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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
N AZ İ R L Ə R K AB İ N E Tİ
QƏRAR
“Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə xüsusi
karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi
qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi
şərtləri və qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının və bundan irəli
gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin
dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına,
makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq
subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart
tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.5-ci bəndinin və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 4 aprel tarixli 135s
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Koronavirus (COVID-19)
pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm
bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə
məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin
azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli
Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı tədbirlər planı”nın
II hissəsinin 4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya
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sisteminin “Məşğulluq” altsistemində işsiz kimi qeydiyyatda olan
şəxslərə koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi
karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə aylıq 190 (yüz doxsan)
manat məbləğində birdəfəlik ödəmə verilsin.
2. “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə xüsusi
karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda
olan şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydası”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. Bu Qərar 2020-ci il 1 aprel tarixindən tətbiq olunur.

Əli Əsədov
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
Bakı şəhəri, 7 aprel 2020-ci il
№ 127
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2020-ci il 7 aprel
tarixli 127 nömrəli Qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə xüsusi
karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz
kimi qeydiyyatda olan şəxslərə birdəfəlik
ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydası
1. Ümumi müddəalar
1.1. Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə xüsusi
karantin rejiminin tətbiq olunması ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyatda
olan şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri və qaydası
(bundan sonra – Qayda) koronavirus (COVID-19) pandemiyası
(bundan sonra – pandemiya) dövründə xüsusi karantin rejiminin
tətbiq olunması ilə əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron
informasiya sisteminin (bundan sonra – MEİS) “Məşğulluq” altsistemində (bundan sonra – MAS) işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə
(bundan sonra – işsiz şəxslər) aylıq birdəfəlik ödəmənin (bundan
sonra – birdəfəlik ödəmə) verilməsi şərtlərini və qaydasını
tənzimləyir.
1.2. Birdəfəlik ödəmənin məqsədi pandemiya dövründə xüsusi
karantin rejiminin tətbiq olunması ilə bağlı məşğulluq tədbirlərinin
məhdudlaşması ilə əlaqədar işsiz şəxslərin sosial müdafiəsini təmin
etməkdən ibarətdir.
1.3. Birdəfəlik ödəmə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən xüsusi karantin
rejiminin tətbiq edildiyi dövrdə bu Qaydaya uyğun olaraq ödənilir.
1.4. Birdəfəlik ödəmənin təyin olunması elektron qaydada
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
2. Birdəfəlik ödəmənin verilməsi şərtləri
2.1. Birdəfəlik ödəmə “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq işsiz kimi qeydiyyata
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alınmış və bu Qaydanın 2.3-cü bəndində göstərilən kateqoriyaya aid
olmayan şəxslərə təyin olunur və ödənilir.
2.2. Birdəfəlik ödəmə qeydiyyat tarixindən asılı olaraq,
aşağıdakı işsiz şəxslərə bu Qaydanın 2.1-ci bəndi nəzərə alınmaqla
ödənilir:
2.2.1. 2020-ci il 1 aprel tarixinə MAS-da işsiz kimi qeydiyyata
alınmış şəxslərə;
2.2.2. pandemiya ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiq
edildiyi dövrdə MAS-da işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərə.
2.3. Dövlət qurumlarından aşağıdakı ödənişləri alan işsiz
şəxslərə birdəfəlik ödəmə verilmir:
2.3.1. ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvlərinə;
2.3.2. əmək pensiyaçılarına;
2.3.3. aylıq müavinət alanlara;
2.3.4. aylıq təqaüd alanlara;
2.3.5. özünüməşğulluğun təşkili proqramı çərçivəsində əmlak
verilmiş şəxslərə;
2.3.6. işsizlikdən sığorta ödənişi alanlara;
2.3.7. peşə hazırlığına görə təqaüd alanlara;
2.3.8. 2020-ci ildə kənd təsərrüfatı üzrə subsidiya almış
şəxslərə;
2.3.9. əri və ya arvadı sahibkar olanlara (aktiv VÖEN-i olan) və
ya MEİS-in “Əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemində aktiv əmək
müqaviləsi bildirişi olanlara;
2.3.10. əri və ya arvadı bu Qaydanın 2.3.1-ci - 2.3.8-ci yarımbəndlərinə uyğun olaraq ödəniş alan şəxslərə.
2.4. Birdəfəlik ödəmə yalnız ailə üzvlərindən (ər və ya arvad)
birinə ödənilir.
3. Birdəfəlik ödəmənin verilməsi qaydası
3.1. Şəxs birdəfəlik ödəmənin alınması üçün “e-sosial”
portalında “Vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata
alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın
müvəqqəti ləğv edilməsi” xidmətindən istifadə edərək müraciət edir.
3.2. İşsiz statusu olanlara münasibətdə MAS tərəfindən bu
Qaydanın 3.4-cü və 3.5-ci bəndlərinə uyğun olaraq yoxlama aparılır
və müvafiq qərar qəbul olunur.
3.3. İşsiz statusu olmayan şəxs isə bu statusun alınması üçün
bu Qaydanın 3.1-ci bəndində göstərilən qaydada müraciət edir. Bu
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zaman MAS tərəfindən şəxsə münasib işin təklif edilməsi mümkün
olmadıqda, dərhal işsiz statusunun verilməsi haqqında qərar qəbul
olunur və bu Qaydanın 3.4-cü və 3.5-ci bəndlərinə uyğun olaraq
yoxlama aparılır.
3.4. MAS tərəfindən işsiz şəxsin bu Qaydanın 2.3-cü bəndində
göstərilən şəxslərə aid olması yoxlanılır. Yoxlama nəticəsində işsiz
şəxsin bu Qaydanın 2.3-cü bəndində göstərilən şəxsə aid olması
müəyyən edildikdə, MAS tərəfindən elektron qaydada birdəfəlik
ödəmənin verilməsindən imtina olunur, bu barədə işsiz şəxsə
imtinanın səbəbi göstərilməklə, mobil telefon vasitəsilə SMS
göndərilir və onun elektron kabinetinə əsaslandırılmış bildiriş
yerləşdirilir.
3.5. Yoxlama nəticəsində işsiz şəxsin bu Qaydanın 2.3-cü
bəndində göstərilən şəxsə aid olmaması müəyyən edildikdə,
birdəfəlik ödəmənin təyin edilməsi haqqında MAS tərəfindən qərar
qəbul olunur.
3.6. Birdəfəlik ödəmə bank və ya poçt vasitəsilə ödənilir və bu
barədə şəxsin mobil telefonuna SMS göndərilir.
3.7. Birdəfəlik ödəmə pandemiya ilə əlaqədar xüsusi karantin
rejimi dövründə aylıq həyata keçirilir. Növbəti ay üçün birdəfəlik
ödəmə təkrar yoxlama keçirildikdən sonra əvvəlki ödənişdən
30 (otuz) gün sonra həyata keçirilir.
3.8. Bu Qaydanın 2.3.9-cu və 2.3.10-cu yarımbəndlərinə uyğun
olaraq, işsiz şəxslərin ailə vəziyyəti haqqında məlumatlar
avtomatlaşdırılmış rejimdə Azərbaycan Respublikası Əhalisinin
Dövlət Reyestrindən yoxlanılır.

_____________________

