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İşaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınma prosesi

Şəxs hansı
qaydada
qeydiyyatdan
keçir?

elektron
qaydada

Şəxs “Elektron hökumət"
və ya “e-sosial” portalı
vasitəsi ilə “Məşğulluq”
altsisteminə keçid edir.

Şəxs “Məşğulluq” AS-də
işaxtaran kimi qeydiyyatdan
keçmək üçün müraciət ərizəsini
dolduraraq təsdiq edir.

Şəxs

Xidmət yerinə
şəxsən gəlməklə

İşaxtaran kimi qeydiyyata
alınmaq üçün RMF-ə və
DOST mərkəzinə
müraciət edir

FMP-nı təsdiq edir

FMV
formalaşır

Xidmət almaq üçün
RMF-də və DOST
mərkəzində
növbə götürür

Müvafiq masaya
yaxınlaşır
növbə
çatdıqda

Müraciət MAS tərəfindən qəbul
edildikdən sonra həmin şəxs işaxtaran
kimi qeydiyyata alınır və bu barədə
məlumat MAS tərəfindən işaxtaranın
kabinetində yerləşdirilir və mobil
nömrəsinə göndərilir.

«e-sosial» portalı
üzərindən MAS-a
daxil olur

1. Şəxsin ünvanı kimi qeydiyyatda olduğu və ya şifahi olaraq bildirdiyi
faktiki yaşayış yeri (olduğu halda) əsas götürülür.
2. Şəxsin təhsili və məşğulluq tarixçəsi, habelə “Məşğulluq haqqında”
Qanunun 1.1.22-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şəxslərə aid olması
barədə məlumatlar MAS-a inteqrasiya edilmədiyi halda, həmin məlumatlar
onun istəyinə uyğun olaraq təsdiqedici sənədlər əsasında müvafiq

Şəxsin adına
məlumatlar daxil edir

bölmələrə əlavə edilir

FMV formalaşır

İnteqrasiya
olunmuş
məlumatlardan
həqiqi olmayanı
varmı?

bəli

Şəxsə müvafiq düzəlişləri
təmin etmək üçün aidiyyəti
quruma müraciət etməyi
tövsiyə edir

1. Şəxsin statusu «işaxtaran»a çevrilir.
2. Şəxsin mobil nömrəsinə işaxtaran kimi qeydiyyata alınması
barədə sms bildiriş gedir.
3. MAS-da şəxsin fərdi məşğulluq vərəqi formalaşır.

Şəxsin müraciətini
təsdiqləyir

Fərdi məşğulluq vərəqini
şəxsin istəyinə uyğun
olaraq çap edir və
şəxsə təqdim edir

şğulluq Filialı / DOST Mərkəzi

xeyr

Şəxsə 5 iş günü ərzində
münasib iş təklif
ediləcəyi halda

Şəxs işə qəbul
olunur

Şəxsə 5 iş günü ərzində
münasib iş təklif
edilməsi mümkün
olmadığı halda

Şəxsin qeydiyyatı
ləğv olunur

5 iş günündən sonra

Regional M

işəgötürən göndərişi
təsdiqləyibsə

İşaxtaran şəxsin elektron
kabinetinə iş yerinə dair
göndərişi yerləşdirir

İşaxtaran statusunun
alınmasından sonrakı
5 iş günü ərzində

1. işəgötürən 5 gün ərzində
münasibət bildirməyibsə
2. işəgötürən 5 gün ərzində
göndərişdən imtina edibsə

Şəxsə işsiz statusu
vermək üçün müvafiq
düyməni sıxır

şəxs münasib işdən
imtina etdikdə

imtina əsaslı
olduqda

Şəxsin işsiz
statusu almasına
yol verilməyən
hal(lar)
mövcuddur?

bəli

imtina əsassız
olduqda

Alınmış qərarı şəxsə bildirir
və münasib iş üçün MAS-da
vakansiyalarla mütəmadi
olaraq tanış olmaq hüququnu
şəxsə izah edir

Şəxsə FMP-nin icrası
haqqında məlumat
verir.

Şəxsə onun məşğulluq
imkanlarına uyğun
FMP tərtib edir
və təsdiqləyir.

Şəxsin işsiz kimi
qeydiyyata alınmasından
imtina edilməsi barədə
qərar qəbul edir

Şəxsə FMP-nin
hazırlanması məqsədi
ilə məsləhət xidməti
verir
5 iş günü ərzində

İşsiz şəxsin
məşğulluq
imkanlarını
qiymətləndirir

MAS şəxsə «işsiz»
statusunu verə
bilməyəcəyini və
səbəbini bildirir

MAS şəxsin
statusunu
«işsiz»ə çevirir

xeyr

İşaxtaran kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılma və qeydiyyatın ləğvi prosesi
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Regional Məşğulluq filialı / DOST mərkəzi

“Məşğulluq haqqında” Qanunun 5.8-ci maddəyə əsasən işaxtaran kimi qeydiyyatdan
müvəqqəti çıxarılmış şəxslərin qeydiyyatı onların müraciəti əsasında həmin maddədə
nəzərdə tutulan müddətlər bitdiyi halda, müraciət edildiyi gündən sonrakı ayın 1-dən
bərpa edilir.

Məşğulluq
haqqında
Qanunun 5.9-cu
maddəsindəki
hallardan biri baş
verdimi?

xeyr

bəli

Şəxsin işaxtaran kimi
qeydiyyatını ləğv et

Təqdim olunmuş sənədlərdə və məlumatlarda təhrif olunmuş və ya düzgün
olmayan məlumatların aşkar edilməsi səbəbindən işaxtaran kimi qeydiyyatı
ləğv edilmiş şəxs həmin hal aradan qaldırıldıqdan sonra işaxtaran kimi
qeydiyyata alınmaq üçün təkrar müraciət etmək hüququna malikdir

Məşğulluq
haqqında
Qanunun 5.8-ci
maddəsindəki
hallardan biri baş
verdimi?

bəli

xeyr

Şəxsi işaxtaran kimi
qeydiyyatdan
müvəqqəti çıxart

Şəxsin işaxtaran
statusunu saxla

İşsiz kimi qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılma və qeydiyyatın ləğvi prosesi
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“Məşğulluq haqqında” Qanunun 5.10-cu maddəsinə əsasən işsiz kimi
qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılmış şəxslərin qeydiyyatı onların müraciəti
əsasında həmin maddədə nəzərdə tutulan müddətlər bitdiyi halda, müraciət
edildiyi gündən sonrakı ayın 1-dən bərpa edilir.

Regional Məşğulluq filialı / DOST mərkəzi

İşaxtaran statusu
saxlanılır
Məşğulluq
haqqında
Qanunun 5.11-ci
maddəsindəki
hallardan biri baş
verdimi?

xeyr

Məşğulluq
haqqında
Qanunun 5.10-cu
maddəsindəki
hallardan biri baş
verdimi?

bəli

bəli
xeyr

Şəxsin işsiz kimi
qeydiyyatını ləğv et

Təqdim olunmuş sənədlərdə və məlumatlarda təhrif olunmuş və ya düzgün olmayan
məlumatların aşkar edilməsi səbəbindən işsiz kimi qeydiyyatı ləğv olunan şəxs, MAS-da
işaxtaran kimi qeydiyyatda saxlanılır və işsiz kimi qeydiyyata alınmaq üçün təkrar 1 (bir)
aydan sonra müraciət etmək hüququna malikdir.

Şəxsi işsiz kimi
qeydiyyatdan
müvəqqəti çıxart

Şəxsin işsiz
statusunu saxla

