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▪ “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə Qanun qəbul edilmişdir

▪ Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il üçün yaşayış minimumu
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir

▪ İş icazəsi alınması üçün SOCAR tərəfindən təqdim edilən "Dəstək
Forması“ yenilənmişdir
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“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə Qanun qəbul edilmişdir

Belə ki, 29 noyabr 2019-cu il tarixli dəyişikliklərə əsasən, hər bir işəgötürən üzrə sosial iş yerlərinin
sayı həmin işəgötürənin işçilərinin ümumi sayının 20 faizindən, hər bir işəgötürən üzrə 10 sosial iş
yerindən çox olmaması təyin edilmişdir. Nəzərinizə çatdırırıq ki, dəyişikliklərdən əvvəl hər bir
işəgötürən üzrə sosial iş yerlərinin sayı həmin işəgötürənin işçilərinin ümumi sayının 5 faizindən
müəyyən olmuşdur.

Bundan əlavə, Qanuna edilən dəyişikliklərdə göstərilmişdir ki, sosial iş yerləri üzrə əməkhaqqının
məbləği işəgötürənin eyni vəzifə (peşə) üzrə digər iş yerlərindəki əməkhaqqının məbləği 10 faizdən çox
fərqlənə bilməz.

Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir

29 noyabr 2019-cu il tarixli Qanununa əsasən, 2020-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 190
manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 201 manat, pensiyaçılar üçün 157 manat, uşaqlar üçün 170 manat
məbləğində müəyyən edilmişdir. Sözügedən dəyişiklik 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə
minir.

İş icazəsi alınması üçün SOCAR tərəfindən təqdim edilən "Dəstək Forması" nın yenilənməsi haqqında

Miqrasiya Məcəlləsinin 61.2-ci maddəsini rəhbər tutaraq, ölkənin neft-qaz və neft-kimya sənayesində

fəaliyyət göstərən şirkətlər üzrə vakansiyaların vahid internet bazası (http://caspianbarrel.org)

yaradılmışdır.

İş icazələrinin alınması prosesində SOCAR - ın dəstək məktubunun alınması üçün müraciət olunan

vakansiyanın və əcnəbi mütəxəssisin tutduğu vəzifənin (iş icazəsinin uzadılması

zamanı) http://caspianbarrel.org saytında yerləşdirilməsini və qeyd olunan prosedurun əsas

sənədlərindən biri hesab olunan "Dəstək forması"nda elan nəticələrinin təqdim edilməsini tələb

olunur. Əks halda müraciətlər natamam hesab olunacaqdır.

İş icazəsi alınması üçün SOCAR tərəfindən təqdim edilən "Dəstək Forması"
yenilənmişdir
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