
Auditin təşkili



Audit nədir? Auditin növləri
• Audit - təhsil müəssisələrinin fəaliyyətlərinin qüvvədə olan qanunvericiliyə 

uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədilə müvafiq struktur vahidin apardığı 
yoxlama -nəzarət hərəkətləridir. 

• Auditin formaları : 
• yoxlama
• monitorinq 
• müşahidə-baxış
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Audit necə aparılır?
• Nazirliyin struktur vahidlərinin və tabeliyindəki müəssisələrin fəaliyyətinin mövcud

normativ-hüquqi aktların, qayda və təlimatların tələblərinə uyğunluğu faktiki
sənədlər əsasında müqayisə yolu ilə aparılır.

Yoxlama ilə əhatə olunan təşkilat və müəssisə
• 7 təhsil şöbəsi
• 5 məktəbdənkənar müəssisə
• 74 ümumi təhsil müəssisəsi
• 1 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi
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• 3 təhsil şöbəsinin müdiri tutduğu vəzifədən azad edilib, 4 təhsil şöbəsinin müdiri 
barəsində isə intizam tənbehi tədbiri görülüb;

• Təhsil şöbəsinin 5 əməkdaşı, 3 məktəbdənkənar müəssisə və 32 ümumi təhsil 
müəssisəsinin direktoru tutduğu vəzifədən azad edilmişdir;

• Təhsil şöbəsinin 27 əməkdaşı və 38 orta məktəb direktoru barəsində digər intizam 
tənbehi tədbiri görülmüşdür;

• İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin direktor əvəzi və baş mühasibi tutduğu vəzifədən 
azad edilmişdir;

Yoxlama ilə görülən tədbirlər
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Əmlakın monitorinqi

• Nazirliyin struktur vahidlərinin və tabeliyindəki müəssisələrin balansında olan əsas 
vəsaitlərin və istifadəsində olan torpaqların  mövcudluğuna və vəziyyətinə nəzarət 
hərəkətləridir.

Əmlakın monitorinqi nədir?

Əmlakın monitorinqi necə aparılır?

• Əmlakın monitorinqi - mühasibat sənədlərində əks olunmuş göstəricilərin faktiki 
vəziyyətlə müqayisəsi yolu ilə aparılır
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Əmlakın monitorinqi zamanı istifadə olunan əsas normativ sənədlər

• «Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası» Qaydaları
• Əsas vəsaitlərin müəssisələrin balansından silinməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 06 noyabr 2004-cü il tarixli 177 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət
müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum
şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə
edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"a əsasən həyata keçirilir.
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