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2020-ci il üçün Novruz, Ramazan və Qurban 

bayramlarının tarixləri elan edildi 

16 dekabr 2019-cu il tarixində Azərbaycan 

Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi tərəfindən 2020-ci il üçün Novruz, Ramazan 

və Qurban bayramlarının qeyri-iş günləri olmaqla 

aşağıdakı qaydada müəyyən edilmişdir:  

i. 20-24 mart - Novruz bayramı; 

ii. 24-25 may – Ramazan bayramı; və 

iii. 31 iyul-1 avqust – Qurban bayramı. 

 

 

 

 



 

2020-ci ilin  iş vaxtı norması və istehsalat 

təqvimi təsdiq edilib 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 16 dekabr 

2019-cu il tarixli qərarı ilə 2020-ci ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqvimi təsdiq 

edilib.  İstehsalat təqvimini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi 

internet saytından  əldə etmək olar (http://sosial.gov.az/istehsalat-tqvimi).   

2020-ci ildə aşağıdakı tarixlər iş günü hesab edilməyən bayram günləri kimi müəyyən 

olunub:  

i. 1-2 yanvar – Yeni il bayramı; 

ii. 8 mart – Qadınlar günü; 

iii. 20-24 mart - Novruz bayramı; 

iv. 9 may - Faşizm üzərində Qələbə günü; 

v. 24-25 may – Ramazan  bayramı; 

vi. 28 may - Respublika günü; 

vii. 15 iyun - Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş  günü; 

viii. 26 iyun - Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri  günü; 

ix. 31 iyul və 1 avqust – Qurban bayramı; 

x. 9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü; 

xi. 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü. 

 

20 yanvar iş günü hesab edilməyən Ümumxalq hüzn günü kimi müəyyən olunub. 
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