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“İlin sonuna qədər sosial sahədə heç bir 
proqram ixt isar edi lməyəcək.  Əksinə, 
koronavirusla bağlı ümumi dəstək paketi 2,5 
milyard manat nəzərdə tutulur. Ancaq bundan 
artıq olacaq.Bizim bu sahədə görülən işlərə ən 
gözəl qiyməti Azərbaycan xalqı verir.

Bir daha demək istəyirəm ki, mən minlərlə 
elektron məktub alıram. Bu məktublarda 
görülən işlərə görə minnətdarlıq ifadə olunur. 
Ümumdünya  Səh i yyə  Təşk i l a t ı  b i z im 
gördüyümüz işlərə yüksək qiymət verərək 
Azərbaycanı koronavirusla mübarizə sahəsində 
nümunəvi ölkə adlandırıbdır.

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, biz bu bəlanı 
da dəf edəcəyik, bu mübarizədə qalib gələcəyik. 
Biz xalq olaraq artıq birlik, həmrəylik nümayiş 
etdirmişik, indi daha çox məsuliyyət və nizam-
intizam nümayiş etdirməliyik. Belə olan halda 
biz bu ağır vəziyyətdən az itkilərlə və şərəflə 
çıxacağıq”.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti
cənab İLHAM ƏLİYEV
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Pandemiyaya qarşı
kompleks mübarizə tədbirləri

Dövlət tibb müəssisələrində çalışan işçilərin əməkhaqlarına aylıq vəzifə 
maaşının 3–5 mislinədək miqdarda müddətli əlavələrin edilməsi barədə 
Prezident Sərəncamının verilməsi

Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu yaradılması və Fondun vəsaitinin 
formalaşdırılması və istifadə Qaydasının təsdiq edilməsi barədə Prezident 
Fərmanının verilməsi

Prezidentin ehtiyat fondundan Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 
ilkin olaraq 20,0 (iyirmi) milyon manat ayrılması barədə Prezident 
Sərəncamının verilməsi

Pandemiyanın mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı kompleks tədbirlərin 
görülməsi ilə bağlı Prezident Sərəncamının verilməsi

Pandemiyanın mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı kompleks tədbirlərin 
görülməsi ilə bağlı Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi

Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında Prezident 
Sərəncamının verilməsi

İşsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi barədə 
Qərarın verilməsi

Əlilliyi olan şəxslərin əlillik müddətinin uzadılması barədə Qərarın verilməsi

Hər birində 200 çarpayı olan modul tipli 6 xəstəxananın quraşdırılması 
məqsədilə 14,8 milyon manat vəsaitin ayrılması barədə Prezident 
Sərəncamının verilməsi

Aqrar sahənin maliyyələşməsinin stimullaşdırılması məqsədilə AKİA-nın 
vəsaitlərindən istifadə ilə bağlı Prezident Fərmanının verilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan zəruri tibbi 
avadanlığın və digər tibbi vasitələrin tədarükü üçün 97,0 milyon manat 
ayrılması barədə Prezident Sərəncamının verilməsi

Əhali üzrə elektrik enerjisi tariflərinin istehlak həcmi üzrə 100 kilovat-saat 
artırılaraq 400 kilovat-saat müəyyən edilməsi barədə Qərarın verilməsi

Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan 
tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə Qərarın verilməsi Sosial xidmətlərin göstərilməsində iştirak edən işçilərin əmək haqlarına 

əlavələrin edilməsini nəzərdə tutan Prezident Sərəncamının verilməsi

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının mikrokreditlərlə təminatının 
yaxşılaşdırılması üçün vəsait ayrılması haqqında Prezident Sərəncamının 
verilməsi 3



Pandemiya ilə mübarizə büdcəsinin
əsas xərc istiqamətləri

                                    1000 mln AZN

                    500 mln AZN

     112 mln AZN

          215 mln AZN

80 mln AZN

Mövcud kredit portfeli ilə bağlı güzəştlərin edilməsi

Yeni verilən kreditlərlə bağlı güzəştlərin edilməsi

Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu*

Muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi

Fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi

Bir sıra iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə vergilərin ödənilməsi 
müddətinin uzadılması

Sərnişindaşıma sahəsinə maliyyə dəstəyinin verilməsi

Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında işsiz kimi qeydiyyata 
alınan şəxslərə yaşayış minimumu həcmində (190 manat) 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi

Həssas əhali qrupuna məxsus tələbələrin təhsil haqqı 
xərclərinin ödənilməsi

Zəruri tibbi avadanlığın və digər tibbi vasitələrin tədarükü üçün

Sosial ödənişlərlə (pensiya və müavinətlər) bağlı ödənişlərin 
edilməsi

   280 mln AZN

210 mln AZN

115 mln AZN

40 mln AZN

  97 mln AZN

        200 mln AZN 4

*Koronavirusla Mübarizəyə 
Dəstək Fondunun 20 aprel 
2020-ci il tarixinə olan
büdcəsi əks olunmuşdur.



Pandemiya ilə mübarizə
büdcəsinin müxtəlif iqtisadi göstəricilərdə xüsusi çəkisi

3 500 mln AZN
mübarizə bügcəsinin

ümumi həcmi

4,3 %

2019-cu ildə Ümumi
Daxili Məhsulun həcmi 81 681 mln AZN

14,5 %

2020-ci il üzrə dövlət
büdcəsinin gəlirləri 24 134,5 mln azn 

13,0 %

2020-ci il üzrə dövlət
büdcəsinin xərcləri 26 894,7mln AZN

2019-cu ildə qeyri-neft 
Ümumi Daxili Məhsulun həcmi 50 391 mln azn

6,9 %
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Pandemiyaya qarşı mübarizədə
tibbi dəstək tədbirləri

Dövlət tibb 
müəssisələrində 
çalışan işçilərin 

əməkhaqlarına aylıq 
vəzifə 

miqdarda müddətli əlavələrin edilməsi
maaşının 3 - 5 mislinədək

Hər birində 200 
çarpayı olan modul 

tipli 6 xəstəxananın 
quraşdırılması 

məqsədilə 
vəsaitin ayrılması

14,8 milyon manat 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat 

fondundan zəruri tibbi 
avadanlığın və digər tibbi 
vasitələrin tədarükü üçün 

vəsaitin ayrılması
97,0 milyon manat 

“Yeni klinika” tibb 
müəssisəsinin 
istismara verilməsi

575 çarpayılıq 
hospital

10 modul tipli 
xəstəxananın 

tikintisinə 
başlanılması

Tibbi maska               istehsalı üzrə 
xüsusi müəssisənin fəaliyyətə 

başlaması
6



Pandemiyaya qarşı mübarizədə
sosial dəstək tədbirləri

Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması 

Əlilliyi olan şəxslərin əlillik müddətinin uzadılması 

İşsiz kimi qeydiyyatda olan 600 minədək şəxsə birdəfəlik ödəmənin verilməsi barədə
qərarın verilməsi və 200 min işsiz üçün birdəfəlik ödənişlərin icrasının tamamlanması

Əhali üzrə elektrik enerjisi tariflərinə güzəştlərin edilməsi

Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil 
haqqı xərclərinin ödənilməsi
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Sosial xidmət işçilərinin əmək haqlarına əlavələrin edilməsi

Dövlət və özəl sektor tərəfindən 13 min tənha yaşlıya ərzaq yardımlarının edilməsi

İctimai iş yerinin yaradılması vasitəsilə işsiz şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunun təmin
edilməsi üzrə tədbirlərin əhatə dairəsinin 2 dəfəyədək artırılmaqla 90 minə çatdırılması



Xüsusi karantin rejimi dövründə dövlət tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlərə dəstək məqsədilə Heydər Əliyev Fondu və ”Regional İnkişaf” İctimai
Birliyi növbəti sosial layihəyə start verib
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