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YANVAR AYINDA QANUNVERİCİLİYƏ EDİLƏN 

MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏRİN  

XÜLASƏSİ 

  
Cari buraxılış –IX, 01 fevral, 2021-ci il 

 
 

LAWELS bloqunun Qanunvericilik yenilikləri buraxılışları Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər və digər yeniliklərin aylıq icmalı üzrə cari və xüsusi 

buraxılışları ehtiva edir. 

 
 

 

Ana səhifə 

 

Bütün buraxılışlar Bizimlə əlaqə 

 

 

 
 

 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxsin 

yaradılması və Qarabağ Dirçəliş Fondunun Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında 

Fərman imzaladı. 

Fərmana əsasən “Qarabağ Dirçəliş Fondu”u publik hüquqi şəxsdir və strukturuna Fondun Aparatı, 

filialları və nümayəndəlikləri daxildir. 

Fondun fəaliyyət istiqamətlərinə müvafiq sahədə dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata 

keçirilməsində iştirak etmək, aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq etmək, işğaldan 

azad olunmuş ərazilərdə bərpa, yenidənqurma və dayanıqlı inkişaf işinin həyata keçirilməsinə 

maliyyə dəstəyi göstərmək; bununla bağlı sərmayələr cəlb etmək, habelə bu istiqamətdə fəaliyyətin 

effektiv təşkili məqsədilə təbliğat-təşviqat və maarifləndirmə işi aparmaq; işğaldan azad edilmiş 

ərazilərdə bərpa, yenidənqurma və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin dövlət-özəl tərəfdaşlığı 

çərçivəsində təmin edilməsi istiqamətində işləri təşviq etmək və digər məsələlər daxildir. 

Fondun idarəetmə orqanları Müşahidə Şurası və İdarə Heyətidir. Şura Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi 9 (doqquz) üzvdən ibarətdir. Fondun cari 

fəaliyyətinə rəhbərliyi 3 (üç) üzvdən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirir.  

Fərmana əsasən, “Qarabağ Dirçəliş Fondu”nun nizamnamə fondu 1 milyon manatdır və dövlət 

büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşdırılır. 

https://www.lawels.com/
https://www.lawels.com/
https://www.lawels.com/category/legislation/
https://www.lawels.com/%c9%99laq%c9%99/
https://www.lawels.com/%c9%99laq%c9%99/
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Fərmanla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 

tabeliyində “Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi” publik hüquqi 

şəxsinin yaradılması haqqında Fərman imzaladı. 

Fərman əsasında yaradılmış “Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi” 

Azərbaycan Respublikası ilə Dördüncü Sənaye İnqilabı sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlığı və bu sahədə əlaqələndirməni, habelə rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə 

çağırışların, təşəbbüslərin, strategiyaların və layihələrin təhlilini və koordinasiyasını həyata keçirən 

publik hüquqi şəxsdir.  

Mərkəzin Müşahidə Şurası 3 üzvdən ibarətdir və onun fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti 

həyata keçirəcək. Mərkəzin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi isə İcraçı direktor həyata keçirəcəkdir. 

Fərmanlarla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

3. Azərbaycan Respublikası Prezidenti media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi və 

Medianın İnkişafı Agentliyinin Nizamnaməsinin təsdiqi haqqında Fərman imzaladı. 

Medianın İnkişafı Agentliyi medianın inkişafının dəstəklənməsi, media sahəsində mütəxəssislər 

hazırlanması və onların əlavə təhsilinin təşkili, audiovizual, çap, onlayn media subyektlərinin və 

informasiya agentliklərinin, habelə jurnalistlərin və digər media işçilərinin fəaliyyətinin, eləcə də 

media sahəsində yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin 

stimullaşdırılması məqsədilə yaradılan publik hüquqi şəxsdir.  

Agentliyin nizamnamə fondu dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına formalaşır. Agentliyin fəaliyyətinə 

ümumi rəhbərliyi və nəzarəti Prezident tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən sədr və 

6 (altı) üzvdən ibarət Müşahidə Şurası həyata keçirir. Eyni zamanda, Agentliyin fəaliyyətinə cari 

rəhbərliyi icraçı direktor həyata keçirir. Agentliyin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti dövlət büdcəsi 

və qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşir. 

Fərmanlarla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edildi. 

Dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında Anım Gününün 

təsis edilməsi haqqında" 2 dekabr 2020-ci il il tarixli və “Azərbaycan Respublikasında Zəfər 

Gününün təsis edilməsi haqqında” 3 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamlarından irəli gəlir. Belə ki, 

Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsində nəzərdə tutulan bayram günlərinin siyahısına “Zəfər Günü” 

də əlavə edilmiş və “Zəfər Günü” iş günü hesab olunmayan bayram günlərinə aid edilmişdir. Eyni 

zamanda hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasının işğal altında olan torpaqlarının azad 

edilməsi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad etmə günü - "Azərbaycan Respublikasında 

Anım Günü” kimi qeyd olunacaq.  

https://president.az/articles/49876
https://president.az/articles/49932
https://president.az/articles/50112
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Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

5.   Azərbaycan Respublikası Prezidenti Sənaye parklarının, sənaye məhəllələrinin və 

aqroparkların idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Fərman 

imzaladı. 

Fərmana əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki “Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin əsasında nazirliyin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu İqtisadi 

Zonaların İnkişafı Agentliyi yaradılıb. 

İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi sənaye parklarının (Balaxanı Sənaye Parkı istisna olmaqla), 

sənaye məhəllələrinin (Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılan sənaye məhəllələri istisna 

olmaqla) və aqroparkların fəaliyyətinin təşkili, onların idarə olunması və inkişafı ilə bağlı tədbirlər 

hazırlayan, həyata keçirilməsini təmin edən, o cümlədən bu istiqamətdə göstərilən dövlət dəstəyi 

tədbirlərində iştirak etmək məqsədilə yaradılmışdır. 

Agentliyin idarəetmə orqanları Müşahidə Şurası və İdarə Heyətidir. Müşahidə Şurasının 4 (dörd) 

üzvünü Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, 3 (üç) üzvünü isə müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, “Azərişıq” ASC, Azərbaycan Meliorasiya 

və Su Təsərrüfatı ASC təşkil edir. Agentliyin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi 5 (beş) üzvdən ibarət İdarə 

Heyəti həyata keçirəcək.  

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

6. “Startapın müəyyən olunması meyarları” və “İnnovativ layihələrin ictimaiyyət üçün açıq 

reyestrinin aparılması və “Startap” pasportunun verilməsi Qaydaları” təsdiq edildi 

 

Nazirlər Kabineti tərəfindən verilən izaha əsasən: 

▪ 20 № li Qərar üzrə meyarlara cavab verən və “Startap” şəhadətnaməsi əldə edən hüquqi və ya 

fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 102.1.31-ci və ya 106.1.23-cü 

maddəsində nəzərdə tutulan azadolmadan istifadə hüququ qazanır və “Startap” şəhadətnaməsi 

aldıqları tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə, mikro və ya kiçik 

sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər mənfəət vergisindən, fərdi sahibkar kimi fəaliyyət 

göstərən fiziki şəxslər gəlir vergisindən – 3 il müddətinə azad edilirlər.  

▪ Eyni zamanda qəbul edilmiş 21 №li Qərarla təsdiq edilmiş “İnnovativ layihələrin ictimaiyyət 

üçün açıq reyestrinin aparılması və “Startap” pasportunun verilməsi Qaydaları” innovativ 

layihələrin, yəni iqtisadi və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədilə elmi-tədqiqat və təcrübə-

konstruktor işlərinin və onların nəticələrinin tətbiqi əsasında yeni və ya təkmilləşdirilmiş mal (iş, 

xidmət), texnoloji proses yaradılmasına və yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyətlə bağlı 

olan layihələrlə əlaqədar ictimaiyyət üçün açıq məlumatların əks olunduğu reyestrinin aparılması 

qaydasını müəyyən edir. Reyestrin aparılmasının məqsədi ölkədə mövcud olan innovativ 

layihələrin mərkəzləşdirilmiş açıq məlumat bazasını yaratmaqla, ictimaiyyətin həmin məlumat 

bazasından şəffaf, çevik və səmərəli istifadəsinin təmin edilməsidir. 

Dəyişikliklərlə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

https://president.az/articles/50124
https://president.az/articles/50330
https://nk.gov.az/az/article/1375/

