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2020-ci il üçün yaşayış minimumu müəyyən 

edildi 

16 dekabr 2019-cu il tarixində təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il 

üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa (bundan sonra 

“Qanun”) müvafiq olaraq, Azərbaycanda 2020-ci il üçün yaşayış minimumu aşağıdakı 

qaydada müəyyən edilmişdir: 

i. ölkə üzrə 190 manat; 

ii. əmək qabiliyyətli əhali üçün 201 manat; 

iii. pensiyaçılar üçün 157 manat; 

iv. uşaqlar üçün 170 manat. 

Qanun 1 yanvar 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir. 

 



 

Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il üçün 

ehtiyac meyarının həddi müəyyən edildi 

16 dekabr 2019-cu il tarixində təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2020-ci il 

üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa (bundan 

sonra “Qanun”) müvafiq olaraq, ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi 

məqsədilə 2020-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 160 manat məbləğində müəyyən 

edilmişdir. 

 

   Qanun 1 yanvar 2020-ci il tarixindən qüvvəyə minir. 
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