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Bakı şəhəri                                  №1/18                                         17 avqust 2021-ci il 
 

                  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası sədrinin “Azərbaycan   
   Respublikasının Auditorlar Palatasında sənədlərin toplanması, qorunması  

   və arxiv işinin təkmilləşdirilməsi barədə” 2021-ci il 02 iyul tarixli                    
                                 1/14 nömrəli sərəncamının icra vəziyyəti barədə 

 
Auditorlar Palatası sədrinin müşaviri F.Qarayev tərəfindən təqdim olunmuş 2021-ci il 

09 avqust tarixli xidməti məktuba uyğun olaraq, Auditorlar Palatası sədrinin “Azərbaycan 
Respublikasının Auditorlar Palatasında sənədlərin toplanması, qorunması və arxiv işinin 
təkmilləşdirilməsi barədə” 2021-ci il 02 iyul tarixli 1/14 nömrəli sərəncamının icra 
olunmasına məsul olan şəxslərin işə qeyri-ciddi münasibətlərini, sərəncamın müddəalarında 
nəzərdə tutulan tapşırıqların icrasını təmin etmədiklərini nəzərə alaraq və sərəncamda 
nəzərdə tutulan işlərin vaxtında icrasını etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. Auditorlar Palatası sədrinin 2021-ci il 02 iyul tarixli 1/14 nömrəli sərəncamının 1.1-ci, 
1.2-ci və 1.3-cü bəndlərinin icrasını təmin etmədiyinə görə Maliyyə təminatı və xarici 
əlaqələr idarəsinin Sənədlərin toplanması, qorunması və arxiv işi bölməsinin müdiri Əliyeva 
Şəfəq Nəbi qızına töhmət elan edilsin. 

2.  Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin Sənədlərin toplanması, qorunması və 
arxiv işi bölməsinin müdirinə (Ş.Əliyeva) tapşırılsın ki, bir ay müddətində Auditorlar Palatası 
sədrinin 2021-ci il 02 iyul tarixli 1/14 nömrəli sərəncamının 1.1-ci, 1.2-ci və 1.3-cü 
bəndlərində nəzərdə tutulan işlərin icrası təmin edilsin. 

3. Auditorlar Palatası sədrinin 2021-ci il 02 iyul tarixli 1/14 nömrəli sərəncamının 2-ci 
bəndinin tam icra edilmədiyi Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin rəisi V.Rəhimovun 
və həmin idarənin Təşkilati-texniki təminat şöbəsinin müdiri N.İsmayılovun nəzərinə 
çatdırılsın və onlardan tələb edilsin ki, bir ay müddətində Sənədlərin toplanması, qorunması 
və arxiv işi bölməsinin maddi-texniki təhcizatının yaxşılaşdırılması təmin edilsin. 

4. Auditorlar Palatası sədrinin 2021-ci il 02 iyul tarixli 1/14 nömrəli sərəncamının icra 
vəziyyətinə nəzarət etməməsi Auditorlar Palatası Aparatının rəhbəri Bayramov Qəşəm 
Hacalı oğlunun nəzərinə çatdırılsın. 

5. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədova həvalə 
edilsin. 

6. Bu sərəncamın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin.  
 
 
            Palatanın sədri                                               Vahid Novruzov 


