
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi    

Seçki Komissiyasının 04 fevral 2021-ci  

il tarixli, SQ-02/2021-2 saylı qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir. 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilər üzrə məntəqə 

seçki komissiyaları tərkibinin təşkil edilməsi üçün püşkatmanın 

keçirilməsi qaydaları haqqında 

T Ə L İ M A T 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərin 

hazırlanması və keçirilməsini təmin edən məntəqə seçki 

komissiyalarının tərkibi "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə 

seçkilər haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 33.1-ci 

maddəsinə uyğun olaraq seçki gününə ən azı 30 gün qalmış 5 üzvdən 

ibarət tərkibdə aktiv seçki hüququna malik olan, bitərəf,  Naxçıvan  

Muxtar  Respublikasında  daimi  yaşayan  Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarından təşkil edilir. Məntəqə Seçki Komissiyasının tərkibi 

müvafiq ərazidə ictimai birliklərin, siyasi partiyaların yerli 

təşkilatlarının və həmin dairə seçicilərinin yığıncaqlarının göstərdikləri 

namizədlər arasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi 

qaydada müvafiq dairə seçki komissiyası tərəfindən həyata keçirilən 

püşkatma yolu ilə müəyyən edilməlidir. 

2. Püşkatma keçirilməsi məqsədilə dairə seçki komissiyasının 

üzvləri yaradılması nəzərdə tutulan seçki məntəqələrinin yerləşəcəkləri 

ərazilərə təhkim olunaraq müvafiq ərazidə fəaliyyət göstərən siyasi 

partiyaların, ictimai birliklərin yerli təşkilatlarına, yaşayış yeri üzrə 



seçicilərə məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə namizəd irəli sürmələri 

üçün müraciət etməlidirlər. Bu məqsədlə kütləvi informasiya 

vasitələrinin xidmətlərindən, elan lövhələrindən və digər üsullardan 

istifadə edilə bilər. Elanda püşkatmanın şərtləri, keçiriləcəyi yer və 

vaxtı göstərilməlidir. 

3. Siyasi partiyaların, ictimai birliklərin yerli təşkilatları məntəqə 

seçki komissiyası üzvlüyünə namizəd təqdim etmək məqsədi ilə öz 

nizamnamələrinə uyğun olaraq yığıncaq keçirməli, namizədi müəyyən 

etməli və dairə seçki komissiyasına bu barədə təsdiqlənmiş protokol 

təqdim etməlidirlər. 

4. Məntəqə seçki komissiyasına namizəd təqdim etmək məqsədi 

ilə keçirilən yaşayış yeri üzrə seçicilərin yığıncağında ən azı 10 nəfər 

iştirak etməlidir. Yığıncaq keçirmək məqsədi ilə ilk iclasda onun sədri 

və katibi seçilir. Məntəqə seçki komissiyasına namizəd göstərilməsi 

barədə qərar iclas iştirakçılarının sadə səs çoxluğu ilə qəbul olunaraq 

protokol tərtib edilir, sədr və katib tərəfindən imzalanır və müvafiq 

dairə seçki komissiyasının üzvünə təqdim edilir. Protokolda yığıncağın 

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

edən sənədin seriyası və nömrəsi göstərilməlidir. 

5. Məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə "Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında" Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Qanununun 13.1-ci və 33.2-ci maddələrinin tələblərinə 

cavab verən şəxslərin sırasından təqdim edilmiş namizədlər onların 

təqdim edilməsinə dair protokolların daxil olma tarixinə görə dairə 

seçki komissiyasının üzvü tərəfindən ardıcıllıqla bunun üçün tərtib 



edilmiş “məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə namizədlər” kitabında 

qeyd edilir. 

6.  Siyasi partiyaların, ictimai birliklərin yerli təşkilatlarının və 

yaşayış yeri üzrə seçicilərin yığıncaqlarının göstərdikləri namizədlər 

arasında püşkatma о vaxt keçirilə bilər ki, həmin namizədlərin sayı 7 

nəfərdən az olmasın. Müstəsna hallarda püşkatmanın keçirilməsi üçün 

zəruri olan sayda qalan namizədlər dairə seçki komissiyası tərəfindən 

müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməklə  "Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinə seçkilər haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Qanununun  13.1-ci və 33.2-ci maddələrinin tələblərinə cavab verən 

şəxslərin sırasından göstərilir. 

7. Püşkatmanı dairə seçki komissiyasının üzvü keçirir. O, elan 

olunmuş tarixdə və yerdə məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə 

namizəd irəli sürmüş siyasi partiyaların, ictimai birliklərin yerli 

təşkilatlarının, yaşayış yeri üzrə seçicilərin yığıncaqlarının 

nümayəndələrinin və məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə 

namizədlərin iştirakı ilə püşkatma keçirir. Kitabda olan namizədlərin 

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

ayrıca dördkünc vərəqələrə yazılır, qutuya salınır və qarışdırılır. Dairə 

seçki komissiyasının üzvü tərəfindən qutudan çıxarılmış vərəqələrin ilk 

beşində qeyd olunan namizədlər məntəqə seçki komissiyasının üzvü 

seçilmiş hesab edilirlər. 

8. Dairə seçki komissiyasının üzvü püşkatmanın keçirilməsi 

barədə protokol tərtib edir (Təlimata 1 saylı əlavə). Protokolda 

püşkatmanın keçirildiyi seçki məntəqəsinin sıra sayı, püşkatmanın 



keçirildiyi tarix və yer, püşkatma keçirən şəxsin soyadı, adı, atasının 

adı, məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə namizəd göstərilənlərin və 

püşkatma nəticəsində onun tərkibinə seçilmiş şəxslərin soyadı, adı, 

atasının adı, təvəllüdü, təhsili, iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifəsi (bu 

olmadıqda – fəaliyyət növü), yaşadığı yerin ünvanı, telefon nömrəsi 

yazılır. Protokola siyasi partiyaların və ictimai birliklərin yerli 

təşkilatlarının, yaşayış yeri üzrə seçicilərin yığıncaqlarının püşkatmada 

iştirak edən nümayəndələrinin siyahısı da əlavə edilməklə dairə seçki 

komissiyasının üzvü tərəfindən imzalanır. Daha sonra məntəqə seçki 

komissiyasının ilk iclası keçirilərək məntəqə seçki komissiyasının sədr 

və katibi seçilir. Bu barədə müvafiq protokol hazırlanır. 

9. Protokol, “məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə namizədlər” 

kitabı, müvafiq məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə namizəd 

göstərilməsi barədə siyasi partiyaların, ictimai birliklərin yerli 

təşkilatlarının və seçicilərin yaşayış yeri üzrə yığıncaqlarının 

protokolları ilə birlikdə dairə seçki komissiyasında saxlanılır.  

 

  



       Təlimata 1 saylı əlavə 

_____ saylı________________ seçki dairəsinin 

dairə seçki komissiyasının ___________ saylı 

məntəqə seçki komissiyasının formalaşdırılması  

üçün keçirilən püşkatma iclasının 
 

P  R  O  T  O  K  O  L  U    № 
 

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

İclasa sədrlik edir: Dairə seçki komissiyasının üzvü__________ 
 

 _________________________________________________________ 
(soyadı, adı, atasının adı) 

 

İclasda iştirak edirlər: Məntəqə seçki komissiyasının 

üzvlüyünə namizədlikləri irəli sürülmüş vətəndaşlar 

1. ________________                  _________________________ 
                (soyadı, adı, atasının adı)                               (hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

2.  ________________                  _________________________ 
                (soyadı, adı, atasının adı)                               (hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

3. ________________                  _________________________ 
                (soyadı, adı, atasının adı)                               (hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

4. ________________                  _________________________ 
                (soyadı, adı, atasının adı)                               (hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

5.  ________________                  _________________________ 
                (soyadı, adı, atasının adı)                               (hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

6.  ________________                  _________________________ 
                (soyadı, adı, atasının adı)                               (hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

7. ________________                  _________________________ 
                (soyadı, adı, atasının adı)                               (hansı təşkilatdan irəli sürülmüşdür) 

    
 

G  Ü  N  D  Ə  L  İ  K 
 

 1. _____ saylı məntəqə seçki komissiyasının tərkibinin 

formalaşdırılması 

 Eşidildi: İclasa sədrlik edən dairə seçki komissiyasının üzvü 

__________________________ məntəqə seçki komissiyası üzvlüyünə 
                 (soyadı, adı, atasının adı) 

namizədlikləri irəli sürülmüş vətəndaşlara, məntəqə seçki 

komissiyasının formalaşdırılması qaydalarından, “Naxçıvan Muxtar 



Respublikası Ali Məclisinə seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Qanununda və bu məsələ ilə əlaqədar Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının hazırladığı 

təlimatdan aid hissələri nəzərə çatdıraraq püşkatmanı həyata keçirdi. 

 Püşkatma nəticəsində “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinə seçkilər haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Qanununa müvafiq olaraq məntəqə seçki komissiyasının 5 nəfərdən 

ibarət üzvləri aşağıdakı kimi seçilmiş oldular: 

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

    _____________________________________________________  
(bu olmadıqda -fəaliyyət növü), yaşadığı yerin ünvanı, telefon nömrəsi) 

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

    _____________________________________________________  
(bu olmadıqda -fəaliyyət növü), yaşadığı yerin ünvanı, telefon nömrəsi) 

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

    _____________________________________________________  
(bu olmadıqda -fəaliyyət növü), yaşadığı yerin ünvanı, telefon nömrəsi) 

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

    _____________________________________________________  
(bu olmadıqda -fəaliyyət növü), yaşadığı yerin ünvanı, telefon nömrəsi) 

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

    _____________________________________________________  
(bu olmadıqda -fəaliyyət növü), yaşadığı yerin ünvanı, telefon nömrəsi) 

 
 

İclasa sədrlik edən: 

 ____ saylı __________ dairə  

 seçki komissiyasının üzvü:     _________      ___________________                       
                         (imza)             (soyadı, adı, atasının adı) 
 

 M.Y. 

       “____” ________  20__ il 

 
Qeyd: Protokol iki nüsxədə tərtib olunur. Birinci nüsxə məntəqə seçki 

komissiyasında, ikinci nüsxə isə dairə seçki komissiyasında saxlanılır.   

     



 


