
2016-cı il dövlət büdcəsi 
haqqında qanun qəbul 
olundu

22 sentyabr 2015-ci il tarixdə

Azərbaycan Respublikasının 2016-
cı il dövlət büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu qəbul olunmuşdur və

2016-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə

minməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Qeyd olunan Qanunun 1-ci 
maddəsində Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il
dövlət büdcəsinin gəlirləri 14.57 
mlrd. manat, xərcləri 16.26 mlrd. 
manat məbləğində təsdiq edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2015-
ci illə müqayisədə dövlət 
büdcəsinin gəlirləri və xərcləri 
təqribən 5 mlrd. manat 
azaldılmışdır.

Lisenziya qaydalarına 
dəyişiklik

10 sentyabr 2015-ci il tarixində

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti “Bəzi fəaliyyət növlərinə

xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi
qaydalarının təkmilləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-
ci il 2 sentyabr tarixli 782 nömrəli
Fərmanına dəyişikliklər edilməsi
barədə fərman (“Fərman”) 
imzalamışdır. Dəyişikliyə əsasən, 
sellülar (mobil) rabitə
xidmətlərinin göstərilməsi məqsədi
ilə xüsusi razılıq (lisenziya) 
verilməsi və ya cari lisenziyanın
qüvvədə olma müddətinin
uzadılması üçün lisenziya verən
dövlət orqanı - Azərbaycan
Respublikasının Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi və ərizəçi
arasında texnoloji standartın adı
göstərilməklə lisenziya müqaviləsi
imzalanır.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Fərmanda Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə mövcud normativ hüquqi aktların 3 
(üç) ay müddətində Fərmana uyğunlaşdırılması
ilə bağlı təkliflərini və 2 (iki) ay müddətində

sellülar (mobil) fəaliyyət növü üzrə xüsusi razılıq
(lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə

şərtləri müəyyən edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etməsi
barədə göstəriş vermişdir.
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