
Qanundan çıxarış 

 

5-ci fəsil 

QEYRİ-FORMAL MƏŞĞULLUQ 

  

Maddə 30. Qeyri-formal məşğulluğun müəyyənləşdirilməsi 

  

30.1. Bu Qanunun 1.1.9-cu maddəsində göstərilən hallarda bu Qanunun 4.4-4.8-ci 

maddələrinə əsasən şəxsin məşğulluğuna dair məlumatlar məşğul şəxslərin reyestrinə 

daxil edilmədikdə, qeyri-formal məşğulluğun aşkar edilməsi və qarşısının alınması 

məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanla (qurumla) 

məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində nəzarəti həyata keçirən orqanlar tərəfindən 

fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq birgə nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. 

30.2. Qeyri-formal məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində nəzarəti həyata keçirən 

orqanların bu Qanunun 30.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyətinin 

əlaqələndirilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 

tərəfindən həyata keçirilir. 

30.3. Qeyri-formal məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində nəzarət tədbirlərinin 

keçirilməsi və əlaqələndirilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 

etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir. 

30.4. Qeyri-formal məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində nəzarəti həyata keçirən 

orqanlar nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı qeyri-formal məşğulluq halları 

ilə bağlı aşkar edilmiş məlumatları qanunla müəyyən edilmiş tədbirlər görülməsi üçün 

aidiyyəti dövlət orqanlarına, həmin məlumatlara dair müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi formada hesabatı isə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim 

etməlidirlər. 

30.5. Qeyri-formal məşğulluq qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Maddə 31. “Qeyri-formal məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya 

ehtiyatı 

  

31.1. Qeyri-formal məşğulluğun aşkar edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə 

əmək ehtiyatları ilə bağlı informasiya ehtiyatlarının, eləcə də qeyri-formal məşğulluğu 

müəyyən etməyə imkan verən digər informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının elektron 

informasiya sisteminin “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsisteminə inteqrasiyası əsasında 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən “Qeyri-

formal məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya ehtiyatı yaradılır. [54] 

31.2. “Qeyri-formal məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya ehtiyatına 

inteqrasiyası tələb olunan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının siyahısı müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilir. 

31.3. Bu Qanunun 30-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş nəzarət tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi üçün “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və 

sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa uyğun olaraq risk qruplarının müəyyən edilməsi, qeyri-formal məşğulluğun 

qarşısının alınmasına dair preventiv tədbirlər görülməsi və risk qiymətləndirilməsi 

sisteminin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanlar (qurumlar) 

tərəfindən tətbiqi “Qeyri-formal məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya 

ehtiyatı vasitəsilə həyata keçirilir. 

  

Maddə 32. Qeyri-formal məşğulluq sahəsində maarifləndirmə 

  

Qeyri-formal məşğulluğun aşkar edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə qeyri-

formal məşğulluğun leqallaşdırılması sahəsində nəzarəti həyata keçirən orqanlar 

həmkarlar ittifaqları birlikləri və işəgötürənlərin nümayəndəli orqanları (birlikləri), 

habelə ictimai birliklər birgə maarifləndirmə, məlumatlandırma və təbliğat işini həyata 

keçirirlər, “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 

sosial reklamlar sifariş edirlər, xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxırlar. 

  
 

  
 

https://e-qanun.az/framework/39846#_edn54

