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ÜMUMİ   MÜDDƏALAR 

Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi layihəsinə Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının Rəyi (Rəy) “Hesablama Palatası haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 6.0.2-ci, 7.0.1-ci və 24-cü maddələrinə, 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27.7-ci maddəsinə  

müvafiq  olaraq  hazırlanmışdır. 

Rəyin məqsədi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş vəzifə və funksiyaların həyata 

keçirilməsi üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (Fond) gəlir və xərc istiqamətləri üzrə 

proqnoz göstəricilərin əsaslılığının və nəzərdə tutulan sosial-iqtisadi inkişafın 

məqsədləri ilə uyğunluğunun, Qanun layihəsinin tərtibi və təqdim edilməsi ilə bağlı 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə əməl edilməsi vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir.  

Rəyin hazırlanması zamanı INTOSAI P1 – Lima Bəyannaməsinin (Auditin Təməl 

Prinsipləri Bəyannaməsi) 2-ci maddəsi nəzərə alınmışdır.  

Rəydə Fondun gəlirlərinin mənbələri, o cümlədən məcburi dövlət sosial sığorta 

haqlarının daxil olma vəziyyəti, sair gəlirlər və balanslaşdırılma məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün  dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 

barədə müvafiq təhlillər aparılmış, pensiyaların, məcburi dövlət sosial sığorta haqları 

hesabına maliyyələşdirilən müavinətlərin ödənilməsi, sığortaolunanların sanatoriya-

kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə Azərbaycan 

Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası vasitəsilə maliyyələşdirilmə xərclərinə, habelə 

Fondun və “DOST” Agentliyinin saxlanılma xərclərinə yönəldiləcək vəsait haqqında 

müvafiq araşdırmalar həyata  keçirilmişdir.        

Rəyin məlumat bazası kimi Fondun büdcəsinin 2020-ci il və 2021-ci ilin I yarısı 

üzrə icra, habelə illik proqnoz, gözlənilən icra göstəricilərindən, “Azərbaycan 

Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun layihəsi ilə birgə təqdim edilmiş məlumat və göstəricilərdən, Fondun 

statistik məlumatlarından, Hesablama Palatasına təqdim edilmiş hesabatlar və 

məlumatlardan, Hesablama Palatasının əvvəlki illər üzrə müvafiq rəylərindən və analitik 

məlumat bazasından, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət 

Vergi Xidmətinin və  Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 

məlumatlarından istifadə edilmişdir.  

Təhlillər müxtəlif tədqiqat metodları tətbiq edilməklə Fondun gəlirlərinin mənbələr 

üzrə formalaşması, həmçinin xərclərinin istiqamətlər üzrə maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 

risk qiymətləndirilməsi əsasında aparılmışdır.  
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Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il üzrə büdcə layihəsi haqqında izahat 

(İzahat) bir sıra məlumatları özündə əks etdirsə də, həm gəlir, həm də xərc istiqaməti 

üzrə vəsaitlərin əhatəsi, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş dəyişikliklərin gözlənilən 

nəticələri ilə bağlı ətraflı məlumatlar İzahata daxil edilməmişdir.  

İzahata daxil edilmiş məlumatların ümumi xarakterə malik olması, cari vəziyyətin 

və nəzərdə tutulmuş tədbirlərin gözlənilən nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün relevant 

məlumatların ətraflı və tam  təqdim olunmaması diqqətə alınaraq “Proqnoz maliyyə 

məlumatlarının yoxlanılması” (Əminlik təmin edən məsələlər üzrə beynəlxalq standart – 

3400) standartından istifadə olunmuş, Hesablama Palatasının rəyi təqdim edilmiş 

göstəricilərə dair məhdud əminlik əsasında formalaşdırılmışdır. 

Rəy “Ümumi müddəalar”, “Dövlət sosial müdafiə fondunun 2022-ci il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun layihəsinin normativ-hüquqi aktlara 

uyğunluğu”, “Dövlət sosial müdafiə fondunun gəlirləri” və “Dövlət sosial müdafiə 

fondunun xərcləri” bölmələrindən ibarət olmaqla tərtib olunmuş, eyni zamanda, 

aparılmış təhlillər əsasında əldə edilmiş nəticələr üzrə tövsiyələr də əks etdirilmişdir.  
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I BÖLMƏ. “DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN 2022-Cİ İL BÜDCƏSİ 

HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN 

LAYİHƏSİNİN NORMATİV-HÜQUQİ AKTLARA UYĞUNLUĞU 

 

Qanun layihəsi 6 maddədən ibarət olmaqla tərtib edilmiş, layihənin 1-ci 

maddəsində Fondun 2022-ci il üçün gəlirlərinin və xərclərinin bərabər olmaqla 5306,8 

mln. manat məbləğində təsdiq edildiyi qeyd olunmuş, gəlirlərin daxilolma mənbələri üzrə 

strukturu 2-ci maddəsində əks etdirilmişdir.   

Qanun layihəsinin 3-cü maddəsində Fondun xərc istiqamətləri üzrə nəzərdə 

tutulmuş göstəricilər qeyd olunmuş, “Qalıqlardan istifadə” adlı 4-cü maddədə dövlət 

sosial müdafiə fondunun (o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

orqanın (qurumun) aparatının və digər struktur bölmələrinin) hesablarında ilin sonuna 

qalan vəsaitin növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi göstərilmişdir.  

Layihənin 5-ci maddəsində büdcə ili ərzində dövlət büdcəsindən maliyyələşən 

təşkilatlara nəzərdə tutulmuş məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə vəsaitlər dövlət 

sosial müdafiə fonduna tam məbləğdə daxil olmadıqda, dövlət sosial müdafiə fondunun 

büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin 

maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləği nəzərdə tutulmuş 

və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər 

artırılması, artıq daxil olduqda isə nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi 

dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər azaldılması əks olunmuş, 6-cı 

maddədə isə bu Qanunun 2022-ci ilin 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minəcəyi 

göstərilmişdir. 

 

1.1. Qanun layihəsi “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun və digər normativ-hüquqi aktlar üzrə tələblərə riayət  edilməklə və 

növbəti ilin dövlət büdcəsinin müvafiq göstəricilərinə uyğun tərtib edilmişdir.  

Fondun 2022-ci il üzrə büdcəsinə dair Qanun layihəsi, həmçinin müvafiq Izahat  

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.1.10-cu 

maddəsində nəzərdə tutulan qaydada dövlət büdcəsinin layihəsi ilə birlikdə hazırlanan 

və təqdim olunan sənədlərə (“Büdcə zərfi”nə) daxil edilmişdir.  

Qanun layihəsi ilə birlikdə Fondun gəlirləri və xərcləri üzrə 2021-ci ilin gözlənilən 

icra, 2022-ilin proqnoz göstəriciləri də Hesablama Palatasına təqdim edilmişdir. 

“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 27.1-ci 

maddəsinə əsasən dövlət büdcəsinin, büdcədənkənar dövlət fondları büdcələrinin 
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tərtibi, icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların əlaqələndirilməsi müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı və büdcədənkənar dövlət fondları tərəfindən birgə hazırlanmış və 

təsdiq olunmuş tədbirlər planı vasitəsilə həyata keçirilir. Tədbirlər planı mətbuatda dərc 

edilir.  

         Plana müvafiq olaraq Fondun  büdcəsinin tərtibi (1-ci bölmə), Fondun büdcəsinin 

tərtibi prosesi üzrə müzakirələrin yekunlaşdırılması (3-cü bölmə), Fondun büdcəsinin 

icrası və icrasına nəzarət üzrə əməliyyatların əlaqələndirilməsi (4-cü bölmə) təmin 

olunmuşdur.  

Qanun layihəsində əks etdirilmiş göstəricilər dövlət büdcəsinin növbəti il üçün 

layihəsi üzrə nəzərdə tutulmuş müvafiq parametrlərə uyğun olmuşdur. Belə ki, dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün Fondun büdcəsinin 

balanslaşdırılması məqsədilə proqnozlaşdırılmış 1146,0 mln. manat vəsait dövlət 

büdcəsinin layihəsi ilə  birgə təqdim edilmiş məlumatlarda funksional təsnifatın “Sosial 

müdafiə və sosial təminat” bölməsinin “Sosial müdafiə” köməkçi bölməsində iqtisadi 

təsnifatın “Digər müavinət və transferlər” maddəsindən Fonda dövlət büdcəsinin 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitin məbləğinə bərabərdir. 

Eyni zamanda, növbəti ildə büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının “Əməkhaqqı” 

(211000) köməkçi bölməsi üzrə büdcə təşkilatları üzrə əmək haqqının 2020-ci ildə 

5072,6 mln. manat icra edildiyi göstərilmiş, bu göstərici 2021-ci ilin sonunda 5193,0 mln. 

manat gözlənilməklə 2022-ci ildə 6477,0 mln. manat olacağı, büdcə təşkilatları üzrə 

Fonda ayırmaların məbləğinin isə büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının “Əməkhaqqına 

ayırmalar” (212000) köməkçi bölməsi üzrə 2021-ci ildə 1276,8 mln. manat gözlənildiyi, 

2022-ci ildə 1620,3 mln. manat məbləğində olacağı proqnozlaşdırılmışdır.  

“Məcburi dövlət sosial sığorta haqları” (212100) paraqrafı üzrə olmaqla dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən məcburi dövlət sosial sığorta haqqı kimi 

cari ildə 1108,6 mln. manat vəsaitin xərc edilməsi gözlənildiyi, növbəti ildə bu istiqamət 

üzrə xərc ediləcək vəsaitin 1417,2 mln. manat olacağı proqnozlaşdırılır. Qanun 

layihəsində büdcə təşkilatları üzrə Fonda daxilolmalar isə növbəti il üçün 1504,3 mln. 

manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət büdcəsinin müvafiq xərc maddəsində 

proqnozlaşdırılmış vəsaitlə müqayisədə 87,1 mln. manat fərq məbləği ilə bağlı İzahata 

məlumat daxil edilməmişdir. Qeyd edilənləri, həmçinin ümumilikdə dövlət büdcəsindən 

əməyin ödənişi ilə bağlı xərclərlə bağlı məlumatların, dövlət və qeyri-dövlət, büdcə və 

qeyri-büdcə sektorlarında orta aylıq əmək haqqı, bu göstəricinin artım tempi və s. 

relevant məlumatların təqdim olunmadığını nəzərə alaraq göstəricilərin uyğunluğunu 

qiymətləndirmək mümkün olmamışdır.  
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Eyni zamanda, Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsaslanmaqla və 

ümumilikdə sığorta sisteminə cəlb olunan əmək haqqı fondu 16235,6 mln. manat 

məbləğində olması diqqətə alınmaqla Hesablama Palatası Qanun layihəsində məcmu 

məcburi dövlət sosial sığorta haqlarından daxilolmalar üzrə proqnozlaşdırılmış 

göstəricinin uyğun olduğunu qeyd edir. 

Bununla yanaşı, Fondun layihəsinin növbəti il və sonrakı üç il üzrə olmaqla, 

həmçinin büdcə təsnifatına uyğun tərtib edilərək təqdim olunması zəruridir.  

Nəzərə alsaq ki, dövlət büdcəsindən Fondun büdcəsinə hər büdcə ilində əvvəldə 

göstərildiyi qaydada kifayət qədər vəsait köçürülür, eyni zamanda Fond ölkənin əsas 

sosial müdafiə və sosial təminat xərclərini özündə cəmləşdirən əsas maliyyə 

mənbəyidir, bu səbəbdən dövlət büdcəsi ilə Fondun büdcəsinin icra səviyyəsinin 

qarşılıqlı uzlaşdırılması və əlaqələndirilməsi, eləcə də paralel nəzarətin təşkili 

baxımından Fondun büdcəsinin icrası vəziyyətinin dövlət büdcəsi kimi Milli Məclisə 

təqdim edilməməsi və Milli Məclis tərəfindən baxılaraq təsdiq olunmaması dövlətin 

maliyyə vəsaitlərinə, həmçinin dövlət maliyyəsinə tam parlament nəzarətinin təmin 

olunmasında risk olaraq qiymətləndirilməlidir.  

 

1.2. Son illərdə  mahiyyətcə dövlətin öhdəliklərinə aid edilən bəzi xərclərin 

icra prosesində məcburi dövlət sosial sığorta haqlarından yığımlar hesabına 

maliyyələşdirilməsi təcrübəsinə əsaslanmaqla Hesablama Palatası normativ-

hüquqi aktlarda Fondun büdcəsinə dövlət büdcəsindən transfertin məqsədinin 

uyğunlaşdırılması və daha konkret çərçivənin müəyyənləşdirilməsi zərurətinin 

olması  qənaətindədir. 

 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda əmək 

pensiyasının sığorta hissəsinin 1992-ci ilin yanvarın 1-dək qazanılmış pensiya kapitalına 

əsasən formalaşan məbləği, habelə bu Qanunun 20-ci maddəsində nəzərdə tutulan 

əlavələrin dövlət büdcəsinin, digər bütün məbləğləri isə məcburi dövlət sosial sığortası 

vəsaitləri və sosial sığorta ehtiyatı hesabına, qeyd olunan mənbələrin birində vəsait 

çatışmazlığı olduqda, müvafiq xərclərin digər mənbə hesabına maliyyələşdirilməsi 

göstərilmişdir. Qanun layihəsində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait “dövlət sosial 

müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” kimi qeyd 

olunmuşdur. Beləliklə də, Qanun layihəsi və  “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda müəyyən edilmiş anlayışlar fərqli təqdim edilmişdir.   
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Fondun maliyyə imkanlarının artırılması baxımından ilin sonuna istifadə edilməyən 

sərbəst qalığın formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, məcburi 

dövlət sosial sığorta haqları (MDSSH) üzrə vəsaitin yığımında müsbət meyllər müşahidə 

edilməkdədir ki, bu da, öz növbəsində, gəlirlərin artımını formalaşdırır. Son bir neçə ildə 

isə dövlətin öhdəliklərinə aid edilməli bir sıra xərclərin Fondun gəlirlərinin yığım 

hesabına formalaşan məbləğindən maliyyələşdirilməsi təcrübəsi də müşahidə 

edilməkdədir. Bu isə, öz növbəsində, növbəti illərdə dövlətin faktiki öhdəlik məbləğinin 

artımına səbəb olmaqla, eyni zamanda, maliyyə mənbələri və bu mənbələrin 

maliyyələşdirdiyi tədbirlərin nəticələri arasında uyğunluğun qiymətləndirilməsi 

imkanlarını məhdudlaşdırır.  

 

1.3. Hesablama Palatası dövlət büdcəsindən Fonda ayrılan vəsaitlərin büdcə 

xərclərinin funksional və iqtisadi təsnifatı üzrə müəyyənləşdirilməsinin dövlətin 

öhdəliklərinin konkret müəyyənləşdirilməsində vacib amil olduğunu diqqətə 

çatdırır.   

Qeyd edilməlidir ki, Fondun 2018-ci ilədək olmaqla müvafiq illər üzrə qəbul edilmiş 

büdcəsinə dair qanunvericilik aktlarında dövlət büdcəsindən Fonda ayrılan vəsait “dövlət 

büdcəsindən ayırmalar (transfert) olaraq müəyyənləşdirilirdi. 2018-ci ildən başlayaraq 

isə qeyd edilən bölmə “Fondun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” 

bölməsi ilə əvəz edilmişdir. 

Fondun xərcləri müxtəlif istiqamətlər üzrə xərcləri əhatə edir ki, dövlətin Fond 

vasitəsilə icra olunan öhdəliklərinin müəyyən hissəsi də həmin istiqamətlərə daxildir.  Bu 

baxımdan ayrılan vəsaitin funksional və iqtisadi təsnifat üzrə bölgüsü göstərilməklə 

nəzərdə tutulması, son nəticədə, bir tərəfdə, xərc-nəticə uzlaşmasını, digər tərəfdənsə, 

ayrılan vəsaitin dövlətin əvvəlki və cari öhdəliklərinin konkretləşdirilməsini təmin etmiş 

olar.  

 

1.4. Qanun layihəsində gəlirlərin və xərclərin strukturu sosial sığorta və 

əmək pensiyaları üzrə münasibətləri tənzimləyən hüquqi aktlara uyğun olmaqla 

müəyyənləşdirildiyini vurğulamaqla, Hesablama Palatası Fondun gəlir 

potensialının  və xərc istiqamətlərinin daha da şəffaflaşdırılması imkanlarının 

mövcud olması qənaətindədir.  

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu MDSSH tariflərini, 

həmin haqların ödənilməsinə cəlb olunan gəlirləri və bu haqların ödənilməsindən azad 
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olunan gəlirləri müəyyən edir.  Eyni zamanda, bu Qanuna əsasən məcburi dövlət sosial 

sığorta haqlarının hesablanılmasına və ödənilməsinə nəzarət,  MDSSH  üzrə borcların 

alınması, onun vaxtında ödənilməməsinə görə faizlərin hesablanması və artıq ödənilmiş 

MDSSH-nin qaytarılması Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müəyyən 

edilmiş qaydada həyata keçirilir. Artıq  ödənilmiş və ya düzgün tutulmamış məcburi 

dövlət sosial sığorta haqlarının geri qaytarılması qaydası Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 iyul tarixli 313 nömrəli Qərar ilə təsdiq edilmiş “Artıq 

ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, 

faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları” müəyyən edilir.  

Qanun layihəsinin “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələbləri ilə müqayisəsi 2022-ci il üçün Fondun gəlirlərinin və xərclərinin həmin Qanuna 

uyğun tərtib edildiyini göstərir. Belə ki, “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunu məcburi dövlət sosial sığortasını sosial sığortanın forması kimi 

müəyyən edir və Fondun növbəti il üçün büdcəsi ilə bağlı Qanun layihəsinin 3-cü 

maddəsində göstərilmiş xərclər  bu Qanunun 4-cü maddəsində  əks etdirilmiş sosial 

sığorta hadisələrini əhatə edir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası 

hüquqlarının yaranmasının əsasları, bu hüquqların həyata keçirilməsi qaydaları  və 

əmək pensiyası təminatı sistemi “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanunu ilə tənzimlənir. Qanun layihəsində əmək pensiyaları üzrə vəsait ümumi şəkildə 

əks etdirilmiş, pensiya növləri üzrə proqnozaşdırılmış vəsaitlər üzrə məlumat Qanun 

layihəsinə və İzahata daxil  edilməmişdir. Hazırda mövcud qanunvericiliyə əsasən əmək 

pensiyaları yaşa, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə növlərə ayrılır və bu növlərin 

özləri də müvafiq qaydada strukturlaşdırılır. Qanun layihəsində əmək pensiyalarının 

ödənilməsi xərcləri növlər üzrə deyil, ümumi göstərici kimi qeyd edilməklə yanaşı, hər 

növ üzrə dövlət öhdəlikləri və sığorta - pensiya sisteminin öhdəlikləri əsasında 

qruplaşdırılması aparılmamışdır.  

Fond tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilən məlumatlar Qanun 

layihəsinin 3-cü maddəsində əks olunan vəsaitin bütün növ pensiyaları əhatə etdiyini 

vurğulamaq imkanı verir.  

Eyni zamanda, qeyd edək ki, Qanun layihəsində əmək pensiyalarından fərqli 

olaraq MDSSH hesabına maliyyələşdirilən müavinətlər növlər üzrə ayrı-ayrılıqda qeyd 

edilmiş və bu bölgü “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə 

müəyyən edilmiş bölgüyə uyğundur.     
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Bununla yanaşı qeyd edək ki, Hesablama Palatası Fondun gəlir və xərclərinin 

konkret istiqamətlər üzrə müəyyənləşdirilməsi, İzahatın məlumatlılıq səviyyəsinin 

artırılması ilə bağlı potensialın mövcud olduğu qənaətindədir.   

Qanun layihəsində gəlir mənbəyi kimi əks etdirilən “Sair gəlirlər” üzrə növbəti il 

üzrə müvafiq məbləğdə gəlir potensialının olacağı proqnozlaşdırılsa da, burada yalnız 

sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyəri üzrə daxilolmalar əks etdirilmiş, digər 

istiqamətlər üzrə isə proqnoz göstəriciləri göstərilməmişdir. 

Həmçinin, İzahatda Qanun layihəsində debitor borclar üzrə gəlir potensialının  

nəzərə alınması vəziyyəti ilə bağlı  məlumatlar əks olunmamışdır. Bu, həmin mənbə 

üzrə imkanlardan istifadə potensialını qiymətləndirmək imkanını mədudlaşdırmış, 

Fondun real gəlirlərinin müəyyənləşdirilməsi və bu istiqamətdə görülmüş tədbirlərin 

nəticəliliyini qiymətləndirməyə şərait yaratmamışdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II BÖLMƏ. DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN GƏLİRLƏRİ 
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2.1. Fondun gəlirləri üzrə növbəti il üçün nəzərdə tutulmuş artım tempinin 

əsasən məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların artımı hesabına 

formalaşacağını qeyd etməklə Hesablama Palatası cari ilin dövlət büdcəsində 

aparılan dəyişikliklərin 2021-ci ilin sonuna gözlənilən icra məbləğinin azalması ilə 

nəticələnəcəyi qənaətinədir.  

2022-ci ildə Fondun gəlirlərinin 5306,8 mln. manat həcmində olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 557,9 mln. 

manat və ya 11,7%, 2021-ci il üzrə gözlənilən icra göstəricisindən isə 252,9 mln. manat 

və ya 5% çoxdur (Cədvəl 1 ). 

 
Cədvəl 1. 2020-2022-ci illər üzrə Fondun gəlirləri barədə məlumat.  

Göstəricilər 

2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il 

İcra  
(mln. manat) 

gözlənilən 
icra  

(mln. 
manat) 

Proqnoz 
(mln. 

manat) 

2020-ci ilin icrası ilə 
müqayisə 

2021-ci ilin gözlənilən 
icrası ilə müqayisə 

+/- 
 (mln. manat) 

% 
+/- 

(mln. manat) 
% 

GƏLİRLƏR 4748,9 5053,9 5306,8 557,9 111,7 252,9 105,0 

1 Məcburi dövlət sosial 
sığorta haqları 

3553,2 3736,7 4148,2 595,0 116,7 411,5 111,0 

2 Sair daxilolmalar 17,8 12 12,6 -5,2 70,8 0,6 105,0 

3 Dövlət büdcəsindən 
ayırmalar 

1177,9 1305,2 1146 -31,9 97,3 -159,2 87,8 

 

Cədvəl Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 

Beləliklə, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2022-ci ildə də Fondun gəlirlərinin MDSSH, 

sair daxilolmalar və Fondun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına 

formalaşacağı proqnozlaşdırılmışdır. 

Qanun layihəsinə əsasən 2022-ci ildə Fondun gəlirlərinin 78,2%-i MDSSH üzrə 

daxilolmalardan, 0,2%-i sair daxilolmalardan və 21,6%-i isə Fondun büdcəsinin 

balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitdən ibarət olacağı nəzərdə tutulmuşdur.  

Cədvəldən də göründüyü kimi, Fondun növbəti ildə gəlirlərinin cari ilin sonuna 

gözlənilən icra göstəricisi ilə müqayisədə ümumilikdə 252,9 mln. manat artımı məhz 

MDSSH üzrə gəlirlərin artımı hesabına formalaşacaqdır ki, bu da Fondun maliyyə 

dayanıqlılığının təmin edilməsi baxımından müsbət addım kimi hesab edilməlidir.  
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2.2. MDSSH üzrə gəlirlərin artım tempinin orta aylıq əmək haqqının artım 

tempindən daha böyük göstərici kimi nəzərdə tutulması məcburi dövlət sosial 

sığorta sisteminin əhatə dairəsinin dərinləşəcəyini qeyd etmək imkanı verir.   

Qanun layihəsinə əsasən 2022-ci ildə MDSSH üzrə gəlirlər Fondun gəlirlərinin 

78,2%-i həcmində olmaqla 4148,2 mln. manat olacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 

2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 595,0 mln. manat (16,7%), 2021-ci il üzrə 

gözlənilən icra göstəricisindən isə 411,5 mln. manat (11%) çoxdur (Şəkil 1).  

Mütləq ifadədə olduğu kimi, nisbi göstərici baxımından da, bu istiqamət üzrə 

gəlirlərin xüsusi çəkisinin 2021-ci ilin gözlənilən icra göstəriciləri ilə müqayisədə 4,2 faiz 

bəndi artacağı nəzərdə tutulmuşdur.  

Qeyd edilən mənbə üzrə proqnozlaşdırılan artım səviyyəsinin 2020-ci ilin icra 

göstəricisinə münasibətdə cari ilin sonuna gözlənilən gəlirlərin artım səviyyəsini, eləcə 

də növbəti ildə ölkə üzrə proqnozlaşdırılan orta aylıq əməkhaqqının 5,0%-lik artım 

səviyyəsini üstələməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da növbəti ildə MDSSH ilə əhatə 

olunacaq sığortaedən və sığortaolunların sayının, əmək haqqı fondunun artımı, qeyri-

formal məşğulluğun aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçiriləcək fəaliyyətlərin 

daha da dərinləşəcəyini vurğulamaq imkanı verir.  

 

Şəkil 1. 2017-2022-ci illərdə MDSSH üzrə gəlirlər barədə məlumat, mln. manatla 

 

 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 

 

Şəkildən göründüyü kimi, növbəti ildə MDSSH üzrə gəlirlərin 4148,2 mln. manat 

məbləğində proqnozlaşdırılması 2017-ci illə müqayisədə bu istiqamət üzrə gəlirlərin 

2062,5 mln. manat və ya 98,9% artacağı deməkdir. Başqa sözlə, MDSSH üzrə gəlirlər 

2018-ci ildə 2017-ci illə müqayisədə 12,8%, 2019-cu ildə 2018-ci illə müqayisədə 

25,5%, 2020-ci ildə 2019-cu illə müqayisədə 21,6% artmış, 2020-ci illə müqayisədə cari 

2085.7
2327.1

2921.6

3553.2 3736.7
4148,2

2017-ci il 2018-ci il 2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il
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ildə göstərilən istiqamət üzrə gəlirlərin 5,2%, növbəti ildə isə cari ilin gözlənilən icra 

göstəricisi ilə müqayisədə 11% artacağı proqnozlaşdırılır. 

 

2.3. Hesablama Palatası sosial sığorta üzrə gəlirlərin daha ehtiyatlı 

mövqedən çıxış edilməklə proqnozlaşdırılmasının, əsasən, cari dövrdə 

koronavirus (COVID-19) pandemiyasının davam etməsi ilə əlaqəli olduğu 

qənaətindədir.  

2020-ci ilin əvvəllindən başlayaraq ölkədə koronavirus (Covid-19) pandemiyası ilə 

əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiqi müəyyən dövrlərdə qeyri-dövlət sektorunda 

fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlər üzrə boşdayanma hallarının baş verməsinə səbəb 

oldu ki, bu da sonda həmin dövrdə işəgötürənlərdə muzdla işləyən şəxslərin əməkhaqqı 

gəlirlərinin azalması ilə nəticələndi. Qeyd edilən halların baş verməsi 2020-ci ildə 

MDSSH üzrə gəlirlərin əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı dərəcəli artım dinamikasına 

sahibliyini əks etdirir. Bununla belə, bu mənbə üzrə gəlirlərin artım dinamikasının aşağı 

olmasına baxmayaraq, Fondun ümumi gəlirləri üzrə icra göstəricisinin proqnoz 

göstəricisini üstələməsi həmin mənbə hesabına baş vermişdir. 

2021-ci ildə sosial sığorta üzrə proqnozlaşdırılan gəlirlərin qismən aşağı dərəcəli 

artım tempi ilə müəyyənləşdirilməsi pandemiyanın cari ildə də davam etməsi ilə əlaqdar 

olaraq müvafiq proqnoz göstəricisinin daha ehtiyatlı mövqedən çıxış edilməklə 

formalaşdırıldığını göstərir. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən Fondun ümumi gəlirləri cari 

ilin I yarısında 2614,0 mln. manat və ya proqnoz göstəricisinin 50,8%-i həcmində olmuş, 

9 ay üzrə gözlənilən icranın 3977,9 mln. manat və ya proqnoz göstəricisinin 77,3%-i, ilin 

sonuna isə bu göstəricinin 5053,9 mln. manat və ya proqnoz göstəricisinin 98,2%-i 

həcmində olacağı nəzərdə tutulmuşdur. 

Fondun ümumi gəlirlərinin tərkib elementi olan MDSSH üzrə gəlirlər cari ilin I 

yarısında 1837,1 mln. manat (proqnoz göstəricisinin 52,5%-i həcmində) olmuş, 9 ay 

üzrə və ilin sonuna gözlənilən icranın isə müvafiq olaraq, 2789,9 mln. manat və 3736,7 

mln. manat olacağı planlaşdırılır.  

İlin I yarısında qeydə alınmış icra göstəricisinin proqnoz göstəricisinin 50%-lik 

hissəsini 2,5 faiz bəndi üstələməsi, koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar 

iqtisadi subyektlər üzrə olmaqla məhdudiyyətlərin tətbiq edilməyəcəyi təqdirdə ilin 

sonuna icra göstəricisinin proqnoz göstəricisini üstələyəcəyi fikrini deməyə əsas verir. 

Cari ilin sonuna MDSSH üzrə gəlirlərin təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisini 234,2 mln. 

manat (6,7%) üstələməsi imkanlarının olması fonunda ümumi gəlirlərin proqnoz 
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göstərisindən aşağı həddə olmaqla icrasının nəzərdə tutulması dövlət büdcəsindən 

Fonda ayrılan vəsaitin proqnoz göstəricisindən aşağı həddə gözlənilməsi ilə bağlıdır. 

2022-ci ildə MDSSH üzrə gəlirlərin xüsusi çəkisi artımla nəzərdə tutulmuşdur 

(Şəkil 2). 

Şəkil 2. 2017-2022-ci illərdə Fondun ümumi gəlirlərində MDSSH üzrə gəlirlərin xüsusi çəkisi 

 

 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 

edilmişdir.. 

 

Göstərilən dövrdə gəlirlərin artım dinamikasına təsir edən amillər barədə İzahatda 

məlumat əks etdirilməsə də, Hesablama Palatası müşahidə edilən dinamikanın ölkədə 

həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi islahatların daha effektiv formada olmaqla əhatə 

dairəsinin genişləndirilməsi nəticəsində iqtisadi subyektlərin sayının və əməkhaqlarının 

artım, həmçinin qanunvericilik və inzibatçılıq baxımından fəaliyyətin daha səmərəli 

təşkili ilə əlaqəli olması qənaətindədir.  

Növbəti ildə isə dövlət büdcəsindən ayrılacaq vəsaitin cari ilin gözlənilən 

icrasından aşağı səviyyədə proqnozlaşdırılması ilə yanaşı MDSSH üzrə gəlirlərdə 

proqnozlaşdırılan artım məbləği MDSSH üzrə gəlirlərin xüsusi çəki baxımından artımını 

şərtləndirəcəkdir. 

Ümumilikdə MDSSH üzrə gəlirlərin artımına yuxarıda qeyd edilən amillərlə yanaşı, 

minimum əmək haqqı məbləğinin də artımının təsir göstərdiyi qeyd edilməlidir və    

2022-ci ildə minimum əmək haqqının və ümumilikdə əmək haqqı səviyyəsinin artımı 

proqnozlaşdırılmışdır.  

 

 

 

 

 

61% 62%
70,8% 74,8% 73,9% 78,2%

2017-ci il 2018-ci il 2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il
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2.4. Növbəti ildə həm büdcədən maliyyələşən təşkilatlar, həm də qeyri-büdcə 

sektoru üzrə MDSSH-dən gəlirlər artım tempinə malik olsa da, büdcə 

təşkilatlarının növbəti il üçün proqnozlaşdırılmış artım tempi qeyri-büdcə sektoru 

üzrə müvafiq göstəriciləri üstələyir.  

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən, 2022-ci ildə büdcədən 

maliyyələşən təşkilatlar üzrə daxilolmaların artım səviyyəsi qeyri-büdcə sektoru üzrə 

nəzərdə tutulan artım səviyyəsindən 14 faiz bəndi yüksək olacağı proqnozlaşdırılır 

(Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 2. 2021-2022-ci illərdə MDSSH kimi gəlirlərin  strukturu, mln. manatla  

Göstəricilər 

2021-ci il 2022-ci il 

proqnoz proqnoz 

2021-ci ilin proqnoz 
göstəricisi ilə müqayisə 

+/- % 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları 3502,5 4148,2 645,7 18,4 

1. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 1345,4 1709,4 364,0 27,1 

2. Qeyri-büdcə sektoru üzrə 2157,1 2438,8 281,7 13,1 

o cümlədən 
    

2.1. 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 
şəxslər üzrə 

60 60 - - 

 

Cədvəl Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 

tərtib edilmişdir. 

 

Ümumilikdə MDSSH üzrə proqnozlaşdırılmış artım məbləğinin 56,4%-i məhz bu 

sektorun payına düşəcək. Növbəti ilin büdcə xərclərində müvafiq istiqamət üzrə 

proqnozlaşdırılan vəsait 2021-ci ilin müvafiq göstəricisindən 286,1 mln. manat (25,3%) 

çoxdur ki, bu da Fondun növbəti il üzrə büdcəsinə dair Qanun layihəsində MDSSH kimi 

nəzərdə tutulan proqnoz göstəricisinin 2021-ci il üzrə büdcəsinə dair təsdiq edilmiş 

qanunvericilik aktında təsbit edilmiş müvafiq proqnoz göstəricisinə münasibətdə 

müəyyən edilmiş artım tempinə uyğundur. 

Hesablama Palatası Fondun növbəti il üzrə büdcədən maliyyələşən müəssisə və 

təşkilatlar üzrə proqnozlaşdırılan sosial sığorta gəlirlərinin artım tempinin növbəti il üçün 

büdcə xərclərində həmin istiqamət üzrə müəyyən edilmiş proqnoz göstəricisinin əvvəlki 

illə müqayisədə sahib olduğu artım tempindən 1,8 faiz bəndi az olmasının vakant iş 

yerlərinin mövcudluğu ilə əlaqəli olması qənaətindədir. Belə ki, bu dinamika əvvəlki 

illərdə də müşahidə edilmişdir.   

Qeyri-büdcə sektorunun tərkibində yer alan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 

şəxslər üzrə 2022-ci ildə proqnozlaşdırılan gəlirin cari ilin müvafiq göstəricisinə bərabər 
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olması proqnozlaşdırılan artımın qeyri-büdcə sektorunda fəaliyyət göstərən hüquqi 

şəxslərdə muzdla işləyən sığortaolunanlar üzrə formalaşacağını deməyə əsas verir. 

Belə ki, qeyri-büdcə sektoru üzrə MDSSH gəlirlərinin artımını təmin edən vasitələrdən 

biri orta aylıq əməkhaqqının artımıdır. 2018-ci illə müqayisədə 2020-ci ildə orta aylıq 

əməkhaqqı 179,2 manat və ya 32,9% artmışdır (Şəkil 3). 

 

Şəkil 3. 2017-2022-ci illər üzrə orta aylıq əmək haqqı, manatla 

 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 

 

Cari ilin sonuna isə orta aylıq əməkhaqqının 742,8 manat, növbəti ildə isə 64,8 

manat və ya 8,7% arataraq 807,6 manat olacağı proqnozlaşdırılır. 

 

2.5. Debitor və kreditor borc göstəriciləri arasında hesabatlarda 

uyğunsuzluğun olmasını Hesablama Palatası hesablanmış MDSSH-in düzgün 

müəyyənləşdirilməsində risk amili kimi qiymətləndirir. 

Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2020-ci ilin 

əvvəlinə sığortaedənlərin Fonda olan borcu 150,8 mln. manat olmuşdur ki, bunun da 

128,5 mln. manatı (85,2%) əsas borcdan, 22,2 mln. manatı (14,7%), hesablanmış faiz 

və maliyyə sanksiyaları üzrə borcdan və 0,1 mln. manatı (0,1%) isə digər borclardan 

ibarətdir (şəkil 4). 

 

 

 

 

 

 

 

2022-ci il

2021-ci il

2020-ci il

2019-cu il

2018-ci il

2017-ci il

807,6

742,8

707.7

635.1

544.6

528.5



Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsinə rəy                                            2022 

18 
 

Şəkil 4. 2019-2021-ci illər üzrə debitor və kreditor borclar, mln. manatla 

 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

İlin sonunda isə əvvəli ilə müqayisədə sığortaedənlərin Fonda olan borcu 41,1 

mln. manat (27,3%) artaraq 191,9 mln. manat, əsas borc 26,2 mln. manat (20,4%) 

artaraq 154,7 mln. manat, hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə borc 14,8 mln. 

manat (66,7%) artaraq 37,0 mln. manat və digər borc isə 0,1 mln. manat artaraq 0,2 

mln. manat olmuşdur (Cədvəl 3). 

 

Cədvəl 3. Ödəyicilər üzrə debitor və kreditor borclar, mln. manatla 

Sıra 
sayı 

Ödəyicilər 
Kreditor borcun məbləği Debitor borcun məbləği 

1/1/2020 1/1/2021 1/7/2021 1/1/2020 1/1/2021 1/7/2021 

  Cəmi 53,2 79,2 49,7 150,8 191,9 209,0 

  o cümlədən             

1 Büdcə təşkilatları 34,5 51,7 13,6 1,5 1,8 1,8 

2 əsas İri sığortaedənlər 0,2 0,1 0,1 4,9 5,0 12,4 

3 
Dövlət mülkiyyətində olan digər 
təşkilatlar 

4,6 10,2 5,1 61,8 68,4 67,7 

4 
Bələdiyyə mülkiyyətində olan 
təşkilatlar 

0,1 0,0 0,0 6,0 6,7 7,3 

5 Digər hüquqi şəxslər 9,3 12,5 26,4 48,4 71,7 79,3 

6 Fiziki şəxslər 4,5 4,7 4,5 28,2 38,4 40,5 
 

Cədvəl Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 

2020-ci ilin əvvəlində qeydə alınmış debitor borcun 1%-i büdcə təşkilatları, 3,2%-i 

əsas iri sığortaedənlər, 41%-i dövlət mülkiyyətində olan digər təşkilatlar, 4%-i bələdiyyə 

mülkiyyətində olan təşkilatlar, 32,1%-i digər hüquqi şəxslər və 18,7%-i isə fiziki şəxslər 

üzrə formalaşmışdır. İlin sonunda isə bu göstəricilər müvafiq olaraq, 0,9%, 2,6%, 

35,7%, 3,5%, 37,3% və 20% səviyyəsində müəyyən edilmişdir. 2020-ci ildə əsas iri 

sığortaedənlər bölməsi üzrə debitor borc əsasən “Azərenerji” ASC üzrə formalaşmışdır 

ki, bunun da məbləği 4,9 mln. manatdır. 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.07.2021

285.1

150.8
191.9 209

26.3
53,2

79.2
49.7

Debitor borc Kreditor borc
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İlin əvvəli ilə müqayisədə sonunda debitor borcun artması qeyri-büdcə sektorunda 

fəaliyyət göstərən (dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər istisna 

olmaqla) hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olan fiziki şəxslər hesabına baş vermişdir. Belə ki, göstərilən dövrdə qeyd edilən hüquqi 

şəxslər üzrə artım 23,2 mln. manat (48%), fiziki şəxslər üzrə isə 10,2 mln. manat 

(35,9%) olmuşdur. Qeyd edilən tendensiya 2021-ci I yarısında da davam etmişdir. 

Başqa sözlə, 2021-ci ilin I yarısında hüquqi şəxslər üzrə debitor borc 7,6 mln. manat 

(10,6%) artaraq 79,3 mln. manat, fiziki şəxslər üzrə debitor borc isə 2,1 mln. manat 

(5,5%) artaraq 40,5 mln. manat təşkil etmişdir. 

Aparılan təhlillər 2020-ci ildə qeyri-büdcə sektoru üzrə debitor borcların artmasının 

əsasən koronavirus (Covid-19) pandemiyası dövründə xüsusi karantin rejiminin tətbiq 

edilməsi səbəbindən sektor üzrə daxilolmaların azalması və nəticədə ödəyicilər üzrə 

ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə əlaqəli olması fikrini irəli sürmək imkanı verir.  

2020-ci ilin əvvəlində debitor borclar 2019-cu ilin müvafiq göstəricisinin 52,9%-i 

səviyyəsində olmuşdur ki, bu azalmanın da baş verməsi debitor borcları formalaşdıran 

hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə deyil, əsas borcun azalması hesabına 

baş vermişdir. 

“Məcburi dövlət sosial sığorta sahəsində borcların tənzimlənməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 6 mart tarixli 1042-VQ nömrəli Qanununa əsasən 

2018-ci ilin 1 aprel tarixindən başlayaraq müvafiq dövrlər üzrə olmaqla məcburi dövlət 

sosial sığorta sahəsində formalaşmış borcların tənzimlənməsinə başlanılmışdır. Qeyd 

edilən qanunvericilik aktında 2006-cı ilin 1 yanvar tarixinədək yaranmış MDSSH 

borclarının tam məbləğdə, sonrakı dövrlər üzrə isə yalnız hesablanmış penya və 

maliyyə sanksiyaları üzrə formalmış borcların müvafiq qaydada silinməsi öz əksini 

tapmışdır. 

2020-ci ilin əvvəlində qeydə alınmış kreditor borcun 65%-i büdcə təşkilatları, 0,4%-

i əsas iri sığortaedənlər üzrə, 8,6%-i dövlət mülkiyyətində olan digər təşkilatlar üzrə, 

0,1%-i bələdiyyə mülkiyyətində olan təşkilatlar üzrə, 17,5%-i digər hüquqi şəxslər üzrə 

və 8,4%-i isə fiziki şəxslər üzrə formalaşmışdır. İlin sonunda kreditor borc üzrə əsas 

artım (17,2 mln. manat) büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə baş vermişdir. 

Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə kreditor borc məbləğində artımın müşahidə 

olunması sığortaedənlərin qeyri-büdcə və büdcə sektorları üzrə bölgüsündə 

hesabatlılığın gücləndirilməsi zərurətini qeyd etmək imkanı verir.  

Eyni zamanda, Dövlət Vergi Xidmətinin təqdim edilmiş məlumatların təhlili zamanı 

müəyyən edilmişdir ki, il üzrə hesablanmış və daxil olmuş MDDSH nəzərə alınmaqla 
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2020-ci ilin əvvəlinə MDSSH üzrə qeydə alınmış debitor və kreditor borclarla ilin sonuna 

qeydə alınmış debitor və kreditor borclar arasında müəyyən uyğunsuzluq olmuşdur 

(Cədvəl 4). 

 

Cədvəl 4.  MDSSH üzrə debitor və kreditor borcların dəyişmə dinamikası, mln. manatla 

01.01.2020-ci il 
tarixə 2020-ci il üzrə 

  Hesablanmış 
MDSSH 

2020-ci il 
üzrə 

daxilolmuş 
MDSSH 

Artma/ 
azalma 

01.01.2021-ci il 
tarixə 

İlin sonuna 
debitor borc 

üzrə 
artma/azalma 

İlin sonuna 
kreditor borc 

üzrə   
artma/azalma 

Debitor 
borc 

 Kreditor 
borc 

Debitor 
borc 

Kreditor 
borc 

128,5 50,5 3530,8 3564,0 33,2 154,7 73,0 26,2 22,5 
 

Cədvəl Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 

2.6. 2020-2021-ci illər üzrə icra və gözlənilən icra göstəricilərinin dinamikası 

növbəti ildə sair gəlirlər üzrə nəzərdə tutulan proqnozun tam həcmdə yerinə 

yetiriləcəyini vurğulamaq imkanı verir.  

Qanun layihəsinə əsasən 2022-ci ildə Fondun gəlirlərinin 12,6 mln. manatının və 

ya 0,2%-nin sair gəlirlər qismində daxil olacağı proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da 2020-ci 

ildə bu mənbə üzrə qeydə alınmış daxilolma göstəricisindən 5,2 mln. manat az və ya 

həmin göstəricinin 70,8%-i, cari ilin 9 ayı üzrə gözlənilən icranın isə 53,4%-i 

həcmindədir.  

2022-ci ildə sair gəlirlər üzrə proqnoz göstəricisi cari ilin proqnoz göstəricisindən 

0,6 mln. manat (5%) çox olmaqla nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun da əvvəlki dövrlərdə 

göstərilən mənbə üzrə daxilolmaların həcminin artımı ilə əlaqəli olması qənaətindəyik. 

Növbəti ildə sair gəlirlərin 2,06 mln. manatının və ya 16,3%-nin sanatoriya-kurort 

yollayışlarının qismən dəyəri üzrə daxil olacağı nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari il 

üçün müəyyən edilmiş müvafiq proqnoz gösəricisi qədərdir. 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) tərəfindən Hesablama 

Palatasına təqdim edilmiş məlumata əsasən 2022-ci ildə tam dəyəri 20,8 mln. manat 

olan 13183 ədəd yollayışın veriləcəyi, o cümlədən tam dəyəri 7,5 mln. manat təşkil edən 

2558 ədəd yollayışın 15% qismən dəyəri – 1,1 mln. manat ödənilməklə satılacağı 

nəzərdə tutulmuşdur (Cədvəl 5). 
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Cədvəl 5. Sanatoriya-kurort yollayışları üzrə gəlirlərə dair 

 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2020-ci ildə sanatoriya-kurort 

yollayışlarından daxil olmuş vəsait 761,2 min manat, 2021-ci ilin I yarısında isə bu 

göstərici 645,2 min manat olmuşdur. 2021-ci ilin I yarısında eyni zamanda 

sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi məqsədilə Fonddan AHİK-ə köçürülmüş vəsaitdən 2020-ci ildə istifadə 

edilməmiş 11,3 mln. manatı Fonda geri qaytarılmışdır. 

2020-ci ildə sair gəlirlərin tərkibində əsas paya hesablanmış faiz və maliyyə 

sanksiyaları üzrə daxil olmuş vəsait sahib olmuşdur. Belə ki, həmin dövrdə qeyd edilən 

istiqamət üzrə daxilolma 12,1 mln. manat olmuşdur ki, bu da sair gəlirlərin 68%-ni əhatə 

etmişdir. 2021-ci il I yarısı üzrə təqdim edilmiş məlumatlara əsasən bu dövrdə də 

hesablanmış faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə daxilolma sair gəlirlər üzrə 

proqnozlaşdırılan illik gəlirin 41,7%-ini təşkil etməklə 5,0 mln. manat olmuşdur. 

Ümumilikdə 2020-ci il üçün sair gəlirlər istiqaməti üzrə qeydə alınmış icra 

göstəricisinin müəyyən edilmiş proqnoz göstəricisini 2,9 dəfə üstələməsi, cari ildə də 

göstərilən mənbə üzrə təsdiq edilmiş proqnoz göstəricisinin əvvəlki illə eynilik təşkil 

etməsi və ilin I yarısında icranın bu proqnoz göstəricisindən 63,3% çox olması növbəti 

ildə də bu mənbə üzrə nəzərdə tutulan proqnozun tam həcmdə olmaqla yerinə 

yetiriləcəyini deməyə əsas verir. 

 

 

 

 

 

  2020 (icra) 

2021 

(gözlənilən) 

2022 

(proqnoz) 

Yollayışlar üzrə xərc, min manat 5218,8 16000,0 20800,0 

Yollayışların sayı, ədəd 4180 11955 13183 

1 yollayışın dəyəri, manat 1248,5 1338,4 1577,8 

pulsuz verilən yollayışlar, ədəd 254 - - 

15% dəyəri ödənilən yollayışlar, ədəd 428 2168 2558 

15% dəyəri ödənilmiş yollayışların dəyəri, min manat 1621,5 5660,1 7480,0 

Yollayışların satışından daxilolma (hesablanmış 15%), min manat 243,2 849,0 1122,0 

Fondun məlumatına əsasən daxilolma, min manat 761,2 - - 

Dövlət Vergi Xidmətinin əsasən daxilolma, min manat 768,6 - - 
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2.7. Hüquqi aktlarda dövlət öhdəliklərinin artımına səbəb olan dəyişikliklər 

fonunda Fondun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin 

məbləğinin azalma dinamikası ilə proqnozlaşdırıldığını nəzərə alaraq Hesablama 

Palatası həmin vəsaitin daha çox “balanslaşdırma” xarakterli olması 

qənaətindədir.  

Qanun layihəsinə əsasən 2022-ci il üzrə Fondun büdcəsinin balanslaşdırılması 

məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 

ayrılan vəsait 1146,0 mln. manat olaraq proqnozlaşdırılır ki, bu da Fondun həmin dövr 

üçün nəzərdə tutulan ümumi gəlirlərinin 21,6%-ni əhatə etməklə, 2020-ci il üzrə icra 

göstəricisinin 97,3%-i, 2021-ci il üzrə gözlənilən icradan isə 159,2 mln. manat az və ya 

bu göstəricinin 87,8%-i qədərdir (Cədvəl 6). 

 
Cədvəl 6. 2018-2021-ci illərdə dövlət büdcəsindən Fonda ayrılan vəsait, mln. manatla 
 

Göstərici 

2018-ci il 2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 

proqnoz 
icra 

proqnoz 
icra 

proqnoz 
icra 

proqnoz 

Icra 
(gözlənilən) 

məbləğ % məbləğ % məbləğ % məbləğ % 

Dövlət 
büdcəsindən 
ayrılan vəsait 

 1300,0 1337,3 102,9 1352,7 1182,7 87,4 1188,9 1177,9 99,1 1631,5 1305,2 80,0 

 

Cədvəl Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 

Göstərilən mənbə üzrə daxilolma MDSSH-dan sonra əsas hissəsini əhatə etməklə 

2018-ci ildə Fondun ümumi gəlirlərinin 35,6%-ni, 2019-cu ildə 28,7%-ni, 2020-ci ildə isə 

24,8%-ni təşkil etmişdir. Cari ilin 9 ayı üzrə daxilolmanın 1164,4 mln. manat həddində 

olacağı nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da il üzrə müəyyən edilmiş proqnoz göstəricisinin 

71,4%-i, əvvəlki ilin illik icra göstəricisinin isə 98,9%-i qədərdir. 

Qeyd edilməlidir ki, Fondun 2018-ci ilədək olmaqla müvafiq illər üzrə qəbul edilmiş 

büdcəsinə dair qanunvericilik aktlarında dövlət büdcəsindən Fonda ayrılan vəsait “dövlət 

büdcəsindən ayırmalar (transfert)” bölməsində əks etdirilirdi. 2018-ci ildən başlayaraq 

isə qeyd edilən bölmə “Fondun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət 

büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait” 

bölməsi ilə əvəz edilmişdir. 

Cədvəl 6-ya əsasən dövlət büdcəsindən Fonda ayrılmış vəsaitin icra göstəricisi 

2018-ci ildən başlayaraq cari ilədək olan dövrdə azalma tendensiyasına sahib olmuşdur. 

Cari ildə isə gözlənilən icranın əvvəlki ilərin sahib olduğu tendensiyadan kənarlaşması, 

yəni artımla nəzərdə tutulması 2020-ci ilin əvvəli ilə müqayisədə sonunda həm yeni, 
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həm də əvvəlki dövrlərdə təyin edilmiş pensiya işlərində əmək pensiyalarının 

strukturunda dövlət büdcəsinin öhdəliyini formalaşdıran hissə hesab edilən qulluq 

stajına görə əlavəninin məbləğinin yüksəlməsi öz növbəsində dövlət büdcəsindən 

Fonda ayrılan vəsaitin məbləğinin artımını şərtləndirir. 

Lakin təqdim edilmiş məlumatlarda cari ilin sonunda mənbə üzrə daxilolmanın 

1305,2 mln. manat həddində və ya illik proqnozun 80%-i səviyyəsində olacağı 

proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da həmin istiqamət üzrə nəzərdə tutulan xərclərin Fondun 

maliyyə vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcəyi anlamına gəlir. 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 6.2-ci 

maddəsinə əsasən əmək pensiyasının sığorta hissəsinin 1992-ci ilin yanvarın 1-dək 

qazanılmış pensiya kapitalına əsasən formalaşan məbləği, habelə bu Qanunun 20-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan əlavələr dövlət büdcəsinin hesabına maliyyələşdirirlir. Belə 

ki, Qanunun 20-ci maddəsində nəzərdə tutulan əlavələr dövlət qulluqçularına, hərbi və 

xüsusi rütbəli, habelə digər kateqoriyaya aid edilən şəxslərə təyin edilmiş pensiyanın 

tərkibi hissəsi kimi çıxış edən qulluq stajına görə əlavələri əks etdirir ki, bu da dövlət 

büdcəsinin öhdəliyi kimi qeyd edilən xərclərin tərkib hissəsidir. 

2019-cu ilin 1 yanvar tarixinə tərtib edilmiş əmək pensiyaları haqqında “1-pensiya 

№li forma” statistik hesabata əsasən qeyd edilən tarixdə qulluq stajına görə əlavələrin 

maliyyələşdirilməsi üzrə tələb olunan aylıq vəsait 34,4 mln. manat olmuş, 2019-cu ildə 

bu göstərici 9,9 mln. manat və ya 28,8% artaraq 44,3 mln. manat, 2020-ci ildə isə 6,7 

mln. manat və ya 15,1% artaraq 51,0 mln. manat məbləğində müəyyən edilmişdir. 

İzahatda 2021-ci ilin ötən dövrü, həmçinin 2022-ci il üçün qeyd edilən istiqamətdə 

məlumatlar əks olunmamışdır.   

Əvvəlki illərlə müqayisədə 2019-cu ilin sonlarından başlayaraq qulluq stajına görə 

əlavəninin maliyyələşdirilməsi üzrə tələb olunan vəsaitin məbləğinin artması fonunda 

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin həcminin azaldılması bu vəsaitin dövlət büdcəsinin 

öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi deyil, Fondun büdcəsinin balanslaşdırılması xarakteri 

daşıdığını ifadə etməklə əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üzrə dövlət büdcəsi 

öhdəliklərinin Fondun maliyyə vəsaitləri hesabına maliyyələşdirildiyi anlamına gəlir. 
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III BÖLMƏ.  DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XƏRCLƏRİ 

 

3.1. Fondun xərcləri, əvvəlki illərdə olduğu kimi, gəlirlərinə bərabər tutularaq 

artımla proqnozlaşdırılmış, xərclərin demək olar ki, bütün istiqamətləri üzrə artım 

nəzərdə tutulsa da,  ümumi artım məbləğinin 91,7%-nin əhaliyə ödənişlər üzrə 

xərclərdə artımdan  formalaşacağı gözlənilir.  

Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə Fondun xərcləri gəlirlərinə bərabər 

tutulmaqla 5306,8 mln. manat olaraq müəyyən edilmişdir ki, bu da 2020-ci ilin 

icrasından 595,7 mln. manat (12,6%), 2021-ci il üzrə gözlənilən icradan isə 252,9 mln. 

manat (5%) çoxdur (Cədvəl 7). 

 

Cədvəl 7. Fondun xərc komponentləri, mln. manatla 

Göstəricilər 

2019 2020 2021 2022-ci il 

icra icra gözlənilən proqnoz 

2020-ci ilin icrası 
ilə müqayisə 

2021-ci ilin 
gözlənilən icrası ilə 

müqayisə 

+/- % +/- % 

XƏRCLƏR 3951,2 4711,1 5053,9 5306,8 595,7 112,6 252,9 105,0 

1 Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər 3843,1 4586,9 4906,8 5133,0 546,1 111,9 226,2 104,6 

2 

Sığortaolunanların sanatoriya-
kurort müalicəsi və 
sağlamlaşdırılması tədbirləri 
üzrə xərclər 

20,0 20,5 20,5 21,5 1,0 104,9 1,0 104,9 

3 

DOST Agentliyinin fəaliyyətinn 
müştərək maliyyələşdirilməsi 
xərcləri, pensiya və müavinətlər 
üzrə bank əməliyyatlarının 
aparılması və sair xidmət  haqqı 
xərcləri 

31,4 32,4 32.4 48,7 16,3 150,3 16,3 150,3 

4 
DSMF aparatının və onun yerli 
orqanlarının saxlanılması 
xərcləri 

49,5 68,1 87,5 102,9 34,8 151,1 15,4 117,6 

5 
Beynəlxalq təşkilatlara  üzvlük 
haqlarının və kreditlərin 
ödənilməsi xərcləri 

0,05 0,06 0,06 0,06 0,0 100,0 0,0 100,0 

6 

"İnkişaf üçün Kredit Sazişi"nə 
əsasən "Pensiya və sosial 
təminat" layihəsi üzrə kreditin 
qaytarılması xərcləri 

0,4 1,2 0,6 0,6 -0,6 50,0 0,0 100,0 

7 Digər xərclər 6,7 1,9 6 - - - - - 
 

Cədvəl Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 
 

Növbəti ildə Fondun xərclərində əvvəlki illərdə olduğu kimi yüksək xüsusi çəkiyə 

əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər sahib olacaqdır (Şəkil 5). 
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Şəkil 5. 2019-2022-ci illər üzrə xərc komponentlərinin xüsusi çəkisi, %-lə 

 
 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edilmişdir. 

 

2022-ci il üçün əhaliyə ödənişlər üzrə nəzərdə tutulan xərclərin ümumi xərclərdə 

xüsusi çəkisi 96,7%-dir ki, bu da 2021-ci ilin gözlənilən icrasından 0,4 faiz bəndi azdır. 

Qeyd edilən istiqamət üzrə xüsusi çəki göstəricisinin cari ilin gözlənilən icrasına 

münasibətdə qismən azalması növbəti ildə həm Fondun aparatının yerli orqanlarının 

saxlanılması üzrə, həm də “DOST” Agentliyinin fəaliyyətinin müştərək 

maliyyələşdirilməsi xərclərinin artımı fonunda müşahidə edilməkdədir.  

 

3.2. Əhaliyə ödənişlərlə bağlı xərclərin həm mütləq, həm də nisbi ifadədə 

artımı əmək pensiyalarının artımı hesabına proqnozlaşdırılmışdır.  

Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə Fondun ümumi xərclərinin 5133,0 mln. 

manatının əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərdən ibarət olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da 

2020-ci il üzrə müvafiq icra göstəricisindən 546,1 mln. manat və ya 11,9%, 2021-ci ilin 

gözlənilən icrasından isə 226,2 mln. manat və ya 4,6% çoxdur. 

Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər iki istiqmətdən, yəni əmək pensiyalarının ödənilməsi 

üzrə xərclərdən və məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərclərindən 

ibarətdir ki, bunların da 2022-ci il üzrə proqnozlaşdırılan ümumi xərclərdə xüsusi çəkisi 

müvafiq olaraq, 96,5% və 3,5%-dir. 

2020-ci ilin icra göstəricisi ilə müqayisədə növbəti ildə əmək pensiyalarının 

ödənilməsi üzrə xərclərin xüsusi çəki göstəricisi nəzərəçarpmayacaq dərəcədə azalmış,  

MDSSH, hesabına müavinət xərcləri isə həmin azalma qədər artmışdır (Cədvəl 8).  

97,3

0.5 0.5

1.3

0.4

97,4

0.4 0.4

1.4

0.4

97,1

0.4 0.3

1.7

0.4

96,7

0.4

0.9

1.9

Əhaliyə ödənişlər 
üzrə xərclər

Sanatoriya-kurort 
xərcləri

Müştərək 
maliyyələşdirilmə və 

xidmət  haqqı 
xərcləri

Saxlanma xərcləri Digər xərclər

2019-cu il 2020-ci il 2021-ci il 2022-ci il



Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsinə rəy                                            2022 

26 
 

 

Cədvəl 8. Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclərin strukturu, mln. manatla 

Göstəricilər 

2019 2020 2021 2022-ci il 

icra icra gözlənilən proqnoz 

2020-ci ilin icrası 
ilə müqayisə 

2021-ci ilin 
gözlənilən icrası ilə 

müqayisə 

+/- % +/- % 

Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər 3843,1 4586,9 4906,8 5133,0 546,1 111,9 226,2 104,6 

1 əmək pensiyasının ödənilməsi 
xərcləri 

3747,5 4473,6 4763,9 4951,0 477,4 110,7 187,1 103,9 

2 
məcburi dövlət sosial sığorta 
haqları hesabına müavinət 
xərcləri 

95,6 113,3 142,9 182,0 68,7 160,6 39,1 127,4 

 

Cədvəl Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 

3.3. Pensiya xərclərinin ödənilməsi ilə bağlı xərclərdə artım fonunda bu 

xərclərin ÜDM-ə nisbət göstəricinin azalması ÜDM-də  müşahidə olunan artımın 

daha sürətli olması ilə əlaqəlidir.  

Pensiya xərclərinin qiymətləndirilməsi zamanı onların ÜDM-dəki xüsusi çəki 

göstəricisi də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, müvafiq göstəricilərə əsasən 2020-ci ildə 

pensiyaların ödənilməsi xərclərinin ÜDM-ə nisbəti 6,2% təşkil etmiş, cari ilin sonunda  

bu göstəricinin 5,8%, növbəti ildə isə 5,7% olacağı nəzərdə tutulur. 

Göründüyü kimi 2020-ci illə müqayisədə cari və növbəti ildə ödənilməsi xərclərinin 

ÜDM-ə nisbətinin aşağı düşməsi ÜDM-in artım tempinin pensiyaların ödənilməsi üzrə 

xərclərin artım tempini üstələməsi ilə əlaqədardır (Cədvəl 9).  

 

Cədvəl 9. 2015-2060-cı illər üzrə pensiya xərclərinin ÜDM-ə nisbəti, %-lə 

Ölkələr 2015-2016 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 

Çexiya 8,2 8,1 8,1 8,2 8,5 9,2 10,1 10,8 11,5 11,6 

Estoniya 8,1 7,8 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 6,9 

Latviya 7,4 6,8 6,2 6,2 6,3 6,3 6,1 6,1 6,1 5,6 

Litva 6,9 7,0 6,9 7,1 7,2 7,0 6,8 6,5 6,3 6,0 

Polşa 11,2 11,1 11,2 11,0 10,8 10,8 11,0 11,2 11,3 11,1 

Slovakiya  8,6 8,3 7,8 7,6 7,6 7,8 8,3 8,8 9,4 9,9 

Sloveniya 10,9 11,0 11,1 12,0 13,1 14,2 15,1 15,6 15,6 15,2 

Türkiyə 7,2 
      

5,6 
  

Rusiya  9,1 
      

12,4 
  

Avropa Birliyi 10,3 10,0 10,0 10,2 10,4 10,6 10,7 10,7 10,8 10,7 
 

Mənbə: Pensions at a Glance (2019), OECD.  
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3.4. Əmək pensiyalarının ödənilməsi bağlı xərclərin artım tempi cari ilin ilk 

yarısında bütün növ pensiyalar üzrə müvafiq göstəriciyə uyğun şəkildə 

proqnozlaşdırılmışdır.  

Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə əmək pensiyalarının ödənilməsi üzrə xərclər 

4951,0 mln. manat olacağı nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2020-ci ilin müvafiq icra 

göstəricisindən 477,4 mln. manat (10,7%), 2021-ci ilin gözlənilən icrasından isə 187,1 

mln. manat (3,9%) çoxdur.  

Cari ilin sonuna əmək pensiyalarının ödənilməsi üzrə xərc edilməsi gözlənilən 

vəsait 4763,9 mln. manat olaraq müəyyən edilmişdir ki, bu da il üzrə təsdiq edilmiş 

proqnoz göstəricisinidən 116,1 mln. manat az və ya həmin göstəricinin 97,6%-i 

həcmində olacağı deməkdir.  

Qeyd edilməlidir ki, növbəti ildə əmək pensiyalarının ödənilməsi xərclərinin xüsusi 

çəki göstəricisinin Fondun ümumi xərcləri üzrə olmaqla cari ildə gözlənilən 94,3%-lik 

icra göstəricisinə nisbətən azalacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da Fondun digər xərclərinin 

artımı ilə əlaqədardır.  

Əmək pensiyalarına dair tərtib edilmiş statistik hesabata əsasən cari ilin əvvəli ilə 

müqayisədə I yarısında əmək pensiyaları üzrə ümumi orta aylıq pensiya məbləği 26,6 

manat (8,8%), o cümlədən yaşa görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləği 26,9 

manat (8,1%), əlilliyə görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləği 26,0 manat 

(10%) və ailə başçısını itirməyə görə pensiya növü üzrə isə 23,1 manat  (8,8%) 

artmışdır (Şəkil 6)  

 

Şəkil 6. Növlər üzrə orta aylıq pensiya məbləğləri, manatla  

 

 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 
edilmişdir  
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İzahata əsaslanmaqla, 2022-ci ildə orta aylıq pensiya məbləğinin 14,4 manat 

artaraq 343,2 manat məbləğində proqnozlaşdırıldığı diqqətə çatdırılmalıdır. Qeyd 

edilməlidir ki, orta aylıq pensiya məbləğlərində nəzərəçarpacaq artımlar 2019-cu ilin 

sonlarından başlayaraq müşahidə olunmaqdadır. Bu tarixdən pensiya məbləğlərində 

əsaslı dəyşikliklərin baş verməsi əmək pensiyasının minimum məbləğinin artırılması, 

orta aylıq nominal əmək haqqının artım tempinin yüksək olması və buna müvafiq olaraq 

pensiyaların sığorta hissəsinin indeksləşdirilməsi, müvafiq kateqoriyadan olan şəxslərin 

əməkhaqlarının artımı hesabına həmin kateqoriyaya aid edilən və hazırda pensiyaçı 

olan şəxslərə təyin edilmiş pensiyaların yenidən hesablanması ilə bağlıdır. 

 

3.5. Pensiyanın minimum məbləğinin əmək pensiyalarının orta aylıq 

məbləğinə münasibətdə nəzərəçarpacaq paya malik olması növbəti ildə də əmək 

pensiyalarının ödənilməsi xərclərdə minimum pensiya məbləğlərinin ödənilməsi 

xərclərinin iştirak payının çox olacağını qeyd etmək imkanı verir.  

"Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda edilmiş 

dəyişikliyə əsasən 2017-ci ilin iyul ayından başlayaraq pensiya təminatı sistemində yeni 

bir anlayış olan “əmək pensiyasının minimum məbləği” anlayışının tətbiqinə 

başlanılmışdır. Belə ki, 2017-ci ilin iyul ayından başlayaraq qanunvericiliyə edilmiş 

dəyişikliyə əsasən əmək pensiyasının təyin edilməsi zamanı əsas tələblərdən bir kimi 

təyin edilmiş pensiya məbləğinə bərabər və ya ondan üstün pensiya təminatına imkan 

verən pensiya kapitalının olması tələbinin müəyyənləşdirilməsi əmək pensiyasının 

minimum məbləğinin artırılması fonunda daha yüksək pensiya kapitalına malik şəxslərin 

pensiya hüququ qazanmalarına gətirib çıxarmışdır. 

Hazırda əmək pensiyasının minimum məbləği yeni pensiya təyinatı üçün müraciət 

edən şəxslərin pensiya ilə təmin olunmaq hüququnun müəyyənləşdirilməsi zamanı 

nəzərdə tutulan əsas göstəricilərdən biri kimi çıxış edir. 

2017-ci ilin 1 iyul tarixindən əmək pensiyasının minimum məbləği 110 manat 

məbləğində müəyyən edilmiş, sonrakı illərdə isə həmin məbləğ artırılmışdır. 
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Şəkil 7. Əmək pensiyasının minimum məbləği, manatla 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib 

edilmişdir 

 

Göründüyü kimi, əmək pensiyasının minimum məbləğində baş vermiş əsaslı artım 

2019-cu ilin mart ayından başlayaraq qeydə alımışdır. Başqa sözlə, Qanuna edilmiş 

dəyişikliyə əsasən 2019-cu ilin mart ayından əmək pensiyasının minimum məbləği ilin 

əvvəlində müəyyən edilmiş məbləğlə müqayisədə 40,24 manat (33,6%) artaraq 160 

manat, 2019-cu ilin oktyabr ayından isə son göstəriciyə münasibətdə 40,0 manat (25%) 

artaraq 200,0 manat olmuşdur.  

Minimum pensiya məbləğinin 200 manat müəyyən edilməsi ilə bu göstərici növbəti 

ildə pensiyaçılar üçün müəyyən edilən yaşayış minimumunu (176,0 manat) 24,0 manat 

üstələyəcəkdir.  

Ümumiyyətlə son illərdə pensiya təminatı sistemində aparılmış islahatlar, xüsusilə 

minimum pensiya məbləğinin artırılması bu məbləğdə pensiya ilə təmin edilmiş 

şəxslərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi baxımından təqdirəlayiq hal kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

 

3.6. Pensiyaların minimum pensiya məbləğinin də daxil olduğu sığorta 

hissəsinin daha böyük paya malik olması fonunda minimum pensiya məbləğinin 

mütəmadi artırılması, həmçinin sığorta hissinə indeksləşmənin tətbiqi pensiya 

kapitalı ilə müqayisədə pensiyaların sığorta hissəsinin daha sürətli artıma malik 

olduğunu qeyd etmək imkanı verir.  

2017-ci ilin 1 iyul tarixinədək qüvvədə olmuş qanunvericiliyə əsasən yaşa və 

əlilliyə görə pensiyalar baza, sığorta və yığım hissələrdən, ailə başçısını itirməyə görə 

pensiyalar isə baza və sığorta hissədən ibarət olmaqla formalaşırdı. Həmin tarixdən 

qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən isə baza hissə ləğv edilmişdir ki, nəticədə 

yaşa və əlilliyə görə pensiyalar sığorta və yığım hissələrindən, ailə başçısını itirməyə 

görə pensiyalar isə yalnız sığorta hissədən təşkil olunmaqdadır. 

01.07.2017-ci il 
tarixdən 01.01.2018-ci il 

tarixdən 01.01.2019-cu il 
tarixdən 01.03.2019-cu il 

tarixdən 01.10.2019-cu il 
tarixdən

110 116.27 119.76 160
200
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Hazırda bir çox dünya ölkələrində sığorta-pensiya sistemində məcburi sosial 

sığorta ilə paralel olaraq, könüllü sosial sığorta da tətbiq edilir ki, bu da əhalinin əlavə 

pensiya təminatında mühüm rol oynayır. 

Ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə pensiya xərclərinin maliyyələşdirilməsi 

həmrəylik, yığım, habelə bu modellərin birgə tətbiqi əsasında həyata keçirilir. Həmrəylik 

modeli hazırda işləyən şəxslərin ödədikləri MDSSH hesabına pensiyaçıların pensiya 

xərclərinin maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur. Bundan fərqli olaraq, yığım modelində 

könüllü qaydada ödənilmiş sosial sığorta haqqı cari pensiya xərclərinin 

maliyyələşdirilməsinə sərf edilmir və əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif 

investisiya proqramlarına yönəldilərək idarə olunur.  

Pensiyanın digər tərkib elementi hesab edilən sığorta hissə isə sığortaolunanın 

2006-cı ilin 1 yanvar tarixinədək formalaşdırdığı sığorta (əmək) stajına və fərdi 

hesabının sığorta hissəsində toplanmış pensiya kapitalına əsasən müəyyənləşən 

hissədir. Cari ilin iyul ayının əvvəlinə tərtib edilmiş statistik hesabata əsasən 

pensiyaların sığorta hissəsinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsait orta hesabla 

ümumi pensiya xərcinin 86,7%-ni təşkil edir. Pensiyanın məbləğinin əsasən sığorta 

hissədən ibarət olması orta aylıq pensiya məbləğinin formalaşmasında bu göstəricinin 

daha üstün paya sahib olduğunu  ifadə edir (Şəkil 8). 

 

Şəkil 8. Sığorta hissə üzrə xərclərin ümumi xərclərdə xüsusi çəkisi 

 
 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 

Qanunun 29.1-ci maddəsinə əsasən əmək pensiyasının sığorta hissəsi ildə bir 

dəfə ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilən illik artım tempinə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının qərarına əsasən indeksləşdirilir. 

Qeyd edilməlidir ki,  2017-ci ilin iyul ayından Qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən 

pensiyanın baza hissəsi ləğv edilmiş, həmin tarixədək təyin edilmiş əmək pensiyasının 

baza və sığorta hissəsinin cəmi məbləği dəyişdirilmədən əmək pensiyasının sığorta 

86.6

85.9

85.6

86.7

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.07.2021
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hissəsinə şərti çevrilməsi aparılmışdır. Qeyd edilən şərti çevrilmə zamanı ümumi 

pensiya məbləğlərində ilkin halda dəyişikliyin olmamasına baxmayaraq, sonrakı dövrdə 

sığorta hissənin indeksləşdirilməsi zamanı daha çox pensiya məbləğinin 

indeksləşdirmədə iştirakını təmin etməsi pensiyaçıların pensiya məbləğlərinin artımına 

müsbət təsir göstərməkdədir. 

Daha çox pensiya məbləğinin indeksləşdirmə iştirakı isə əmək pensiyalarının 

ödənilməsi üzrə xərclərin artımını şərtləndirir. 

2022-ci il üzrə “Büdcə zərfi” ilə birgə Hesablama Palatasına təqdim edilmiş 

məlumatlarda cari il üzrə orta aylıq əmək haqqının 2020-ci il üzrə müəyyən edilmiş 

göstəricini 35,1 manat və ya 5%, 2022-ci il üzrə proqnozlaşdırılan göstəricinin isə cari 

ilin müvafiq göstəricisini 64,8 manat və ya 8,7% üstələyəcəyi qeyd edilmişdir. Cari il 

üzrə orta aylıq əmək haqqının artım tempinin əvvəlki ilə münasibətdə təqribən 5% 

olaraq gözlənilməsi növbəti ildə pensiyaların sığorta hissəsinin orta hesabla bu göstərici 

qədər artıralacağını deməyə əsas verir.  

 

3.7. Hesablama Palatası hüquqi aktlarda aparılmış təkmilləşdirmələrin 

qulluq stajına görə əlavələr üzrə xərclərin artım tempinin azalmasına təsir edən 

əsas amillərdən olduğu qənaətindədir.  

Pensiya xərclərinin formalaşmasında çıxış edən digər element isə qulluq stajına 

görə əlavələrdir (Şəkil 9). 

 
Şəkil 9. 2019-cu ildən 2021-ci lin I yarısınadək olan dövrdə qulluq stajına  görə xərc  
            məbləği, mln. manatla 

 

 
 

Şəkil Fondun büdcəsi ilə bağlı təqdim edilmiş məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən 
tərtib edilmişdir. 

 

Göründüyü kimi 2019-cu ilin əvvəli ilə müqayisədə 2020-ci ilin müvafiq dövründə 

qulluq stajına görə əlavələr üzrə xərc edilən vəsaitin məbləği 10,0 mln. manat və ya 

29% artmış, ümumilikdə isə, artım tempində nəzərəçarpacaq azalma müşahidə 

edilmişdir. Qeyd edilən artımın baş verməsi 2019-cu ilin sonlarında dövlət 

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.07.2021

34.4
44.3 51,0 51.6



Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsinə rəy                                            2022 

32 
 

qulluqçularının, hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərin əmək haqlarının orta hesabla 50% 

həcmində artımı ilə əlaqədar olmuşdur.  

Qulluq stajına görə əlavələr üzrə xərcin artım tempinin qeyd edilən artım tempindən 

aşağı həddə olmasını Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2018-ci il 25 iyun tarixli 

142 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “2017-ci il iyulun 1-dək təyin edilmiş əmək 

pensiyalarına qulluq stajına görə əlavələrin yenidən hesablanması Qaydası”na əsasən 

dövlət qulluqçularının və müvafiq kateqoriyadan olan digər şəxslərin pensiyalarının 

yenidən hesablanmasının onların xidmət illəri nəzərə alınmaqla həyata keçirilməsi ilə 

əlaqələndirmək olar.  

 

3.8. Cari ilin yanvar ayından başlayaraq yeni təyin edilmiş pensiya işlərində 

əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavələrin təyinatının dayandırılması və cari 

dövrədək təyin edilmiş əlavələr üzrə formalaşan xərclərin dövlət büdcəsinin 

vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi bu istiqamət üzrə xərc ediləcək vəsaitin 

sığorta prinsipləri əsasında formalaşan xərclərə yönəldilməsini təmin edəcəkdir. 

Pensiya xərclərinin formalaşmasında iştirak edən üçüncü komponent isə 

pensiyanın sığorta hissəsinə edilən əlavələrdir. 

Belə ki, “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 29 dekabr tarixli 240-

VIQD nömrəli Qanununa əsasən cari ilin 1 yanvar tarixindən Qanunun 19-cu, yəni 

“əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə əlavələr” maddəsi ləğv edilmiş, həmin maddədə 

nəzərdə tutulan müəyyən əlavələr təqaüdlə əvəz edilmişdir (Cədvəl 10). 

 

Cədvəl 10. Ləğv edilmiş sığorta hissəyə əlavələr, manatla 

N Əlavələr Məbləğ 

1 Azərbaycanın Milli Qəhrəmanlarının ailə üzvlərinə 110  

2 Şəhidlərin ailə üzvlərinə 93,5  

3 

Öhdəsində əmək qabiliyyəti olmayan ailə üzvləri olan işləməyən I və II dərəcə 
əlilliyi olan şəxslərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara, 
həmçinin öhdəsində ailə başçısını itirməyə görə pensiya ilə təmin edilməli 
şəxslərə aid edilən əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri olan işləməyən hərbi 
qulluqçular sırasından olan əmək pensiyaçılarına ailənin əmək qabiliyyəti 
olmayan hər üzvünə 

5,5  

4 Siyasi repressiyalara məruz qalaraq sonradan bəraət qazanmış şəxslərə 11  

5 Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları və bununla əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 
I qrup əlillərə - 154  
II qrup əlillərə - 121  
III qrup əlillərə - 99  

 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Lakin qeyd edilən dəyişikliyə əsasən “əmək pensiyalarının sığorta hissəsinə 

əlavələr” maddəsinin ləğv edildiyi tarixədək təyin edilmiş əlavələrin ödənişinin davam 

etdirilməsi məsələsi qanunvericilik aktında təsbit edilsə də, həmin əlavələrin pensiyanın 

sturkturunda olmaqla harada yer almasına dair məlumat qeyd edilməmişdir.  

Növbəti il üzrə orta aylıq pensiya məbləğinə dair Fond tərəfindən təqdim edilmiş 

məlumatlara əsasən ilin əvvəlində orta aylıq pensiya məbləğinin 341,6 manat ilin 

sonunda isə bu göstəricinin 24,6 manat və ya 7,2% artaraq 366,2 manat olacağı 

proqnozlaşdırılır (Cədvəl 11). 

 

Cədvəl 11. 2022-ci il üzrə 1 nəfər düşən orta aylıq pensiya məbləği üzrə proqnoz göstəriciləri  

Göstəricilər 
01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 

faktiki proqnoz proqnoz 

Ümumi pensiyalar üzrə, o cümlədən 302,2 341,6 366,2 

Yaşa görə 331,4 371,9 398,3 

Əlilliyə görə 260,9 298,9 320,5 

Ailə başçısını itirməyə görə 263 297,8 319,5 
 

Cədvəl Fondun  təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Başqa sözlə, cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 2022-ci ilin müvafiq dövründə yaşa 

görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləği 40,5 manat (12,2%), əlilliyə görə 

pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləği 38,0 manat (14,6%) və ailə başçısını 

itirməyə görə pensiya növü üzrə orta aylıq pensiya məbləği isə 34,8 manat (13,2%) 

artacağı gözlənilir.  

 

3.9. 2017-ci ildə “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda aparılmış dəyişikliklər və pensiya yaş həddinin orta ömür uzunluğuna 

uyğunlaşdırılması pensiya növləri üzrə sayın azalmasına şərait yaratmış, ailə 

başçısını itirməyə görə pensiya növündə nəzərdə tutulmuş artım isə pensiya 

yaşına çatmış vəfat etmiş ailə üzvünün formalaşdırdığı göstəricilər əsasında 

hesablanan göstəricilərdə gözlənilən dəyişikliklərlə əlaqəlidir.  

Pensiya xərclərinin formalaşmasında yaxından iştirak edən pensiyaçıların say 

göstəricisi də nəzərdən qaçırılmamalıdır. Cari ilin 1 iyul tarixinə tərtib edilmiş statistik 

hesabata əsasən ölkə üzrə pensiyaçıların sayı 1214,1 min nəfər olmuşdur ki, bunun da 

58,8%-i yaşa görə, 29,5%-i əlilliyə görə və 11,7%-i isə ailə başçısını itirməyə görə 

pensiya alan şəxslərdən ibarətdir (Şəkil 10). 
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Şəkil 10. 2017-2021-ci illərə dair pensiyaçıların növlər üzrə sayı, min nəfərlə 

 

Şəkil Fondun təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cari ilin əvvəli ilə müqayisədə iyul ayında ümumi pensiyaçıların sayı 14,7 min 

nəfər, yaşa görə pensiya ilə təmin edilmiş şəxslərin sayı 2,3 min nəfər, əlilliyə görə 

pensiya təyin edilmiş şəxslərin sayı 15,5 min nəfər azalmış, ailə başçısını itirməyə görə 

pensiya ilə təmin edilmiş şəxslərin sayı isə 3,1 min nəfər artmışdır. 

Ümumiyyətlə pensiyaçıların sayı üzrə qeydə alınan azalma dinamikası 2017-ci 

ildən başlayaraq müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, qeyd edilən tarixdən 2021-ci ilin iyul 

ayınadək olan dövrdə pensiyaçıların sayı 101,1 min nəfər və ya 7,7% azalmışdır ki, 

bunun da tərkibində yaşa görə pensiya növü daha üstün xüsusi çəkiyə sahibdir. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən orta ömür uzunluğu 2000-ci ildə 

71,8 yaş, kişilərdə 68,6 yaş, qadınlarda 75,1 yaş təşkil etdiyi halda 2017-ci ildə müvafiq 

olaraq  75,4 yaş, 73,1 yaş, 77,8 yaş, 2018-ci ildə 75,8 yaş,73,3 yaş, 78,2 yaş, 2019-cu 

ildə 76,4 yaş, 74,0 yaş, 78,7 yaş, 2020-ci ildə isə 73,2 yaş, 70,1 yaş və 76,5 yaş təşkil 

etmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd edilməlidir ki, orta ömür uzunluğunda  müşahidə olunan  artımlar  2017-ci il 

iyul ayının 1-dən etibarən pensiya yaşının yüksəldilməsinə, həmin tarixdən pensiya 

yaşının mərhələlər üzrə artırılaraq kişilərdə 2019-cu ilin iyulun 1-dən, qadınlarda isə  

2026-cı ilin iyulun 1-dən 65 yaşa çatdırılmasına səbəb olmuşdur.  

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.07.2021

1315.2 1318.4 1295.4 1270.5 1228.8 1214.1

781.9 778.0 756.1 742.0 716.2 713.9

383.6 389.8 390.1 384.0 373.8 358.3

149.7 150.6 149.2 144.5 138.8 141.9

Ümumi pensiyaçı sayı Yaşa görə Əlilliyə görə Ailə başçısını itirməyə görə

“Global Age Watch Index 2015” hesabatına əsasən 2015-ci ildə 60 yaşdan 

yuxarı şəxslərin sayı 901 milyon nəfər və ya dünya əhalisinin 12,3%-i həcmində 

olmuş, 2030-cu ildə bu göstəricinin 1,402 milyon nəfər və ya 16,5%, 2050-ci ildə isə 

2,092 milyon nəfər və ya 21,5% olacağı proqnozlaşdırılır. 
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Pensiyaçıların sayı üzrə 2022-ci və 2023-cü ilin əvvələrinə tərtib edilmiş proqnoz 

göstəricilərinə əsasən əvvəlki illərdə olduğu kimi növbəti ildə də pensiyaçıların sayında 

azalma baş verəcəkdir.Belə ki, təqdim edilmiş proqnoz göstəricilərinə əsasən cari ilin 

sonunda pensiyaçıların sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 26,5 min nəfər azalcaqdır ki, bu 

da yaşa görə pensiya ilə təmin ediləcək şəxslərin sayının 10,1 min nəfər, əlilliyə görə 

pensiya ilə təmin olunacaq şəxslərin sayının 19,6 min nəfər azalması, ailə başçısını 

itirməyə görə pensiya ilə təmin olunacaq şəxslərin sayının isə 3,2 min nəfər artması 

hesabına baş verəcəkdir (Cədvəl 12). 

 

Cədvəl 12. Pensiyaçıların sayı, min nəfərlə 

Göstəricilər 01.01.2021 

01.01.2022 01.01.2023 

proqnoz 

cari ilin əvvəli ilə 
müqayisə proqnoz 

2022-ci ilin əvvəli 
ilə müqayisə 

+/-  % +/-  % 

Ümumi pensiyaçılar üzrə 1228,8 1202,3 -26,5 97,8 1185,9 -16,4 98,6 

o cümlədən               

Yaşa görə 716,2 706,1 -10,1 98,6 699,3 -6,8 99,0 

Əlilliyə görə 373,8 354,2 -19,6 94,8 343,0 -11,2 96,8 

Ailə başçısını itirməyə görə 138,8 142,0 3,2 102,3 143,5 1,5 101,1 
 

Cədvəl Fondun təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Göründüyü kimi, yaşa və əlilliyə görə pensiya növlərində azalmanın 

proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq, ailə başçısını itirməyə görə pensiya növündə artım 

nəzərdə tutulmuşdur. Pensiyanın bu növü üzrə artımın baş verməsi hazırda yaşa görə 

pensiyanın təyin edilməsi üçün tələb olunan yaş həddinə çatmış, vəfat etmiş ailə 

üzvünün formalaşdırdığı göstəricilər əsasında hesablanan, habelə vəfat etmiş ailə 

üzvünün pensiyaçı olduğu halda ona təyin edilmiş pensiya məbləğindən aşağı 

məbləğdə pensiya hüququ olan şəxslərin sayının artımı ilə əlaqədadır. 

Qeyd edilməlidir ki, pensiyaçıların sayı yeni təyin edilmiş və müxtəlif səbəblərdən 

pensiya təyinatı dayandırılmış şəxslərin sayından asılı olaraq dəyişən göstəricidir. 2017-

ci ilin iyul ayından başlayaraq pensiya təminatına dair müvafiq qanunvericilik aktında 

edilmiş, pensiya təminatı sisteminin sığorta prinsiplərinə uyğunlaşdırılması və eyni 

zamanda Fondun maliyyə dayanıqlılığının möhkəmləndirilməsi məqsədi daşıyan  əlavə 

və dəyişikliklər nəticəsində yeni pensiya təyin edilmiş şəxslərin sayı müxtəlif 

səbəblərdən pensiya təminatı sistemindən çıxmış şəxslərin sayından az olmuşdur ki, bu 

da öz növbəsində ümumi pensiyaçıların sayının azalmasını şərtləndirmişdir (Cədvəl 13). 
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Cədvəl 13. Yeni pensiya təyin edilmiş və pensiya təminatı dayandırılmış şəxslərin sayı, min nəfərlə 

Göstəricilər 
Yeni pensiya təyin 
edilmiş şəxslərin 

sayı 

Pensiya təminatı 
dayandırılmış şəxslərin sayı 

Dinamika 

+/-  dəfə 

2018-ci il üzrə 29992 53019 23027 1,8 

2019-cu il üzrə 29264 54981 25717 1,9 

2020-ci il üzrə 22514 62369 39855 2,8 

2021-ci ilin I yarısı üzrə 25353 40782 15429 1,6 
 

Cədvəl Fondun təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəldən göründüyü kimi göstərilən dövrlərdə əmək pensiyası hüququ qazanmış 

şəxslərin sayı müxtəlif səbəblərdən pensiya təminatı sistemindən çıxmış şəxslərin 

sayından nəzərəçarpacaq dərəcədə az olmuşdur. Qeyd edilən azalmanın baş 

verməsinə "Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda edilmiş 

əlavə və dəyişiklik nəticəsində pensiya yaş həddinin orta ömür uzunluğuna və onun 

artım tempinə uyğunlaşdırılması  də təsir göstərmişdir.   

 

3.10. Pensiya yaşının artırılması ilə bağlı islahatlar yalnız müvafiq dövr üzrə 

olmaqla yaşa görə yeni təyin edilmiş pensiya işlərinin sayının azalmasına səbəb 

olsa da, ümumilikdə pensiyaçıların sayının kəskin azalmasına bu amillə yanaşı,  

pensiya kapitalı və ya sığorta stajına görə müəyyən edilmiş tələblər təsir 

göstərmişdir.  

Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda edilmiş 

dəyişikliyə qədər olan dövrdə yaşa görə əmək pensiyası yaşına çatmış şəxsin azı 12 il 

sığorta (əmək) stajının olması ona yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsinə imkan 

verdiyi halda dəyişiklikdən sonra bu tələb ləğv edilmiş, əvəzində şəxsin əmək 

pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verən 

pensiya kapitalına, yaxud minimal olaraq 25 il sığorta stajına malik olması tələb olaraq 

müəyyənləşdirilmişdir. Dəyişiklik nəticəsində əmək pensiyasının təyin edilməsi üzrə 

şərtlərin əvvəlki dövrlə münasibətdə fərqli əsaslarla formalaşdırılması nəticədə əmək 

pensiyası yaşına çatmış və əmək pensiyası təyin edilmiş şəxslərin sayının azalmasını 

şərtləndirmişdir.  

Qeyd edilməlidir ki, hazırda muzdla çalışan şəxslərin orta hesabla 35,3%-nin və ya 

600 min nəfərdən çox şəxsin aylıq gəlirinin minimum aylıq əməkhaqqından ibarət 

olması bu şəxslərin yaşa görə pensiya təyinatı üçün tələb olunan yaş həddinə çatdıqları 

vaxt onların fərdi hesablarının sığorta hissəsində toplanan pensiya kapitalı əmək 
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pensiyasının minimum məbləğinə bərabər pensiya təminatının imkan verdiyi halda və 

ya 25 il sığorta stajı tələbənin ödənilməsi halında pensiya hüququnu qazanmış olurlar. 

2017-ci ildə qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklik eyni zamanda əlilliyə görə əmək 

pensiyasının təyin edilməsi üçün müraciət etmiş şəxsləri də əhatə etmişdir. Əlilliyə görə 

təyin edilmiş pensiya sayının azalma dinamikasının həmin dəyişikliklərin tətbiq edilməsi 

ilə üst-üstə düşməsi sayın azalmasında hüquqi aktlarda aparılan dəyişikliyin əsas 

təsiredici amil olduğunu qeyd etmək imkanı verir (Şəkil 11). 

 

Şəkil 11. 2019-2021-ci illərdə əlilliyə görə yeni təyin edilmiş pensiya işlərinin sayı, nəfər 

 
 

Şəkil Fondun təqdim etdiyi məlumatlar əsasında Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

 

3.11. Ümumi pensiyaçılar qrupunda işləyən pensiyaçıların sayının artması 

işləyən şəxslərin daha çox pensiya ilə təmin olunmaq hüququna sahib olduqlarını 

qeyd etmək imkanı verir.  

Pensiyaçıların ümumi sayına təsir edən amillərdən biri də pensiya təminatı 

sistemindən çıxmış şəxslərin sayıdır. 

Əvvəlki illərlə müqayisədə 2020-ci ildən başlayaraq müxtəlif səbəblərdən pensiya 

hüququ dayandırılmış şəxslərin sayında nəzərəçarpacaq artımlar qeydə alınmışdır. 

Qeyd edilən bölmə üzrə göstəricilər 2 mənbə əsasında - vəfat etmiş pensiyaçılar və 

pensiya ilə təmin olunmaq hüququnu itirmiş şəxslər üzrə formalaşmaqdadır.  

Son illərdə pensiyaçı sayında baş verən nəzərəçarpacaq azalma fonunda, yeni 

yarıdılan iş yerlərinin sayının, o cümlədən daimi iş yerlərinin sayının artması məşğul 

əhalinin sayını artırmış olur ki, bu isə 1 pensiyaçıya düşən məşğul əhalinin sayının 

artması deməkdir. 

Statistik məlumatlara əsasən 2019-cu ilin sonuna ölkə üzrə məşğul əhalinin sayı 

4938,5 min nəfər, 2020-ci ilin sonuna isə 4876,6 min nəfər olmuş, növbəti ildə isə bu 

göstəricinin 5003,8 nəfər olacağı proqnozlaşdırılmışdır. Belə ki, 2019-cu ildə 1 

pensiyaçıya 3,9 məşğul şəxs, 2020-ci ildə 4 məşğul şəxs düşdüyü halda, növbəti ildə bu 

9288

3618 1900

819

2018-ci il 2019-cu il 2020-ci il 2021-ci ilin I yarısı
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göstəricinin 4,2 olacağı nəzərdə tutulmuşdur. Başqa sözlə növbəti ildə 5 pensiyaçıya 21 

məşğul şəxs düşəcəkdir. 

Ümumilikdə, vurğulanmalıdır ki, 2019-2020-ci illərdə bir sıra ölkələrlə müqayisədə 

65 yaşdan yuxarı əhalinin əmək qabiliyyətli 100 nəfərə düşən nisbət göstəricisi daha 

yaxşı mövqedə olmuşdur (Cədvəl 13) 

 
Cədvəl 13. 65 yaşdan yuxarı yaş həddində olan əhalinin əmək qabiliyyətli (15-64 yaş) əhaliyə                  
nisbəti, hər 100 nəfərə,  %-lə 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mənbə: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 

 

Məşğul əhalinin sayının artması eyni zamanda iqtisadiyyatda muzdla çalışan 

şəxslərin sayının artımını şərtləndirir. Belə ki, 2019-cu ildə 1 pensiyaçıya 1,3 muzdla 

çalışan şəxs düşdüyü halda 2020-ci ildə bu göstərici 1,4 olmuşdur. 

Əmək pensiyalarına dair statistik hesabatlara əsasən 2020-ci ilin əvvəlində ümumi 

pensiyaçıların 12,7%-i və ya 160758 nəfəri, cari ilin əvvəlində 13%-i və ya 160293 

nəfəri, iyul ayında isə 13,5%-i və ya 163387 nəfəri işləyən şəxslərdən ibarətdir. Belə ki, 

son illərdə pensiyaçıların ümumi sayında baş verən azalma fonunda işləyən 

pensiyaçıların sayı artmışdır. Qeyd edilən dinamikanın mövcudluğu cari dövrdə əsasən 

işləyən şəxslərin daha çox pensiya ilə təmin olunmaq hüququna sahib olduqlarını əks 

etdirir.  

Eyni zamanda qeyd edilən tarixdən qanunvericlik aktına edilmiş dəyişikliyə əsasən 

əlilliyə görə pensiya təyin edilmiş şəxslərin əvvəlki illərdən fərqli olaraq işlədikləri dövrdə 

tam məbləğdə olmaqla pensiya ilə təmin olunmaları işləyən pensiyaçıların say 

göstəricisinə müsbət təsir göstərmişdir.  

Göründüyü kimi, ümumi pensiyaçıların tərkibində işləyən pensiyaçıların xüsusi 

çəkisinin artması təyin edilmiş pensiyaların maliyyələşdirilməsində pensiyaçıların özləri 

tərəfindən ödənilən MDSSH-ın iştirakını artırmış olur ki, bu da Fondun maliyyə 

dayanıqlılığının möhkəmləndirilməsinə mühüm təsir göstərir. 

Cari ilin əvvəlinə olan statistik məlumatlara əsasən münasiblik əmsalının, başqa 

sözlə, 65 və daha yuxarı yaş qrupunda olan əhalinin sayının pensiyaçıların ümumi 

Ölkə 2019-cu il 2020-ci il 

Azərbaycan 9,6 10,1 

Gürcüstan 22,9 23,4 

Ukrayna 24,7 25,3 

Belarusiya 22,4   

Türkiyə 12,9 13,4 

Polşa 26,4 27,5 

Serbiya 31,3 32,4 
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sayında xüsusi çəkisinin əvvəlki illərdə olduğu kimi artması tendensiyası davam etmişdir 

(Cədvəl 14). 

 

Cədvəl 14 . 65 və daha yuxarı yaş qrupunda olan əhalinin sayı, nəfər 

Göstərici 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

65 və daha yuxarı yaş qrupunda olan əhalinin sayı 
648,2 678,3 719,9 756,4 

 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Statistik məlumatlara əsasən göstərilən dövrdə pensiyaçıların sayının azalması 

fonunda 65 və daha yuxarı yaş qrupunda olan əhalinin sayının artması  bu dövrlər üzrə 

münasiblik əmsalının da artımını şərtləndirmişdir ki, həmin dövrdə bu göstərici müvafiq 

olaraq, 49,2%, 52,4%, 56,7% və 61,6% olmuşdur. 

 

3.12. Bütün müavinət növləri üzrə  xərclərdə nəzərəçarpacaq artımın 

proqnozlaşdırılması növbəti ildə MDSHH hesabına müavinətlər üzrə nəzərdə 

tutulmuş xərclərin artım tempinin Fondun cəmi xərclərinin və əmək pensiyalarının 

ödənilməsi ilə bağlı xərclərin artım templərindən  müvafiq olaraq 22,8 faiz bəndi 

və 23,5 faiz bəndi çox nəzərdə tutulması ilə nəticələnmişdir.  

Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə MDSHH hesabına müavinətlər (bundan 

sonra – müavinət) üzrə xərclərin 182,0 mln. manat olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da 

2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən 68,7 mln. manat (60,6%), cari ilin gözlənilən 

icrasından isə 39,1 mln. manat (27,4%) çoxdur.  

Cari ilin sonuna müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üzrə ümumilikdə 142,9 mln. 

manat vəsaitin xərc ediləcəyi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da il üzrə təsdiq edilmiş 

proqnoz göstəricisini 18,2 mln. manat və ya 14,6% üstələcəyi deməkdir (Cədvəl 15). 

 

Cədvəl 15. 2020-2022-ci illər müavinət xərcləri, mln. manatla 

N Göstəricilər 

2020 2021 2022-ci il 

icra gözlənilən proqnoz 

müqayisə 
(2020-ci il) 

müqayisə 
(2020-ci il) 

+/- % +/- % 

  Müavinət xərcləri, o cümlədən 113,3 142,9 182,0 68,7 160,6 39,1 127,4 

1 əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə  32,9 43,2 52,0 19,1 158,1 8,8 120,4 

2 hamiləliyə və doğuma görə  35,8 40,1 50,0 14,2 139,7 9,9 124,7 

3 uşağın anadan olmasına görə  9,5 14,7 20,0 10,5 
2,1 

dəfə 
5,3 136,1 

4 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla görə  9,2 11,3 15,0 5,8 163,0 3,7 132,7 

5 dəfn üçün müavinət 25,9 33,6 45,0 19,1 173,7 11,4 133,9 
 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 
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Göründüyü kimi, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət üzrə 

xərclər ümumi müavinət xərclərində daha üstün xüsusi çəkiyə sahibdir. Cari illə 

müqayisədə növbəti ildə qeyd edilən istiqamət üzrə xüsusi çəki göstəricisinin azalması 

digər müavinət növləri üzrə xərclərin artımı ilə əlaqədardır (şəkil12). 

 

Şəkil 12 . MDSSH hesabına ödənilən müavinətlərin 2021-ci və 2022-ci illər üzrə xüsusi çəkisi, %-lə

 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

Cari ildə əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinətlər üzrə xərclərdə müşahidə 

olunan meyl Hesablama Palatasının 2021-ci il üçün rəyində qeyd edilən mülahizələri 

təsdiqləməklə Fond tərəfindən 2022-ci ilin büdcəsi ilə bağlı müvafiq xərclərin 

proqnozlaşdırılması zamanı nəzərə alınmışdır.  

Növbəti ildə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlərin 

maliyyələşdirilməsi üzrə 52,0 mln. manat vəsaitin xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu 

da cari ilin gözlənilən icrasından 8,8 mln. manat  və ya 20,4%, 2020-ci ilin icra 

göstəricisindən isə 19,1 mln. manat və ya 58,1% çoxdur (Şəkil 13). 

 

Şəkil 13. 2020-ci ildə və cari ilin I yarısında müavinət təyin edilmiş  şəxslərin sayı, nəfərlə 

 

Şəkil Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Əmək 
qab.müvəqqəti 

itir.

Hamiləliyə və 
doğuma

Uşağın anadan
olmasına

3 yaşa 
çatanadək 
uşağa qul.

Dəfn üçün

30.2 28.1

10.3 7.9

23.5
28.6 27.5

11 8.2

24.7

2021 2022

54076

20453

48623

39063

43779
40371

9152

35863

21624

32557

Əmək qabiliyyətinin 
müvəqqəti itirilməsi 

üzrə

Hamiləliyə və 
doğuma görə

Uşağın anadan 
olmasına görə

3 yaşına çatanadək 
uşaqlara qulluqla 

əlaqədar

Dəfn üçün 

2020-ci il 2021-ci ilin I yarısı
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Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin I yarısında əmək qabiliyyətini 

müvəqqəti itirmiş 40371 sığortaolunana ümumilikdə 20,3 mln. manat məbləğində 

müavinət ödənilmişdir. Qeyd edilən say göstəricisi 2020-ci il üzrə müəyyən edilmiş 

müvafiq say göstəricisinin 74,7%-ni, xərc edilmiş vəsait isə həmin istiqamət üzrə qeydə 

alınmış vəsaitin 61,7%-ni təşkil etmişdir. Cari ilin sonuna qeyd edilən müavinət növü 

üzrə xərc ediləcək vəsaitin 43,2 mln. manat olacağı nəzərdə tutulur ki, bu da müəyyən 

edilmiş proqnoz göstərəcisindən 10,5 mln. manat (32,1%) çoxdur. 

Qeyd edilməlidir ki, Hesablama Palatasının Fondun 2021-ci il üzrə büdcəsinin 

layihəsinə rəyində də əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlər üzrə 

proqnozlaşdırılan vəsaitdən artıq vəsaitə tələbatın yaranacağı və bu məqsədlə 

proqnozlaşdırmanın daha əsaslı olaraq həyata keçirilməsinin məqsədəmüvafiqliyi qeyd 

edilmişdir.  

Təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2019-cu ildə göstərilən müavinət növü ilə 

təmin edilmiş şəxslərin sayı 2020-ci ilin müvafiq göstəricisindən 4088 nəfər çox 

olmuşdur. 

 

3.13. Orta aylıq əmək haqqının artması həm əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 

itirilməsinə görə, həm də hamiləliyə və doğuma görə müavinət təyin edilmiş 

şəxslərin sayının azalması fonunda xərc edilmiş vəsaitin həcminin artmasına təsir 

edən əsas amillərdəndir.  

Növbəti ildə hamiləliyə və doğuma görə müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üzrə 

50,0 mln. manat vəsaitin xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin gözlənilən 

icrasından 9,9 mln. manat  və ya 24,7%, 2020-ci ilin icra göstəricisindən isə 14,2 mln. 

manat və ya 39,7% çoxdur. 

Göstərilən müavinət növü üzrə cari ilin sonuna gözlənilən icra proqnoz 

göstəricisinə bərabər, yəni  40,1 mln. manat həddində olacağı nəzərdə tutulur. Belə ki, 

ilin I yarısında müavinət təyin edilmiş şəxslərin sayının 2020-ci ilin illik göstəricisinin 

44,7%-i həcmində, 9 ay üzrə gözlənilən icranın proqnoz göstəricisinin 58,6%-i həcmində 

olması ilin sonuna faktiki icranın proqnoz göstəricisindən nəzərəçarpacaq dərəcədə 

aşağı olacağını ehtimal etməyə əsas verir. Qeyd edək ki, Hesablama Palatasının cari il 

üçün Fondun büdcəsinə dair hazırladığı Rəydə  hamiləliyə və doğuma görə 2021-ci il 

üçün nəzərdə tutulmuş vəsatin məbləğinin azaldılması potensialının olduğunu diqqətə 

çatdırmışdır.  

Hesablama Palatası həm əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə, həm də 

hamiləliyə və doğuma görə müavinət məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsində istifadə 
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olunan orta gündəlik qazancın sığortaolunanın əvvəlki dövrlər üzrə gəlirinə müvafiq 

olaraq hesablandığını nəzərə alaraq, müavinət təyin edilmiş şəxslərin sayının azalması 

fonunda xərc edilmiş vəsaitin həcminin artması orta aylıq əmək haqqının artması ilə 

əlaqələndirir.  

 

3.14. Hesablama Palatası uşağın anadan olmasına görə verilən birdəfəlik 

müavinətlərin proaktiv qaydada təyin edilməsini islahatların müsbət 

nəticələrindən biri kimi qiymətləndirir və həmin müavinət növü üzrə göstəricilər 

arasında fərqin əvvəlki dövrlərdə yaranmış hüquq üzrə müraciət etməyən 

vətəndaşların cari dövrdə bu məqsədlə müraciət etməsi ilə bağlı olduğu 

qənaətindədir.  

Qanun layihəsinə əsasən uşağın anadan olmasına görə verilən birdəfəlik 

müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün 2022-ci ildə 20,0 mln. manat məbləğində vəsaitin 

xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin gözlənilən icrasından 5,3 mln. manat 

(36,1%), 2020-ci ilin faktiki icrasından isə 10,5 mln. manat (2,1 dəfə) çoxdur. 

Cari ilin sonunda qeyd edilən müavinət növü üzrə ümumilikdə 14,7 mln. manat 

vəsaitin xərc ediləcəyi nəzərdə tutulur ki, bu da proqnoz göstəricisindən 2,9 mln. manat 

və ya 24,6% çoxdur. 

2019-cu ilin sonlarından başlayaraq uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik 

müavinətin təyin edilməsi proaktiv qaydada, yəni müvafiq qurum tərəfindən doğulan 

uşaq üçün doğum haqqında şəhadətnamə qeydə alındıqdan sonra bu barədə 

məlumatın informasiya sistemlərinin qarşılıqlı inteqrasiyası nəticəsində əldə edilməsi 

yolu ilə elektron qaydada təyin edilir. 

 “Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 aprel 2019-cu il tarixli 640 

nömrəli Fərmanına əsasən 2019-cu ilin 1 aprel tarixindən uşağın anadan olmasına görə 

müavinət  200 manat məbləğində müəyyənləşdirilmişdir. 

Cari ilin I yarısında 35863 sığortaolunana qeyd edilən birdəfəlik müavinətin ödənişi 

təmin edilmişdir ki, bu da məbləğ ifadəsində 7172,6 min manatdır (35863 x 200). 

Təqdim edilmiş məlumatlarda ilin I yarısında göstərilən müavinət növü üzrə xərc edilmiş 

vəsait 7073,9 min manat olmuşdur ki, bu da say göstəricisi əsasında müəyyənləşən 

məbləğdən 98,7 min manat azdır. Qeyd edilən fərq cari dövrdə müavinətlə təmin edilmiş 

şəxslər arasında əvvəlki dövrlərdə hüququn yaranmasına baxmayaraq müavinətin təyin 
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edilməsi üçün müraciət etməmiş, lakin həmin şəxslərin hazırda bu məqsədlə müraciət 

etməsi və bu şəxslərin hüququnun yarandığı dövrdə müavinətin məbləği ilə əlaqədardır. 

Qanun layihəsinə əsasən 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar verilən 

müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üçün növbəti ildə 15,0 mln. manat məbləğində vəsaitin 

xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin gözlənilən icrasından 3,7 mln. manat 

(32,7%), 2020-ci ilin faktiki icrasından isə 5,8 mln. manat (63%) çoxdur. 

Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən digər bütün müavinətlər üzrə olmaqla 

növbəti il üzrə proqnozun artımla müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, 3 yaşına 

çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar verilən müavinət növü üzrə proqnoz cari ilin 

proqnoz göstəricisinin 92,6%-i həcmində nəzərdə tutulmuşdur. 

Cari ilin I yarısında qeyd edilən müavinət növü üzrə 21624 sığortaolunana 

ümumilikdə 4,3 mln. manat məbləğində müavinət təyin edilmişdir ki, bu da 2020-ci ilin 

illik göstəricisinin 40,6%-i həcmindədir.  

9 ay üzrə gözlənilən icranın isə illik proqnozun 60,4%-i səviyyəsində olması cari 

ilin sonuna icra göstəricisinin proqnoz göstəricisindən aşağı olacağı ehtimalını 

formalaşdırmış olur.  

Qeyd edək ki, Hesablama Palatasının cari il üçün Fondun büdcəsinə dair 

hazırladığı Rəydə 3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluğa görə müavinət, uşağın anadan 

olmasına görə 2021-ci il üçün nəzərdə tutulmuş vəsatin məbləğinin azaldılması 

potensialının olduğunu diqqətə çatdırmışdır.  

 

3.15. Hesablama Palatası dəfn üçün müavinətlər üzrə nəzərdə tutulmuş 

vəsaitin artımını Fond tərəfindən ötən illər üzrə təcrübəyə  əsaslanmaqla daha 

dəqiq təhlillər əsasında həyata keçirildiyi, bununla yanaşı, bu prosesin 

təkmilləşdirilməsi imkanlarının mövcud olduğu qənaətindədir.  

Növbəti ildə dəfn üçün müavinət xərclərinin maliyyələşdirilməsi üzrə tələb 

olunacaq vəsait 45,0 mln. manat olaraq müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da cari ilin proqnoz 

göstəricisindən 20,9 mln. manat (1,9 dəfə), 2020-ci ilin icra göstəricisindən isə 19,1 mln. 

manat (1,7 dəfə) çoxdur. Belə ki, cari ilin I yarısında 32557 şəxs üzrə olmaqla 

ümumilikdə 19,1 mln. manat vəsait xərc edilmişdir ki, bu da 2020-ci ilin icra 

göstəricisinin 73,7%-i həcmindədir. İlin sonuna isə qeyd edilən müavinət növü üzrə xərc 

ediləcək vəsaitin 33,6 mln. manat olacağı nəzərdə tutulur ki, bu da il üzrə müəyyən 

edilmiş proqnoz göstəricisindən 9,5 mln. manat (39,4%) çoxdur.  

Ümumiyyətlə, icra göstəricisinin proqnoz göstəricisini nəzərəçarpacaq dərəcədə 

üstələməsi proqnozlaşdırma üzrə fəaliyyətin əsaslı təhlillərə istinad edilərək həyata 



Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin layihəsinə rəy                                            2022 

44 
 

keçirilməsini şərtləndirir. Lakin cari ildə də koronavirus (Covid-19) pandemiyasının 

davam etməsi bir sıra fors-major halların yaranmasına səbəb olur ki, bu da sonda 

proqnozlaşdırılan göstəricilər ilə icra göstəriciləri arasında nəzərəçarpacaq fərqliliyin 

yaranması ilə nəticələnir. 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşən dəfn üçün 

müavinətlər yalnız sığortaolunanları və əmək pensiyaçılarını əhatə etməkdədir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə 

ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti 

hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin 

90-cı hissəsinin ikinci abzasına əsasən sığortaolunanlar üzrə dəfn üçün müavinətin 

məbləği sosial müavinətlərə dair qanunvericiliklə, əmək pensiyaçıları üzrə dəfn üçün 

müavinətin məbləği əmək pensiyaları haqqında qanunvericiliklə müəyyən edilir.  

Qanunun 42.2-ci  maddəsinə əmək pensiyaçısı vəfat etdikdə, ailə üzvünə  

pensiyaçının vəfatı tarixinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin üç 

misli məbləğində dəfn üçün müavinət verilir. 

“Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust tarixli 973 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il tarixli 640 nömrəli Fərmanına 

əsasən 2019-cu ilin 1 aprel tarixindən dəfn üçün müavinətin məbləği 300 manat olaraq 

müəyyən edilmişdir. Başqa sözlə, 2019-cu ilin 1 aprel tarixindən sığortaolunanlar üzrə 

dəfn müavinətinin məbləği 300 manat, pensiyaçılar üzrə isə 600 manat (200 manat x 3 

misli ) təşkil edir.  

Əmək pensiyaları haqqında (1-pensiya №-li forma) hesabata əsasən 2021-ci ilin I 

yarısında vəfat etməsi səbəbindən pensiya ödənişi dayandırılmış pensiyaçıların sayı 

26490 nəfər olmuşdur. Təqdim edilmiş məlumatlarda cari ilin I yarısında ümumilikdə 

32557 şəxs üzrə dəfn müavinətinin ödənildiyi qeyd edilmişdir ki, bunun da 6067 nəfəri 

əmək pensiyaçısı olmayan sığortaolunan olmuşdur. 

Qeyd edilən say göstəricilərinə əsasən ilin I yarısında vəfat etmiş pensiyaçılar üzrə 

dəfn üçün müavinət məbləği 15894000,0 manat (26490 x 600 manat), sığortaolunanlar 

üzrə isə 1820100,0 manat (6067 x 300 manat) təşkil edir ki, bu da ümumilikdə 

17714100,0 manat deməkdir. 

Eyni zamanda təqdim edilmiş məlumatlarda ilin I yarısında dəfn üçün 

müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üzrə ümumilikdə 19144190,0 manat vəsaitin xərc 
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edildiyi göstərilmişdir ki, bu da say göstəriciləri üzrə hesablanmış məbləğdən 1430090,0 

manat çox olduğunu ifadə edir. 

Başqa sözlə, Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən cari ilin I 

yarısında 1 nəfərə düşən dəfn müavinətinin məbləği 588,0 manat təşkil etmişdir ki, bu 

da qeyd edilən ödənişlə təmin edilmiş şəxslər arasında 2019-cu ilin aprel ayından 

əvvəlki tarixdə vəfat etmiş şəxsin ailə üzvlərinin də olduğunu əks etdirir. 

Belə ki, hazırda dəfn müavinətinin müraciət müddəti məhdudlaşdırılmadan təyin 

edilməsi pensiyaçının vəfatı halında ona təyin edilmiş pensiya ödənişinin 

dayandırılmasına baxmayaraq dəfn müavinəti üçün müraciət müddətini artırır.  

Bu səbəbdən cari dövr üzrə göstəricilər əsasında formalaşmış məbləğ ilə hesabat 

məlumatları əsasında olmaqla riyazi olaraq aparılmış hesablama arasında fərqlilik 

yaranmışdır.  

 

3.16. Sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə xərclərdə proqnozlaşdırılmış artımı Fondun 

cəmi xərclərinin artım tempindən daha sürətlə nəzərdə tutulmuşdur.  

Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə sığortaolunanların sanatoriya-kurort 

müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə AHİK vasitəsi ilə 

maliyyələşdirilən xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün 21,5 mln. manat və ya cəmi 

xərclərin 0,4%-i qədər vəsait nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da cari ilin müvafiq gözlənilən 

icra göstəricisindən 1 mln. manat (4,9%) çoxdur. 

Lakin AHİK tərəfindən Hesablama Palatasına təqdim edilmiş məlumatlarda növbəti 

il üzrə Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi proqnozlaşdırılan vəsait 26,6 mln. 

manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da Fondun müvafiq göstəricisini 5,1 mln. 

manat üstələməsi deməkdir.  

AHİK tərəfindən növbəti il üzrə müəyyən edilmiş proqnoz cari il üzrə gözlənilən 

icradan 6592,9 min manat və ya 32,9% çoxdur ki, bu da Fondun vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan bütün istiqamətlər üzrə xərclərin nəzərəçarpacaq 

dərəcədə artımı ilə əlaqədardır (Cədvəl 16). 
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Cədvəl 16. 2021-ci və 2022-ci illər üzrə AHİK tərəfindən Fondun vəsaiti hesabına 
maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə xərc məbləğləri, min manatla  

Sıra 
sayı 

Göstəricilər 
2021-ci 

ilin I 
yarısı 

2021-ci 
ilin 

gözlənilən 
icrası 

2022-ci il 

proqnoz 

2021-ci ilin 
gözlənilən icraı 

ilə müqayisə 

+/- % 

Cəmi xərc 11482,1 20022,1 26615,0 6592,9 132,9 

1 sanatoriya-kurort müalicəsi və istirahət üçün yollayışların 
alınmasına 

9563,6 16000,0 20800,0 4800,0 130,0 

2 sığortaolunanların uşaqlarının sağlamlıq düşərgələrində 
istirahətinin təşkilinə 

0,0 0,0 440,0 440,0   

3 sanatoriya-profilaktoriyalara yemək xərcləri, tibb xidməti və 
ştatların saxlanılmasına  

25,0 72,9 275,0 202,1 3,8 dəfə 

4 AHİK-in idman cəmiyyətlərinə məxsus idman qurğularının 
qismən saxlanılmasına (işçilərin əmək haqqının ödənilməsi) 

1317,1 2642,3 3400,0 757,7 128,7 

5 
Həmkarlar İttifaqlarının  əməyin mühafizəsi və hüquq 
mütəxəssislərinin, etimadlı həkimlərin, sağlamlaşdırma işi ilə 
məşğul olan təlimatçıların saxlanılmasına  

576,4 1306,9 1700,0 393,1 130,1 

 

Cədvəl Hesablama Palatası tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 

AHİK-in məlumatına əsasən 2020-ci ildə Fondun vəsaiti hesabına 

maliyyələşdirilmiş xərclər 9,2 mln. manat olmuşdur. 

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsasən 2020-ci ildə 

sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi məqsədilə Fonddan AHİK-ə 20,5 mln. manat köçürülmüş, lakin istifadə 

edilməmiş 11,3 mln. manat vəsait 2021-ci ilin I yarısında Fonda geri qaytarılmışdır. 

İlin sonunda isə gözlənilən icra Fond tərəfindən müəyyən edilmiş proqnoz 

göstəricisinə bərabər, AHİK tərəfindən isə proqnozun 97,6%-i səviyyəsində olacağı 

nəzərdə tutulur. 

Ümumiyyətlə müəyyən funksiyaları müvafiq vəzifə bölgüsü əsasında olmaqla birgə 

həyata keçirən qrumların həmin funksiyalar üzrə icra və proqnoz göstəricilərinə dair 

məlumatları arasında uyğunsuzluğun olması bu istiqamətlər üzrə fəailiyyətlərin daha 

optimal olmaqla effektiv formada təşkilini zəruri edir.  

 

3.17. Əhaliyə sosial sahədə xidmətlərin təşkili üzrə Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat 

Agentliyinin fəaliyyətinin müştərək maliyyələşdirilməsi xərclərinin artımı fonunda 

Hesablama Palatası Fond və Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinin bir-birini 

tamamlaması imkanlarının diqqətdə saxlanılması zərurətini qeyd edir.  

Cari ildə olduğu kimi növbəti ildə də pensiya və müavinətlər üzrə bank 

əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət haqları xərcləri “DOST” Agentliyinin 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi xərcləri ilə birgə verilmişdir. Növbəti ildə bu istiqamət 
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üzrə formalaşacaq xərclərin maliyyələşdirilməsi üçün 48,7 mln. manat vəsait 

proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin proqnoz göstəricisindən 16,1 mln. manat və ya 49,4% 

çoxdur. Növbəti ildə göstərilən xərc istiqaməti üzrə nəzərəçarpacaq artımın 

proqnozlaşdırılması “DOST” Agentliyinə ayrılacaq vəsaitin həcminin 2 dəfə artırılaraq 30 

mln. manat həddində müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. 2022-ci ildə “DOST” Agentliyinə 

ayrılacaq vəsaitin artımı Agentliyin fəaliyyətinin effektivliyinin və əhatəliliyinin artırılması 

ilə əlaqədar olduğu bildirilməkdədir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr tarixli 387 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin 

Nizamnaməsi”nə əsasən Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi  “DOST” 

mərkəzlərinin idarə edilməsi, onların fəaliyyətinə nəzarət və qiymətləndirmənin həyata 

keçirilməsi, eləcə də məşğulluq, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində, habelə 

Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq digər sahələrdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi siyahıda göstərilən xidmətlərin “DOST” 

mərkəzlərində göstərilməsinin təşkili ilə bağlı fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir. 

Hazırda “DOST” mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmət istiqamətləri qeyd edilən 

Fərman ilə təsdiq edilmiş “DOST” mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin siyahısı”na 

əsasən tənzimlənir. Belə ki, siyahıda nəzərdə tutulmuş xidmətlər sırasında əmək 

pensiyası və sosial müavinət sahələrində göstərilən xidmətlər, ünvanlı dövlət sosial 

yardımın təyin edilməsi,  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin 

edilməsi və sığortaolunanların fərdi uçota alınması və uçotdan çıxarılması kimi xidmətlər 

öz əksini tapmışdır. 

Qanun layihəsində Fondun aparatının və onun yerli orqanlarının saxlanılması üçün 

növbəti ildə 102,9 mln. manat vəsaitin xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin 

proqnoz göstəricisindən 15,4 mln. manat (17,6%) çoxdur. Qeyd edək ki,  bu xərclər 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədd çərçivəsindədir.  

Göründüyü kimi, Fondun və “DOST” Agentliyi üzrə  xərclərin nəzərəçarpacaq 

dərəcədə artımın proqnozlaşdırılması bu sahə üzrə müəyyən edilmiş funksiyaların 

həyata keçirilməsində daha optimal bölgünün aparılmasını zəruri edir.   

Qeyd edilməlidir ki, Fondun “DOST” Agentliyinin maliyyələşdirilməsində əsas 

donorlardan biri kimi çıxış etməsi ayrılmış vəsaitin səmərəli istifadəyə nəzarəti təmin 

etmə baxımından Agentliyin onun qarşısında hesabatlı olmasını zəruri edir. 
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3.18. Dəfn üzrə müavinətin baratla ödənilməsi növbəti ildə pensiya və 

müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət haqları 

xərclərinin artımla proqnozlaşdırılmasına təsir edən əsas amillərdəndir.  

Pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət 

haqları xərclərinin ödənilməsinə 2022-ci ildə 18,7 mln. manat vəsait ayrılması 

proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin gözlənilən icra göstəricisindən 1,3 mln. manat (7,5%), 

2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisindən isə 2,1 mln. manat (12,7%) çoxdur. 

2022-ci ildə əhaliyə ödənişlər üzrə proqnozlaşdırılan xərcin cari ilin gözlənilən 

icrası ilə müqayisədə artım tempinin 4,6% olmasına baxmayaraq pensiya və 

müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət haqları xərclərinin cari 

ilin gözlənilən icrası ilə müqayisədə artım tempi 7,5%-dir. 

Belə ki, hazırda pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və 

sair xidmət haqları xərcləri yalnız müvəkkil banklar tərəfindən qeyd edilən sosial 

ödənişlərin əhaliyə çatdırılması üzrə xərcələri əhatə etməklə müvafiq pul dövriyyəsinə 

görə müəyyənləşdirilir. Növbəti ildə bu istiqamət üzrə xərclərin əhaliyə ödənişlər üzrə 

xərcləri 2,9 faiz bəndi üstələməsi əsasən Fond tərəfindən dəfn müavinətinin baratla 

çatdırılması zamanı daha yüksək faiz dərəcəsi tətbiq edilməklə xidmət haqqının 

ödənilməsi ilə əlaqədardır. Bu da qeyd edilən istiqamət üzrə proqnozun daha yüksək 

artımlara nəzərdə tutulduğunu göstərir. 

 

3.19. Hesablama Palatası aparılmış islahatların işçilərin sayına deyil, onların 

iş yerlərinin dəyişməsinə səbəb olması fonunda Fondun aparatının və onun yerli 

orqanlarının saxlanılması xərclərində proqnozlaşdırılmış nəzərəçarpacaq artımın 

əsasən əmək haqqı ilə bağlı xərclərin artımından formalaşdığı, üzvlük haqları ilə 

bağlı xərclərdə nəzərdə tutulmuş artımın isə ehtiyatlı addım olması qənaətindədir.  

Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə Fondun aparatının və onun yerli orqanlarının 

saxlanılması üçün 102,9 mln. manat vəsaitin xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır ki, bu da 

cari ilin gözlənilən icrasından 15,4 mln. manat və ya 17,6%, 2020-ci ilin icra 

göstəricisindən isə 34,8 mln. manat və ya 51,1% çoxdur. 

Təqdim edilmiş məlumata əsasən cari ilin I yarısında Fondun aparatının və onun 

yerli orqanlarının saxlanılması üzrə xərc edilmiş vəsait 30,7 mln. manat olmuş, ilin 

sonuna isə bu göstəricinin 2,9 dəfə çox, yəni 87,5 mln. manat olacağı nəzərdə tutulur. 

“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 30 iyun tarixli 1077 nömrəli Fərmanına əsasən 
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Fondun sosial xidmət göstərilməsi ilə bağlı hüquq və öhdəlikləri, habelə tabeliyindəki 

sosial xidmət müəssisələri bütün əmlakı ilə birlikdə yeni yaradılan Sosial Xidmətlər 

Agentliyinə keçirilmişdir. 

Qeyd edilən funksiyaların Sosial Xidmətlər Agentliyinə verilməsi bu sahədə 

fəaliyyət göstərən işçilərin də işlədikləri qurumu dəyişməsini ifadə edir. İşçilərin 

işlədikləri qurumu dəyişməsi öz növbəsində əvvəlki fəaliyyət göstərdikləri qurumda onlar 

üzrə yaranan xərclərin azalamasını şərtləndirir. Lakin  cari il üçün Fondun aparatının və 

onun yerli orqanlarının saxlanılması üzrə gözlənilən xərcin əvvəlki ilin müvafiq 

göstəricisini 19,4 mln. manat (28,5%) üstələməsi əsasən yuxarıda qeyd edilən Fərmana 

əsasən Fondun Publik Hüquqi şəxs stastusuna sahib olması və bununla işçilər üzrə 

müəyyən edilmiş əməkhaqqı fondunun həcminin artırılması ilə bağlıdır. 

Növbəti ildə saxlanma xərcinin cari ilin gözlənilən xərcindən 15,4 mln. manat 

(17,6%) çox proqnozlaşdırılması Fondun struktur vahidlərində müvafiq dəyişiklərin 

edilməsi, yeni struktur vahidlərinin yaradılması ilə əlaqədar izah oluna bilər. 

Qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının 

ödənilməsi xərclərinin 65,0 min manat olacağı proqnozlaşdırılır ki, bu da cari ilin 

proqnoz göstəricisindən 8,3% çoxdur.  

Fond tərəfindən təqdim edilmiş məlumata əsasən üzvlük haqqlarının ödənişi 

müvafiq qaydada xarici valyutalar ilə həyata keçirildiyindən həmin valyuta 

məzənnələrindəki baş verəcək dalğalanmalardan irəli gələrək növbəti ildə bu istiqamət 

üzrə xərc edilməsi proqnozlaşdırılan vəsaitin məbləği artırılmışdır. 

Növbəti ildə  Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf 

Assosiasiyası arasında 2004-cü il 23 sentyabr tarixində imzalanmış “İnkişaf üçün Kredit 

Sazişi”nə əsasən “Pensiya və sosial təminat” layihəsi üzrə kreditin qaytarılması üzrə 

xərc cari ilin müvafiq proqnoz göstəricisinə bərabər tutulmaqla, yəni 600,0 min manat 

həddində olacağı nəzərdə tutulur. 
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IV BÖLMƏ. TÖVSİYƏLƏR 

 

Hesablama Palatası təqdim edilmiş sənəd və məlumatları, müvafiq hesabatları 

təhlil edərək müəyyənləşdirdiyi nəticələrə əsaslanaraq aşağıdakıları tövsiyə edir: 

1. 1.1.-ci nəticəyə əsaslanmaqla 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci 

maddəsinə büdcədənkənar dövlət fondunun növbəti il üçün büdcə layihəsi ilə birlikdə 

büdcə ilindən sonrakı üç il üzrə tərtib edilərək təqdim olunması ilə bağlı əlavələrin 

edilməsini; 

2. 1.1-ci nəticəyə əsaslanmaqla 

 “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci 

maddəsinə büdcədənkənar dövlət fondunun növbəti il üzrə büdcəsinin funksional və 

iqtisadi təsnifata uyğun olaraq paraqraflar səviyyəsində layihəsinin “Büdcə zərfi”nə daxil 

edilməsi ilə bağlı əlavələrin olunmasını; 

3. 1.1-ci nəticəyə əsaslanmaqla 

 Ölkədə dövlət vəsaitləri üzərində hesabatlılığın tamlığının təmin edilməsi, 

maliyyə inzibatçılığının gücləndirilməsi, həmçinin “Hesablama Palatası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin icrasına şəraitin yaradılması 

məqsədilə büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin icrasının, dövlət büdcəsində 

olduğu kimi, Qanunla təsdiq edilməsini, həmçinin bu fondların layihələrinin Milli Məclisə 

təqdim edilməsi prosesi üzrə normalarının müəyyən olunmasını; 

4. 1.4-cü nəticəyə əsaslanmaqla 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməli olan məbləğin dəqiqləşdirilməsini, 

həmçinin həmin məbləğin növbəti il üçün ayrılması nəzərdə tutulan hissəsinin  pensiya 

növləri üzrə bölgüsünün hər il müvafiq Qanun layihəsində əks etdirilməsini; 

5. 1.3-cü nəticəyə əsaslanmaqla 

 Dövlət büdcəsindən dövlət öhdəliyi hesab edilən xərclərin maliyyələşdirilməsi 

üçün ayrılmış vəsaitlərin funksional və iqtisadi təsnifat üzrə bölgüsünün təqdim 

olunmasını; 

6. 1.1, 1.4, 2.3 və 2.7-ci nəticələrə əsaslanmaqla 

 Qanun layihəsi ilə birgə təqdim olunan izahatın məlumatlılıq səviyyəsinin 

yüksəldilməsi məqsədilə nəzərdə tutulmuş maliyyə vəsaitləri və nəticələr, müşahidə 

edilən və nəzərdə tutulan meyllər və s. barədə məlumatların izahatda əks etdirilməsi ilə 

bağlı tələblərin büdcə qanunvericiliyində müəyyən olunmasını; 
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7. 1.4-cü nəticəyə əsaslanmaqla 

 Fondun növbəti il üzrə büdcəsinə dair Qanun layihəsində “gəlirlər” maddəsinin 

“məcburi dövlət sosial sığorta haqları” bölməsinin strukturunun “Sosial sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda göstərilən gəlir mənbələrinə 

uyğunlaşdırılmasını; 

8. 1.4-cü nəticəyə əsaslanmaqla 

 Fondun gələcək dövrlərdə maliyyə dayanıqlılığının təmin edilməsi üzrə 

potensialının müəyyənləşdirilməsində əsas elementlerdən hesab edilən sığorta 

ehtiyatlarının tərkibi və onlardan istifadə üzrə hesabatlılığın formalaşdırılmasını; 

9. 2.7-ci nəticəyə əsaslanmaqla 

Fondun real öhdəliyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından əmək pensiyalarının 

yenidən hesablanması zamanı keçmiş dövlər üzrə yaranmış və ödənilməmiş pensiya 

məbləğlərinin növbəti ildə ödəniləcək hissəsinin Fondun öhdəliyi olaraq Qanun 

layihəsində göstərilməsini. 

 

 Azərbaycan   Respublikasının   Hesablama   Palatası   hesab   edir   ki, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edilmiş Qanun layihəsi ölkə 

qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun hazırlanmaqla sosial və büdcə siyasətinin 

ümumi məqsədlərinə, Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi prinsiplərinə 

(vahidlik və müstəqillik) müvafiqdir. 

Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Qanun layihəsinin Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisində  müzakirə edilməsi tövsiyə olunur. 

Rəy 04 noyabr 2021-ci il tarixdə Hesablama Palatasının Kollegiyasında 

müzakirə edilərək təsdiq edilmişdir. 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

   HESABLAMA PALATASININ  

                  SƏDRİ                                                       VÜQAR GÜLMƏMMƏDOV 

 


