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Pandemiya dövründə də vətəndaşların sosial rifahı ölkə rəhbərliyi tərəfindən əsas diqqət ayrılan məsələ 
olmuşdur. Məhz bu dönəmdə əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə vətəndaşlara
4.8 milyon insanı əhatə edən əlavə olaraq 600 milyon manatlıq paket təqdim olunmuşdur. 
Ümumilikdə isə əhalinin 48%-ni əhatə edən sosial ödənişlər 6 ay ərzində 3 milyard manat 
həcmindədir.

Vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırlması 
4 əsas istiqamət 

Əmək müqaviləsi ilə 
işləyən şəxslərin iş 

yerlərinin qorunması 

İşsiz və qeyri-formal 
işləyən vətəndaşların 

sosial rifahının 
yaxşılaşdırılması

Özünüməşğulluq 
proqramı çərçivəsində 
dəstəyin göstərilməsi

Sosial layihələrin 
əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi

Vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması
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Həm özəl, həm də dövlət sektorunda

vətəndaşın
iş  yerlərinin qorunması

təmin  olunub 

Ümumi əmək 
müqavilələrinin sayı

 artıb

Əmək haqqı fondu 
 ölkə üzrə cari ilin ilk

6 ayı ərzində 

8
1 650 000 

7% 8%artıb

Əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərin
iş yerlərinin qorunması Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
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Əmək müqaviləsi ilə işləyən şəxslərin
iş yerlərinin qorunması 

Özəl sektorda da iş yerlərinin qorunması və inzibatı 
nəzarət baxımından tədbirlər görülərək əmək haqqının 
bir hissəsi ödənildi. 

Dövlət tərəfindən rəsmi işcilərə göstərilən sosial dəstək 
kölgə iqtisadiyyatının, qeyri-formal məşğulluğun 
azaldılmasına gətirib çıxararaq əmək müqavilələrinin 
sayının da artmasına səbəb olmuşdur. 

Döv lət  tə rəfindən  bütün  döv lət 
sektorunda karantin rejiminin tətbiq 
o lunması  və   vətəndaşlar ın  işə 
gəlməməsinə rəğmən əmək haqları 
ödənildi.

özəl sektordövlət sektorU

vətəndaşın
iş yeri qorundu

Cari ilin əvvəli ilə
müqayisədə özəl 

sektorda əmək 
müqavilələrinin sayı

 artmışdır. 
yeni əmək

müqaviləsi qeydə 
alınmışdır

110 min

17%

910 min 
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İşsiz və qeyri-formal işləyən vətəndaşların
sosial rifahının yaxşılaşdırılması

Aylıq  yaşayış minimumu məbləğində -

iki alət istifadə olunur

Aylıq minimum əmək haqqı məbləğində-

190 manat
birbaşa ödənişlərin verilməsi

250 manat
ödənişləri edən ictimai iş 
yerlərinin təklif olunması

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi 6



Vətəndaşlara yaşayış minimumu məbləğində birbaşa
aylıq ödənişlərin verilməsi

işsiz vətəndaşa 600 min
aprel-may aylarında yaşayış

minimumu məbləğində -

Bu tədbirin 
ümumi

maliyyə yükü

190 manat ödənişlər olundu. 

Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin uzadılması 
səbəbi ilə bu ödənişlərin verilməsi davam etdirilir. 

Ümumilikdə 16 rayon və şəhər əhatə olunmaqdadır. 
Vəsaitin alınması zamanı karantin şərtlərinin 

pozulmaması məqsədi ilə ödənişlər mərhələli şəkildə 
həyata keçirilir.

8 ş  h  r v   rayon  e e

287 min

Əlavə olaraq karantin
rejiminin tətbiq
olunduğu digər 

 da bu siyahıya əlavə olundu və
          vətəndaşı əhatə etdi.

e

229 mln manat
təşkil edir.
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 Ölkə üzrə 
Xaçmaz 

Siyəzən

Bərdə

Samux
Goranboy

Masallı

Cəlilabad

Abşeron
Bakı şəh.

Sumqayıt şəh.
Gəncə şəh.

Lənkəran şəh.

Mingəçevir şəh.
Şəki şəh.

Yevlax şəh.
Göygöl



İctimai iş yerlərinin təklif olunması

190 manatlıq sosial təminat almayan vətəndaşların maddi rifahının yaxşılaşdırıması 
məqsədi ilə əlavə ictimai iş yerləri yaradıldı. 

 ictimai iş yeri təklif olunmaqdadır.

38 min 52 min

90 min

İlin əvvəli
yaradılmış 1 illik 

müddət əhatə edən iş yerinə

əlavə olaraq
2 aylıq müddətə

nəzərdə tutulmuş 
ictimai iş yeri yaradıldı

Cəmi

Əmək haqqı
minimum əmək haqqı - 

1 İllik ictimai iş yerləri  
250 manat

Əmək müqaviləsi ilə qeydə alınaraq sosial 
sığortası ödənilir və pensiya təminatı 

yaranır.

məbləğindədir. 
2 aylıq ictimai iş yerlərində isə
təmin olunma səviyyəsi               olmaqla 

95 % tam işcilər təmin olunub.

50 %
25 000 vakansiya mövcuddur.
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Bu proqramın
əhatə dairəsi genişləndirilib və 

şəxsin cəlbi nəzərdə tutulur. 

Özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində
dəstəyin göstərilməsi

Bu proqram çərçivəsində Dünya Bankı, BMT-nin İnkişaf Proqramı və Heydər Əliyev Fondunun 
Regionların İnkişafı İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıqlar qurulub.

Bu yeni mikro və kiçik biznesin yaranması və multiplikator effekti ilə gələcəkdə 
daha geniş insanın cəlb olunması ilə həm məşğulluğa, həm də biznes mühitinin 

inkişafına öz müsbət töhfəsini verəcəkdir.

12 min

manat olan proqrama indilik  

Eyni zamanda, xüsusi həssas təbəqəyə- əlillik olan şəxslər, şəhid ailələri, 
sosial müavinət alan ailələrə xüsusi kvotalar verilir. 

45 mln
Maliyyə yükü 

İlin sonuna qədər isə planlaşdırılan göstəriciyə çatdırılacaqdır. 
cəlb  olunub. 3500 n  f  re e
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Sosial müavinət və təqaüd alan şəxslər üçün
nəzərdə tutulan tədbirlərAzərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
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Pensiya ödənişlərinin ödənilməsi vaxtı önə çəkilərək ayın 
sonunda deyil, ayın ortalarında ödənilir.

16,6 % sığorta hissəsi
indeksasiya edildi.

Pensiyalarda 
pensiyalarında 

artım olub. 
16,6 %

1,2 mln pensiyaçının

10

Ümumilikdə
pensiya ödənişləri 

ötən ilin
6 ayı ilə

müqayisədə
436 mln manat və ya 24 % artıb.



Sosial layihələrin əhatə dairəsinin
genişləndirilməsiAzərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
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Artımın
maliyyə yükü isə  

+ =

dən olan
350 min insana təqdim olunur.

70 min ail

e

idisə pandemiya dövründə prosedurlar
və qaydalar sadələşdirildi və bu
proqramdan yararlananların sayı
14 min ailə qədər artdı.

İlin əvvəlində 14 min ail e 84 min ail e

Ünvanlı sosial yardım alan şəxslərin sayı artıb.

8 mln manatdır

Özəl sektorun da
dəstəyi ilə

yə 100 min ail e

ərzaq payı təqdim edilib.

           şəxsin ödənişlərinin müddəti
uzadıldı və onların təqaüd almağa
davam etmələrinə şərait yaradıldı.
Bu tədbirin 
maliyyə yükü

14 min

Əlillik
müddətləri

bitən 

 manatdır.3 mln

11

yeni



Sosial layihələrin əhatə dairəsinin
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300  ş  hid ail                            sinə və
Qarabağ müharibəsi əlillərinə
mənzil təminatı həyata keçirilib.

İlin sonunadək 1500 mənzil və fərdi ev, 400 avtomobilin 
təqdim olunması nəzərdə tutulub.

Mənzil-avtomobil proqramı da davam etdirilməkdədir. 

May-iyun ayı ərzində müharibə  əlilinə
avtomobil təqdim olunub.
100  

Eyni zamanda, 9 sosial xidmət müəssisəsində 
1000-dən artıq şəxsə qulluq göstərilir.

Pandemiya
şəraitində
65 yaşdan yuxarı
tənha yaşayan vətəndaşlarımıza
sosial xidmət göstərilməkdədir. 

15 min

            Aprel-may
             aylarında
                    manat 
      maliyyə yükü ilə
       əhaliyə güzəştli 
işıq limiti artırılmışdır.

10 mln

12

e e
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