
  
Seçki dairələrinin sxemi, qrafik təsviri və hüdudlarında dəyişiklik zərurəti  
yaradan normativ hüquqi aktların icrası və seçki dairələrinə aid tələblərin 

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə uyğunlaşdırılması ilə  
əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

 
Q Ə R A R I 

 
Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi vahidinin hüdudları daxilində 125 seçki 

dairəsi yaradıldıqdan sonra vaxtaşırı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə və  
qaydada mövcud seçki dairələrinin dislokasiyalarında  zəruri dəyişikliklər aparılmış, habelə 
seçki dairələrinin yenidən yaradılması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 avqust 2010-cu il tarixli 17/65 
saylı Qərarı ilə təsdiq edildikdən sonrakı dövr ərzində seçki dairələrinin sxemi, qrafik təsviri 
və hüdudlarında dəyişiklik zərurəti yaradan bir sıra normativ hüquqi aktlar qəbul 
edilmış,habelə mövcud seçki dairələrinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş normalara 
mümkün qədər daha çox uyğunlaşdırılması prosesinin davam etdirilməsinə ehtiyac 
yaranmışdır. Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 29.6-cı maddəsinə əsasən, 
seçki dairələrinin dislokasıyalarında bu cür dəyişikliklər Mərkəzi Seçki Komissiyası 
tərəfindən yaradılan, mütəxəssislərdən ibarət olan və hər il vahid seçici siyahıları 
dəqiqləşdirildikdən sonra 2 aydan gec olmayan müddət ərzində öz iclaslarını keçirməli 
olan Seçki dairələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi üzrə komissiyanın təklifləri 
əsasında Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən Seçki Məcəlləsinin 29.5-ci maddəsinə 
uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu zaman Seçki Məcəlləsinin 29.3 – 29.7-ci maddələrinin 
tələbləri nəzərə alınmalıdır. Seçki Məcəlləsinin 29.8-ci maddəsinə əsasən, dislokasiyalara 
aid bütün məlumatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasının Dövlət Avtomatlaşdırılmış İnformasiya 
Sistemində yerləşdirildiyindən bu prosesə öz səlahiyyətləri daxilində Mərkəzi Seçki 
Komissiyası Katibliyinin müvafiq şöbələri və aşağı seçki komissiyaları da cəlb edilir. 

Ona görə də, qeyd edilənlərlə əlaqədar lazımi tədbirlər görülməli, cari ilin vahid 
seçici siyahıları təsdiq edildikdən sonra 2 aydan gec olmayaraq müvafiq təkliflər təsdiq 
edilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməlidir. Bu qərarın icrası öz 
səlahiyyətləri daxilində “Seçki dairələrinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi üzrə 
komissiya”ya, Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin müvafiq şöbələrinə və dairə seçki 
komissiyalarına həvalə edilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası yuxarıda qeyd edilənləri 
əsas götürərək və Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci, 
28.4-cü və 29-cu maddələrinə uyğun olaraq   q ə r a r a   a l ı r : 

 
1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 avqust 2010-cu il 

tarixli 17/65 saylı Qərarı ilə seçki dairələrinin dislokasiyaları yenidən təsdiq edildikdən 
sonra qəbul edilmiş və seçki dairələrinin sxemi, qrafik təsviri və hüdudlarında dəyişiklik 
zərurəti yaradan normativ hüquqi aktların icrası ilə əlaqədar, habelə  seçki dairələrinə dair 
tələblərin Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 29-cu maddəsinə 
uyğunlaşdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər görülsün. 

2. Cari ildə vahid seçici siyahıları təsdiq edildikdən sonra 2 aydan gec olmayaraq  
müvafiq təkliflər təsdiq edilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilsin .  

3. Qərarın icrası öz səlahiyyətləri daxilində “Seçki dairələrinin sərhədlərinin 
müəyyən edilməsi üzrə komissiya”ya, Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin müvafiq 
şöbələrinə və dairə seçki komissiyalarına həvalə edilsin. 

4. Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  
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