3.8. Palataya ünvanlandırılan faksların, elektron poçtun qəbul olunmasını  təmin 

edir;  

 3.9.  Palata sədrinin xüsusi tapşırıqlarının icrasını təmin edir;  

     3.10. Palata sədrinin yanında keçirilən yığıncaqların (yubiley, bayram, siyasi-

ictimai tədbirlərə həsr olunmuş iclaslar və s.) və rəsmi qəbulların təşkil edilməsinə 

nəzarət edir; 

    3.11. Palatada keçirilən iclasların diktofon yazısının aparılmasını, saxlanılmasını 

və istifadəsini təmin edir;  

    3.12. Palatanın elanlar lövhəsində məlumatların yerləşdirilməsinə və 

yeniləşdirilməsinə nəzarəti həyata keçirir;  

    3.13.  Müvafiq bayram və hüzn günləri ilə əlaqədar  tədbirləri təşkil edir; 

    3.14. Palatanın internet səhifəsinin rus və ingilis versiyasının mütəmadi 

yeniləşməsini və zəruri materiallarla tamamlanmasını təmin edir;   

    3.15. Ərizə və müraciətlərin elektron vasitələrlə qəbul edilməsini təşkil edir; 

     3.16. Palatanın internet səhifəsində materialların arxivləşdirilməsini təmin edir.  

 

 

IV. Şəxsi heyət üzrə menecer 
 

       4.1. Aparat  rəhbəri  tərəfindən  verilən tapşırıqların vaxtında və keyfiyyətlə 

icrasını təmin edir; 

      4.2. Palatada işə qəbul və kadrların hərəkətinə dair  sənədləşməni “Əmək 

Məcəlləsi”nə müvafiq olaraq aparır; 

      4.3. Əmək kitabçalarını doldurur, əmək stajının qeydiyyatını aparır; 

      4.4.  İşçilərin daxili nizam-intizam qaydalarına riayət etməsinə nəzarət edir, 

əmək intizamının pozulması ilə intizam tədbirlərinin görülməsi məqsədilə təkliflər 

verir; 
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      4.5.  Palatada işçilərin şəxsi və tabel uçotunu aparır, məzuniyyətlərinin 

qrafikini hazırlayır və ona əməl olunmasına nəzarət edir;  

      4.6.  Palatada işə qəbul, işdən çıxma, məzuniyyət, ezamiyyə və digər əmrləri 

hazırlayır və viza üçün Aparatın rəhbərinə təqdim edir; 

      4.7.  Palatanın əməkdaşlarının attestasiya ilə baglı tədbirlər həyata keçirir; 

      4.8. Pensiyaya çıxan işçilərin  sənədlərini hazırlayır. 

          

 

V.  Koordinator 
 

 

      5.1. Palata Şurasının qərarlarının, Palata rəhbərliyinin əmr və sərəncamlarının 

və digər tapşırıqlarının struktur bölmələr və məsul şəxslər tərəfindən icra olunması 

vəziyyətini araşdırıb Palata sədrini məlumatlandırır;    

      5.2. Plan-proqramlarda nəzərdə tutulmuş işlərin icra olunmasını araşdırır və 

Palatanın rəhbərliyini məlumatlandırır; 

     5.3. Palatadaxili və Palataya daxil olan sənədlərin uçotunu aparır və onların 

icrasının vəziyyəti barədə rəhbərliyi məlumatlandırır; 

     5.4. Palata Şurası yanında Komitələrin və Palatanın struktur bölmələrinin 

fəaliyyətlərinin  koordinasiyasını təmin edir;  

     5.5.  Palataya daxil olmuş və Palata rəhbərliyi tərəfindən müvafiq struktur 

bölmələrinə göndərilmiş məktublar barədə məlumatların hazırlanıb rəhbərliyə   

çatdırılmasını təmin edir; 

      5.6. Palatanın sədri tərəfindən verilmiş təcili və xüsusi əhəmiyyətli tapşırıqların 

məsul şəxslər tərəfindən icrasına nəzarət edir; 

      5.7. Palatanın kitabxana və abunə işlərinin aparılmasına nəzarəti həyata keçirir 

və nəşrlərin saxlanılmasını təşkil edir; 

  5.8. Palatadaxili nəzarəti  həyata keçirir. 

      5.9.   Palatanın Tematik Plan-Proqramlarında, Şura qərarlarında, rəhbərliyin 

əmr və sərəncamlarında, kollektiv icraya yönəlmiş məktub və müraciətlərin 

baxılmasında məsul şəxslər arasında iş bölgüsünün mövcudluğuna və onun icrasına 

nəzarəti həyata keçirir. 

      5.10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarının, 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarlarının və digər dövlət 

orqanlarının  sənədlərinin icra vəziyyətinə  nəzarət edir və saxlanmasını təmin edir. 

   

 

VI. Aparat rəhbərinin  köməkçisi 

 

       6.1. Aparatın  rəhbərinin ünvanına  daxil olan və  gedən məktubların uçotunu 

aparır; 

       6.2. Aparat rəhbərinin yanında keçirilən müşavirələrdə, iclaslarda, görüşlərdə, 

qəbullarda  protokolun aparılmasını təmin edir; 

       6.3. Aparat rəhbərinin müvafiq rəsmi tədbirlərdə iştirakı ilə bağlı  

əlaqələndirməni təmin edir; 
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        6.4. Aparatın əməkdaşlarının aylar üzrə  iş vaxtının uçotu tabelini  tərtib edir; 

       6.5. Aparatda kargüzarlığı və müvafiq sənədlərin  arxivə verilməsini təşkil 

edir;  

       6.6. Palatanın fəaliyyəti  barədə  rüblük və yarımillik hesabatların 

kompyüterdə yığılmasını təmin edir. 

 

 

 

VII.   İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis 
 

    

      7.1. Palatanın internet səhifəsinin  mütəmadi olaraq təkmilləşdirməsini,  sayt 

üçün lazım olan məlumatların  toplanmasını və onları internet səhifəsində 

yerləşdirilməsini,   daxil olan yeni (məlumat) informasiyanın yeniləşdirilməsini  

təmin editr;  

       7.2. Kommunikasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi üzrə 

təklifləri işləyib hazırlayır; 

       7.3. Palata Şurasının qərarlarının, Palata sədrinin əmr və sərəncamlarının 

Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin edir;  

       7.4. Palatanın internet səhifəsinin səmərəli işini təşkil edir; 

        7.5. Palatanın kompyüter şəbəkəsi sisteminin normal fəaliyyətini təmin edir; 

       7.6. Palatanın informasiya – kommunikasiya və texniki avadanlıqlarının 

səmərəli istismarına  texniki nəzarəti həyata keçirir; 

       7.7. Palatanın fəaliyyətinə dair hesabatın, konfranslara, simpoziumlara, 

seminarlara, dəyirmi masalara və digər tədbirlərə dair materialların, elan və 

xəbərlərin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin edir.  

        7.8. Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatı, Milli Məclisi, Nazirlər 

Kabineti, Nazirliklərin, Komitələrin və digər qurumların  internet səhifəsində olan 

yeniliklər və məlumatlar barəsində Palatanın rəhbərliyini məlumatlandırır. 

        7.9. Azərbaycan Respublikasının internet media-xəbər saytlarını, gündəlik 

qəzetləri və TV kanallarını izləyir, Palatanın rəhbərliyini məlumatlandırır.     

     7.10. Palata sədrinin yanında keçirilən yığıncaqları  (yubiley, bayram, siyasi-

ictimai tədbirlərə həsr olunmuş iclaslar və s.) və rəsmi qəbulları təşkil  edir; 

       7.11 Palatanın mərkəzi dövlət orqanlarına və təşkilatlara ünvanlanan 

məktubların çatdırılmasını təmin edir; 

   7.12. Palatanın fəxri qonaqlar kitabında qeydlərin aparılmasını təşkil edir;    

       7.13. Palatanın xronologiya kitabında qeydlərin aparılmasını  həyata keçirir; 

       7.14. Palatanın fotoalbomların və videokasetlərin hazırlanmasına nəzarəti 

həyata keçirir və saxlanılmasını təşkil edir;         

       7.15. Palatanın mini-ATS sistemin iş rejiminin aparılmasına nəzarət edir. 
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VIII. Baş mütəxəssis 
 

       8.1.  İdarənin fəaliyyəti barədə rüblük, yarımillik və illik hesabatların 

kompyüterdə yığılmasını təmin edir; 

        8.2. Palata tərəfindən nəşr etdirilən vəsaitlərin kompyüterdə yığılması işində 

iştirak edir; 

       8.3. Aparatın rəhbəri tərəfindən iş planına müvafiq olaraq verilən bütün 

tapşırıqları yerinə yetirir; 

        8.4. Aparat rəhbərinin cari tapşırıqlarının vaxtında və keyfiyyətlə yerinə 

yetirilməsini təmin edir; 

        8.5. Aparata daxil və xaric olan sənədlərin uçotunu aparır və onlarla əlaqədar 

məktubların  kompyüterdə yığılmasını təmin edir. 

       
        
 

IX. Yığım operatoru              

 

         9.1. Palatanın  rəhbərliyi tərəfindən verilən tapşırıqların vaxtında və 

keyfiyyətlə icrasını təmin edir; 

         9.2. Palatanın  fəaliyyəti barədə illik hesabatların kompüterdə yığılmasını 

təmin edir; 

        9.3.  Palata tərəfindən nəşr etdirilən vəsaitlərin kompüterdə yığılmasını 

təmin edir; 

        9.4.  Palata rəhbərliyinin imzası ilə  xaric olan sənədlərin kompüterdə 

yığılmasını təmin edir;        

        9.5.  Palata sədrinin xüsusi əhəmiyyətli tapşırıqlarının icrasını təmin edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


