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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində xüsusi karantin dövründə iş rejiminin 

tənzimlənməsi barədə” Qərar qəbul etmişdir 

31 mart 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində xüsusi karantin dövründə iş rejiminin tənzimlənməsi barədə 

qərar (“Qərar”) qəbul etmişdir.  

Beləliklə, Qərarda:  

 Qərarda nəzərdə tutulan dövlət orqanlarının və qurumlarının işçilərinə işə cəlb 

edilən günlər üçün il ərzində əlavə istirahət günlərinin verilməsi, 

 Dövlət orqanlarında və qurumlarında işə cəlb edilməyən işçilərin əmək haqlarının 

saxlanılması, 



 

 Qərarda müəyyən edilmiş fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdən başqa, digər 

sahələrdə işə cəlb edilməyən işçilərin əmək haqlarının saxlanılması üzrə 

işəgötürənlərə ciddi tövsiyələrin edilməsi, 

 İmkan olduqda işə cəlb edilməyən işçilərin öz evində, habelə distant (məsafədən) 

iş və ya teleiş formasında işləmələrin təmin edilməsi, və 

 Xüsusi iş (əmək) rejiminin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar 2020-ci ilin istehsalat 

təqviminin və iş vaxtı normasının dəyişdirilməməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Həmçinin, Qərara əsasən, “Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi əmək rejimi 

olaraq qeyri-iş günlərinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 25 mart tarixli 113 nömrəli Qərarı (“113 nömrəli Qərar”) ləğv 

edilmişdir.   

113 nömrəli Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasında xüsusi əmək rejimi olaraq 

beşgünlük iş həftəsində çalışanlar üçün 2020-ci il 29 mart - 3 aprel tarixləri, altıgünlük iş 

həftəsində çalışanlar üçün 26 - 28 mart və 30 mart - 4 aprel tarixləri qeyri-iş günləri 

müəyyən edilmişdir. Beləliklə, 113 nömrəli Qərarın ləğv edilməsi nəticəsində qeyd olunan 

tarixlər iş günləri kimi nəzərə alınmalıdır və 2020-ci ilin mart ayı üçün istehsalat norması 

127 saat kimi müəyyən edilməlidir. 
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