
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi    

Seçki Komissiyasının 04 fevral 2021-ci  

il tarixli, SQ-02/2021-1 saylı qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər üzrə dairə 

seçki komissiyaları tərkibinin formalaşdırılması üçün  

püşkatma komissiyalarının təşkili və püşkatmanın 

keçirilməsi qaydaları haqqında 

T Ə L İ M A T 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin 

hazırlanması və keçirilməsini təmin edən dairə seçki komissiyalarının 

tərkibi "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər 

haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 28.1-ci 

maddəsinə uyğun olaraq səsvermə gününə ən azı 55 gün qalmış 7 

üzvdən ibarət tərkibdə aktiv seçki hüququna malik olan, bitərəf, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında daimi yaşayan Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarından təşkil edilir. Dairə seçki komissiyasının 

tərkibi müvafiq ərazidə ictimai birliklərin, siyasi partiyaların yerli 

təşkilatları və yaşayış yeri üzrə seçicilərin yığıncağının göstərdikləri 

namizədlər arasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi 

qaydada  keçirilən püşkatma yolu ilə müəyyən edilir. 

2. Püşkatmanı keçirmək məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü (üzvləri) tərəfindən 

azı 3 nəfərdən ibarət tərkibdə rayon, şəhər püşkatma komissiyası  təşkil  

edilməlidir. Püşkatma komissiyasının tərkibinə ictimai birliklərin,  



siyasi partiyaların yerli təşkilatları və seçicilərin yaşayış yeri üzrə 

yığıncaqları bir namizəd göstərə bilərlər. Bu barədə Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən seçkilərə ən azı 60 gün qalmış kütləvi 

informasiya vasitələri ilə və başqa mümkün üsullarla elan verilir. 

Bundan sonra 2 gün müddətində püşkatma komissiyası üzvlüyünə 

"Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında" 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 13.1-ci maddəsinin 

tələblərinə cavab verən şəxslərin sırasından namizəd göstərilməsi 

barədə müvafiq qaydada təsdiqlənmiş (siyasi partiyalar, ictimai 

birliklərin yerli təşkilatlarının möhürləri ilə, seçicilərin yaşayış yeri 

üzrə yığıncaqları üçün notarial qaydada və ya icra hakimiyyəti 

orqanları tərəfindən) protokollar elanda göstərilən ünvana təqdim 

edilir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü həmin protokollarda 

göstərilmiş namizədlər arasından komissiyasının tərkibini о vaxt 

müəyyən edə bilər ki, namizədlərin sayı (şəhər və rayonlar üzrə təşkil 

olunacaq dairə seçki komissiyalarının sayı nəzərə alınmaqla) 5 

nəfərdən az olmasın. Müstəsna hallarda püşkatmanın keçirilməsi üçün 

zəruri olan sayda qalan namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

(üzvləri) tərəfindən "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 

seçkilər haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 13.1-ci 

maddəsinin tələblərinə cavab verən şəxslərin sırasından göstərilir. 

Püşkatma komissiyasının tərkibinin formalaşdırılması üçün 

namizədlərin soyadları, adları və ata adları eyni ölçülü, bir-birindən 

fərqlənməyən ayrıca dördkünc vərəqələrə yazılır, qutuya salınır və 



qarışdırılır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü tərəfindən qutudan 

çıxarılmış ilk 3 vərəqədə soyadı və adı qeyd olunan namizədlər 

püşkatma komissiyasının üzvü hesab olunurlar. 

3. Püşkatma komissiyasının təşkil edilməsi haqqında protokol 

tərtib edilir (Təlimata 1 saylı əlavə). Protokolda püşkatma komissiyası 

üzvlərinin soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya 

xidmət yeri, tutduğu vəzifə (bu olmadıqda – fəaliyyət növü), yaşayış 

yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürüldüyü 

göstərilir. Protokol püşkatmanı keçirən Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

üzvü tərəfindən imzalanır və Mərkəzi Seçki Komissiyasının möhürü ilə 

təsdiq edilir.  

4. Püşkatma komissiyasının tərkibi Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

üzvü tərəfindən elan edildikdən sonra püşkatma komissiyasının üzvləri 

arasında keçirilən səsvermə nəticəsində sadə səs çoxluğu ilə onun sədri 

seçilir və bu barədə müvafiq protokol tərtib edilərək komissiyanın 

üzvləri tərəfindən imzalanır ( Təlimata 2 saylı əlavə). 

5. Püşkatma komissiyası dairə seçki komissiyasının tərkibini 

formalaşdırmaq məqsədi ilə müvafiq ərazidə fəaliyyət göstərən siyasi 

partiyaların, ictimai birliklərin yerli təşkilatlarına, yaşayış yeri üzrə 

seçicilərin yığıncaqlarına dairə seçki komissiyası üzvlüyünə namizəd 

göstərmələri barədə müraciət edir. Bunun üçün kütləvi informasiya 

vasitələrinin xidmətlərindən, elan lövhələrindən və s.  üsullardan 

istifadə edilə bilər. Elanda püşkatma komissiyasının yerləşdiyi binanın 

ünvanı, telefon nömrəsi, püşkatmanın keçirilmə vaxtı haqqında 



məlumat verilməlidir. Püşkatma elan  verildikdən sonra 3 gün 

müddətində keçirilməlidir.  

6. Püşkatma komissiyası siyasi partiyaların və ictimai birliklərin 

yerli təşkilatlarını, yaşayış yeri üzrə seçicilərin yığıncaqlarını namizəd 

göstərilməsi haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiq 

edilmiş sənədlərin (protokolların) nümunələri ilə tanış edir və bu 

barədə müvafiq qeyd aparır. Püşkatma komissiyası siyasi partiyaların, 

ictimai birliklərin yerli təşkilatlarına, yaşayış yeri üzrə seçicilərin 

yığıncaqlarına namizəd göstərilməsi və püşkatmanın qaydaları 

haqqında məlumat verməlidir. 

7. Siyasi partiyaların, ictimai birliklərin yerli təşkilatları dairə 

seçki komissiyası üzvlüyünə namizəd göstərmək məqsədi ilə 

nizamnamələrinə uyğun olaraq yığıncaq keçirməli, namizədi müəyyən 

etməli və püşkatma komissiyasına bu barədə təsdiqlənmiş protokol 

təqdim etməlidirlər.  

8. Dairə seçki komissiyasına namizəd göstərmək məqsədi ilə 

keçirilən yaşayış yeri üzrə seçicilərin yığıncağında ən azı 5 seçici 

iştirak etməlidir. Yığıncaq keçirmək məqsədi ilə ilk iclasda onun sədri 

və katibi seçilir. Dairə seçki komissiyasına namizəd göstərilməsi 

barədə qərar iclas iştirakçılarının  sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunaraq 

protokol tərtib edilir, sədr və katib tərəfindən imzalanır və püşkatma 

komissiyasına təqdim edilir. Protokolda yığıncağın bütün 

iştirakçılarının soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənədin seriyası və nömrəsi göstərilməlidir.  



9. Dairə seçki komissiyası üzvlüyünə "Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında" Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Qanununun  28.1-ci və 28.2-ci maddələrinin tələblərinə 

cavab verən şəxslərin sırasından təqdim edilmiş namizədlər, onların 

göstərilməsinə dair protokolların daxil olma tarixinə görə püşkatma 

komissiyası tərəfindən ardıcıllıqla bunun üçün tərtib edilmiş “Dairə 

seçki komissiyası üzvlüyünə namizədlər” kitabında qeyd edilir.  

10. Püşkatma komissiyası əvvəlcədən elan olunmuş tarixdə dairə 

seçki komissiyası üzvlüyünə göstərilmiş siyasi partiyaların, ictimai 

birliklərin yerli təşkilatlarının və yaşayış yeri üzrə seçicilərin 

yığıncaqlarının bir nümayəndəsi, komissiya üzvlüyünə namizədlər, 

müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin 

iştirakı ilə püşkatmanı keçirir. Püşkatma о vaxt keçirilə bilər ki, 

püşkatmanın  keçirilməsi üçün dairə seçki komissiyası üzvlüyünə 

namizədlərin sayı 9-dan az olmasın. Müstəsna hallarda püşkatmanın 

keçirilməsi üçün zəruri olan sayda namizədlər müvafiq qaydada  

rəsmiləşdirilməklə  püşkatma  komissiyası  tərəfindən "Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında" Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Qanununun  28.1-ci və 28.2-ci maddələrinin 

tələblərinə cavab verən şəxslərin sırasından göstərilir.  

11. Kitabda olan namizədlərin soyadları, adları və ata adları eyni 

ölçülü, bir-birindən fərqlənməyən ayrıca dördkünc vərəqələrə yazılır, 

qutuya salınır və qarışdırılır. Püşkatma komissiyasının sədri tərəfindən 

qutudan çıxarılmış vərəqələrin ilk yeddisində qeyd olunan namizədlər 

dairə seçki komissiyasının üzvü seçilmiş hesab edilirlər.  



12. Püşkatma komissiyası püşkatmanın keçirilməsi barədə 

protokol tərtib edir (Təlimata 3 saylı əlavə). Protokolda püşkatmanın 

keçirildiyi seçki dairəsinin sıra sayı, adı, püşkatmanın keçirildiyi tarix 

və yer, püşkatma keçirən şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, dairə seçki 

komissiyası üzvlüyünə namizəd göstərilənlərin və püşkatma 

nəticəsində onun tərkibinə seçilmiş şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, 

təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifə (bu 

olmadıqda – fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, 

hansı təşkilatdan irəli sürüldüyü göstərilir.  Protokola siyasi partiyaların 

və ictimai birliklərin yerli təşkilatlarının, yaşayış yeri üzrə seçicilərin 

yığıncaqlarının püşkatmada iştirak edən nümayəndələrinin siyahısı da 

əlavə edilməklə püşkatma komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanır.  

13. Püşkatma keçirildikdən və dairə seçki komissiyasının tərkibi 

formalaşdırıldıqdan sonra dairə seçki komissiyası özünün ilk iclasını 

keçirərək komissiyanın sədrini və katibini müəyyən edir və bu barədə 

müvafiq protokol tərtib olunur. 

14.  Püşkatma komissiyasının protokolu, “dairə seçki komissiyası 

üzvlüyünə namizədlər” kitabı, müvafiq  dairə seçki komissiyası 

üzvlüyünə namizəd göstərilməsi barədə siyasi partiyaların, ictimai 

birliklərin yerli təşkilatlarının və seçicilərin yaşayış yeri üzrə 

yığıncaqlarının protokolları və dairə seçki komissiyasının ilk iclasının 

protokolu Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verilir.  

  



              Təlimata 1 saylı əlavə

   

___________________________ püşkatma komissiyasının 
         (şəhər, rayon) 

 tərkibinin formalaşdırılması üçün keçirilən iclasın 
 

P  R  O  T  O  K  O  L  U 
 

_________________               “____” ________  20__ il                 
     (iclasın keçirildiyi yer) 
 

İclasa sədrlik edir: Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi 

Seçki Komissiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi __________________                                                                  
                                              (soyadı, adı, atasının adı) 
 

 İştirak edirlər: Püşkatma komissiyasının tərkibinə seçilmək 

üçün irəli sürülmüş namizədlər ____ nəfər  
 

G  Ü  N  D  Ə  L  İ  K 
 

1. ________________seçki ərazisində püşkatma komissiyasının               
        (şəhər, rayon)  

tərkibinin formalaşdırılması.  
 

 Eşidildi: İclasa sədrlik edən Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi 

___________________________ iclas iştirakçılarına seçki ərazisi üzrə 
              (soyadı, adı, atasının adı) 

seçki komissiyalarının təşkil olunması üçün püşkatma komissiyasının 

yaradılması zərurətini qeyd edərək “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinə seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Qanunundan irəli gələn məsələləri və bu barədə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qəbul edilmiş 

təlimatı nəzərə çatdırdı. 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər 

haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununa müvafiq olaraq 

______________ seçki ərazisində fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların, 
        (şəhər, rayon)                       
 

ictimai birliklərin, seçicilərin yaşayış yerindən, ziyalılardan, müharibə 

veteranlarından, əmək qabaqcıllarından, həmin ərazidə hörmət və 



nüfuza sahib olan və heç bir partiyanı təmsil etməyən vətəndaşlardan 

ibarət nümayəndələr irəli sürülmüşlər.  
 

 İclasda iştirak edən həmin namizədlər arasında püşkatma 

keçirilir. 

1._______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

   _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

   _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

2._______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

   _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

   _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

3._______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

   _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

   _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

4._______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

    _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

    _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

5._______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

   _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

    _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

 

İclasda iştirak edən namizədlər arasında püşkatma keçirilmişdir. 

1._______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

   _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

   _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

2._______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

   _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

   



 _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

3.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş  və ya xidmət yeri,  

     _______________________________________________________ 
tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı,  

     _______________________________________________________ 
telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

 

 

______________________  seçki ərazisi üzrə püşkatma komissiyasının  
                (şəhər, rayon) 

üzvləri seçilmişlər. 

 

 

 

İclasa sədrlik edən: 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

səlahiyyətli nümayəndəsi:    ________      ___________________                      

                (imza)                (soyadı, adı, atasının adı) 

 

 

         “____” ________  20__ il   

 

M.Y.                          

 

 
Qeyd: 

Protokol iclas keçirilən ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən təsdiq olunur. 

Protokolun bir nüsxəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

göndərilir. 

  



  Təlimata 2 saylı əlavə 

 

_____________________________  seçki ərazisində 
                                                  (şəhər, rayon) 

keçirilən püşkatma komissiyası  iclasının 
 

P  R  O  T  O  K  O  L  U 
 

_________________               “____” ________  20__ il                
     (iclasın keçirildiyi yer) 

 

 İclasa sədrlik edir: Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi 

Seçki Komissiyasının səlahiyyətli nümayəndəsi __________________                                                               
                                                  (soyadı, adı, atasının adı) 

 İştirak edir: 3 nəfər püşkatma komissiyasının üzvləri  

     

G  Ü  N  D  Ə  L  İ  K 
 

 1. Püşkatma komissiyasının sədrinin seçilməsi. 

 

 Eşidildi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının      səlahiyyətli      nümayəndəsi,    iclasa    sədrlik    

edən ____________________ komissiya üzvlərini “Naxçıvan Muxtar 

                    (soyadı, adı, atasının adı) 

Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Qanunundan irəli gələn məsələlər və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq təlimatı ilə tanış 

etdikdən sonra püşkatma komissiyasına sədr seçilməsi üçün təklif 

verilməsini onlardan xahiş etdi. 

1. Püşkatma komissiyasının üzvü ________________________ 
                                                                         (soyadı, adı, atasının adı)        
təklif etdi ki,  ______________________________________________ 
                                                                            (soyadı, adı, atasının adı) 
 

______________________  püşkatma komissiyasının sədri seçilsin. 
                        (şəhər, rayon) 

 



Təklif səsə qoyularaq, yekdilliklə qəbul olunur. 

 

Beləliklə_____________________________________________ 
                               (soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri,  

_________________________________________________________ 
            tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi 
 

__________________ ərazisi üzrə yaradılmış püşkatma komissiyasının 
             (şəhər, rayon) 

sədri seçilir. 

 

 

 

İclasa sədrlik edən: 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

səlahiyyətli nümayəndəsi: ________      ___________________ 
                (imza)                (soyadı, adı, atasının adı) 

 
 

 

 

M.Y.               “____” ________  20__ il   

 

 

 

Qeyd:  

Protokol iclas keçirilən ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən təsdiq olunur. 

Protokolun bir nüsxəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

göndərilir. 

 

 

 

 

 

 



Təlimata 3 saylı əlavə 

 

_____ saylı____________ Dairə Seçki Komissiyasının 
 

formalaşdırılması üçün keçirilən püşkatma iclasının 
 

P  R  O  T  O  K  O  L  U 
 

_________________                 “____” ________  20__ il               
     (iclasın keçirildiyi yer) 

 
 

Püşkatma keçirən komissiyanın üzvləri: 

  

 1.__________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

 2.__________________________________________________ 
        (soyadı, adı, atasının adı)

 3.__________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

 
 

Püşkatma komissiyasının sədri iclasa sədrlik edir. 
         

G  Ü  N  D  Ə  L  İ  K 
 

 ____ saylı ____________ dairə seçki komissiyasının tərkibinin 

formalaşdırılması. 

İclasa sədrlik edən püşkatma komissiyasının üzvü 

_____________________________  püşkatmanı həyata keçirmək üçün 
      (soyadı, adı, atasının adı)   
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq 

təlimatını və “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər 

haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanunundan irəli gələn 

məsələləri dairə seçki komissiyasının üzvlüyünə namizədlərə 

çatdıraraq, namizədlər barədə məlumat verdi. Qeyd olundu ki, aşağıda 

adları göstərilən namizədlər müvafiq ərazidə fəaliyyət göstərən ictimai 



birliklərin, siyasi partiyaların yerli təşkilatlarının və yaşayış yeri üzrə 

seçicilərin yığıncaqlarında irəli sürülmüşlər. 

1.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya  xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür)     

2.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

3.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

4.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

5.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

6.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

7.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 



     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

8.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

9.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

müvafiq təlimatına uyğun olaraq püşkatmanı həyata keçirən püşkatma 

komissiyasının üzvləri ____ saylı ______________ dairə seçki 

komissiyasının üzvləri seçilmiş namizədləri elan edirlər. 

Püşkatma nəticəsində seçilmiş dairə seçki komissiyasının 

üzvləri: 

1.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

    _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür)  

2.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

3.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

4.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  



     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

5.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

6.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

7.  _______________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi  

     _______________________________________________________ 
(bu olmadıqda - fəaliyyət növü), şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin seriya və nömrəsi, 

     _______________________________________________________ 
yaşayış yerinin ünvanı, telefon nömrəsi, hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

 

 Püşkatma komissiyasının üzvləri:  
  

     _________      ___________________                       
                          (imza)                  (soyadı, adı, atasının adı) 

     _________      ___________________                       
                          (imza)                 (soyadı, adı, atasının adı) 

     _________      ___________________                       
                          (imza)                (soyadı, adı, atasının adı) 

 

M.Y.  
 

  

 

 (İclasın keçirildiyi inzibati binada yerləşən dövlət təşkilatının və ya həmin 

ərazidəki bələdiyyənin möhürü ilə  protokol təsdiq olunur). 

 

Qeyd: Protokolun iki nüsxədə tərtib edilərək bir nüsxəsi Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilir. 

 


