
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə   

 
 

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alır: 

 
          “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 8, maddə 1669; 
2019, № 1, maddə 35, № 3, maddə 381, № 12, maddə 1892; 2020, № 1, maddə 
1, № 5, maddə 521, № 7, maddə 831, № 9, maddə 1136; 2021, № 2, maddə 
113, № 7, maddələr 700, 708, № 8, maddə 895) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 
          1. 20-ci maddə üzrə: 
          1.1. 20.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 
          “20.2. Aşağıdakı şəxslərin peşə hazırlığı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən ödənişsiz təşkil olunur: 
          20.2.1. işsiz şəxslərin; 
          20.2.2. bu Qanunun 4.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan mülkiyyətində 
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran 
şəxslərin; 
          20.2.3. il ərzində müvafiq inzibati ərazi vahidi üzrə peşə hazırlığına cəlb 
olunan işsiz şəxslərin 20 faizindən çox olmamaq şərtilə işaxtaran şəxslərin.”; 
          1.2. 20.2-1-ci maddədə “20.2-ci maddəsi” sözləri “20.2.2-ci və 20.2.3-cü 
maddələri” sözləri ilə əvəz edilsin. 
 
          2. 21-ci maddə üzrə: 
          2.1. 21.1-ci maddəyə “işsiz,” sözündən sonra “bu Qanunun 4.1.3-cü 
maddəsində nəzərdə tutulan mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq payı 
olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran şəxslərin,” sözləri əlavə edilsin; 
          2.2. 21.2-ci maddənin birinci və ikinci cümlələrindən və 22.2.3-cü 
maddədən “işsiz” sözü çıxarılsın. 

 
          3. 24-cü maddə üzrə: 



 2 

          3.1. 24.1-ci maddəyə “İşsiz” sözündən sonra “, habelə bu Qanunun           
4.1.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan mülkiyyətində kənd təsərrüfatına yararlı 
torpaq payı olub, digər məşğulluğu olmayan işaxtaran” sözləri əlavə edilsin; 
          3.2. 24.1.1-ci və 24.1.4-cü maddələrdən “işsiz şəxslərə” sözləri çıxarılsın; 
          3.3. 24.8-ci maddə ləğv edilsin; 
          3.4. 24.9-cu və 24.11-ci maddələrdə “İşsiz şəxslərin özünüməşğulluğunun” 
sözləri “Özünüməşğulluğunun” sözü ilə əvəz edilsin. 

 
          4. 29-cu maddə üzrə: 
          4.1. adından və 29.3-cü maddədən “işsiz” sözü çıxarılsın; 
          4.2. 29.1-ci maddədə “peşə hazırlığı aldığı dövrdə işsiz şəxsə” sözləri           
“bu Qanunun 20.2.1-ci və 20.2.2-ci maddələrinə uyğun olaraq peşə hazırlığına 
cəlb olunmuş şəxslərə həmin dövrdə” sözləri ilə əvəz edilsin. 
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