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Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilәrinin hazırlanmasına vә keçirilmәsinә dövlәt büdcәsindәn 
ayrılan maliyyә vәsaitlәrinin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülmәsi, göstәrilәn vәsaitlәrdәn tәyinatı 

üzrә istifadәyә nәzarәt edilmәsi qaydaları haqqında 

T Ә L İ M A T 

Bu Tәlimat Azәrbaycan Respublikası Prezidenti seçkilәrinin hazırlanması vә keçirilmәsinin dövlәt büdcәsi vәsaitlәri hesabına 
maliyyәlәşdirilmәsi, bu mәqsәdlә ayrılmış vәsaitlәr üzәrindә seçki komissiyalarının sәrәncam vermәsi, vәsaitlәrdәn istifadә 
haqqında hesabatların tәqdim olunması qaydalarını müәyyәnlәşdirir. 

 1. Ümumi müddәalar 

1.1. Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilәrinin (bundan sonra – seçkilәrin) hazırlanmasına vә keçirilmәsinә dövlәt 
büdcәsindәn ayrılan maliyyә vәsaitlәrinin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülmәsi vә hәmin vәsaitlәrdәn tәyinatı üzrә 
istifadәyә nәzarәt edilmәsi ilә bağlı münasibәtlәr Azәrbaycan Respublikası Seçki Mәcәllәsinin (bundan sonra – Seçki 
Mәcәllәsi) 89-cu, 96-cı, 97-ci maddәlәri, “Büdcә sistemi haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu vә bu Tәlimatla 
tәnzimlәnir. 
1.2.   Seçkilәrinin  hazırlanması vә keçirilmәsi, seçki komissiyalarının sәlahiyyәt müddәtindә onların fәaliyyәtinin tәmin 
edilmәsi xәrclәri  dövlәt büdcәsi hesabına hәyata keçirilir.  
1.3.   Maliyyә vәsaitlәrinin tәyinatı üzrә xәrclәnmәsinә qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada müvafiq seçki 
komissiyasının nәzarәt-tәftiş xidmәti nәzarәt edir. 
1.4.   Seçkilәrin hazırlanması vә keçirilmәsi üçün ayrılmış büdcә vәsaitinin uçotu seçki komissiyaları tәrәfindәn aparılır. 

2. Maliyyә vәsaitlәrinin seçki komissiyaları  
arasında bölüşdürülmәsi 

2.1.   Seçkilәrinin hazırlanması vә keçirilmәsi, seçki komissiyalarının sәlahiyyәt müddәtindә onların fәaliyyәtinin tәmin 
edilmәsi üçün ayrılmış maliyyә vәsaitlәri dövlәt büdcәsindәn qanunvericiliklә müәyyәn olunmuş qaydada Azәrbaycan 
Respublikası Mәrkәzi Seçki Komissiyasının (bundan sonra – Mәrkәzi Seçki Komissiyası) bank hesabına köçürülür.  
2.2.   Mәrkәzi Seçki Komissiyasına daxil olmuş pul vәsaitlәri sәsvermә gününә әn geci 35 gün qalmış  dairә seçki 
komissiyalarına köçürülür, onlar isә öz növbәsindә bu vәsaiti sәsvermә gününә әn geci 10 gün qalmış mәntәqә seçki 
komissiyaları arasında bölüşdürür. 
2.3.   Pul vәsaitlәri seçki komissiyaları arasında onların әhatә etdiyi hәr bir әrazinin inzibati, demoqrafik vә sosial-iqtisadi 
göstәricilәri, coğrafi mövqeyi vә iqlim şәraiti nәzәrә alınmaqla bölüşdürülür. 
2.4.   Seçki komissiyalarının sәdrlәri müvafiq seçki komissiyalarına ayrılmış pul vәsaitlәrinin sәrәncamçılarıdırlar. 
2.5.   Seçkilәrin hazırlanmasına vә keçirilmәsinә dövlәt büdcәsindәn ayrılan maliyyә vәsaitlәrinin seçki komissiyaları arasında 
bölüşdürülmәsi ilә әlaqәdar mәsәlәlәrin komissiyaların iclasında müzakirә edilmәsi, maliyyә sәnәdlәrinin seçki komissiyasının 
qәrarlarına uyğunluğu, mәsrәflәr haqqında maliyyә hesabatlarının Seçki Mәcәllәsi ilә müәyyәnlәşdirilmiş qaydada vә 
müddәtdә tәqdim edilmәsi üçün müvafiq seçki komissiyasının sәdri şәxsәn mәsuliyyәt daşıyır. 
2.6.   Seçki komissiyaları tәrәfindәn xәrclәnmәmiş dövlәt vәsaiti seçki günündәn әn geci 60 gün keçәnәdәk dairә vә 
mәntәqә seçki komissiyalarının hesabından Mәrkәzi Seçki Komissiyasının hesabına köçürülür vә onun hesabında qalır. Bu 
vәsaitlәr üzrә әmәliyyatlar Azәrbaycan Respublikasının “Büdcә sistemi haqqında” Qanunun 19.5-ci maddәsinin tәlәblәri 
gözlәnilmәklә hәyata keçirilir. 

3. Maliyyә vәsaitlәrinin uçotu, maliyyә hesabatlarının  
(mәlumatının) hazırlanması vә tәqdim edilmәsi 

         3.1.   Seçkilәrin hazırlanması vә keçirilmәsi üçün dairә vә mәntәqә seçki komissiyalarına ayrılmış büdcә vәsaitinin 
uçotu Mәrkәzi Seçki Komissiyası  tәrәfindәn   maliyyә   hesabatı   formalarına  uyğun  olaraq  ayrı-ayrılıqda aparılır. 
3.2.   Dairә seçki komissiyaları dairә vә mәntәqә seçki komissiyalarının seçkilәrlә bağlı tәsdiq olunmuş smetalarına uyğun 
surәtdә hәyata keçirilmiş xәrclәrin icrasının uçotunu hәr bir xәrc maddәsi üzrә aparır. 
3.3.   Mәrkәzi Seçki Komissiyasının, dairә vә mәntәqә seçki komissiyalarının maliyyә hesabatları Azәrbaycan Respublikasının 
Maliyyә Nazirliyinin 15 iyul 1998-ci il tarixli İ-62 saylı әmri ilә tәsdiq edilmiş idarәlәrin xәrclәr smetasının icrası haqqında 2 
nömrәli hesabat formasına uyğun tәrtib olunur. 
3.4.   Mәntәqә seçki komissiyaları dövlәt büdcәsindәn ayrılmış vәsaitin daxil olması vә xәrclәnmәsi barәdә dairә seçki 



komissiyasına sәsvermә günündәn sonra 5 gün müddәtindә bu Tәlimatın 1 saylı әlavәsinә uyğun olaraq maliyyә hesabatı 
tәqdim edir. Hesabat komissiyanın iclasında müzakirә edildikdәn sonra mәntәqә seçki komissiyasının sәdri tәrәfindәn tәsdiq 
edilir.  
3.5.   Dairә seçki komissiyası dövlәt büdcәsindәn ayrılmış vәsaitin daxil olması vә xәrclәnmәsi barәdә Mәrkәzi Seçki 
Komissiyasına sәsvermә günündәn sonra 10 gün müddәtindә bu Tәlimatın 1 saylı әlavәsinә uyğun olaraq maliyyә hesabatı 
tәqdim edir. Hesabat komissiyanın iclasında müzakirә edildikdәn sonra dairә seçki komissiyasının sәdri tәrәfindәn tәsdiq 
edilir. 
3.6.   Dairә seçki komissiyası seçkilәrin nәticәlәrinin rәsmi dәrc edildiyi tarixdәn başlayaraq 10 gün müddәtindә bu Tәlimatın 
1 saylı әlavәsinә uyğun olaraq mәntәqә seçki komissiyalarının icmal hesabatlarını vә dairә seçki komissiyasının hesabatlarını 
komissiyanın sәdri vә yerli xәzinәdarlıq idarәsinin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiq olunmaqla, Mәrkәzi Seçki Komissiyasına tәqdim 
edir. 
3.7. Mәrkәzi Seçki Komissiyası Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә, Milli Mәclisә vә kütlәvi informasiya vasitәlәrinә 
büdcә vәsaitlәrinin istifadәsi, namizәdlәrin, qeydә alınmış namizәdlәrin seçki fondlarının vәsaitinin xәrclәnmәsi barәdә 
seçkilәrin ümumi nәticәlәrinin rәsmi dәrci günündәn sonra 3 ay müddәtindә mәlumat tәqdim edir. Göstәrilәn maliyyә 
hesabatı vә mәlumatlar Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә, Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә tәqdim edildiyi 
gündәn başlayaraq 1 ay müddәtindә Mәrkәzi Seçki Komissiyasının rәsmi mәtbuat orqanında dәrc edilmәlidir. 

4. Yekun müddәalar 

4.1.   Bu Tәlimat qüvvәyә mindiyi gündәn Mәrkәzi Seçki Komissiyasının 4 iyul 2008-ci il tarixli 6/23-9 saylı Qәrarı ilә tәsdiq 
edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilәrinin hazırlanmasına vә keçirilmәsinә dövlәt büdcәsindәn ayrılan 
maliyyә vәsaitlәrinin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülmәsi, göstәrilәn vәsaitlәrdәn tәyinatı üzrә istifadәyә nәzarәt 
edilmәsi qaydaları haqqında” Tәlimat qüvvәdәn düşmüş hesab edilir. 

 


