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Təlimata 1 saylı əlavə 

 
(deputatlığa namizədin, qeydə alınmış namizədin adı, atasının adı, soyadı, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar bloklarının adı) 

 

 

“_____” _________________________ 20__ ilə xüsusi seçki hesabı barədə 
 

M Ə L U M A T 
 

Xüsusi seçki hesabına daxil olan vəsaitlər 
 

Sıra 

sayı 
Tarix 

Əməliyyatın 

məzmunu 

 

 

Daxil olmuşdur, o cümlədən : 

Cəmi 
Namizədin 

xüsusi vəsaiti 

Siyasi 

partiyanın, 

siyasi partiyalar 

blokunun vəsaiti 

Vətəndaşlardan 

daxil olmuş 
ianələr 

Hüquqi 

şəxslərdən 

daxil olmuş 
ianələr 

Sair 

daxil- 

olmalar 

         

         

         

Yekun       

 

Qeyd:  _________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Xüsusi seçki hesabından istifadə olunan vəsaitlər 
 

Sıra 

sayı 
Tarix 

Əməliyyatın 

məzmunu 

 

 

Xərclənmişdir, o cümlədən : 

Cəmi 

Seçici imzalarının 

toplanmasına 

yönəldilmiş 
təşkilati-texniki 

tədbirlər üçün  

Seçkiqabağı 
təşviqatla bağlı 
işlərin, habelə 
informasiya və 

məşvərət 
xidmətlərinin 

dəyərinin 

ödənilməsi üçün  

Seçki 

kampaniyasının 

keçirilməsi ilə 
əlaqədar hüquqi 

şəxslərin və 
vətəndaşların 

bilavasitə yerinə 
yetirdikləri digər 
işlərin ödənilməsi 

ilə bağlı xərclər 

Sair 

xərclər 

        

        

        

Yekun      
 

Qeyd: sair xərclər maddəsinin açıqlaması: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bankın rəhbəri 
 

Baş mühasib 

(möhür)  

“_____”________________ 20___ il 
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Təlimata 2  saylı əlavə 
 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə  
seçkilərdə seçki fonduna vəsaitin daxil olması və 

xərclənməsinin  
 

   ___ ______________20____ il 

 

M A L İ Y Y Ə    H E S A B A T I  
  

(manatla)  

 Xüsusi seçki hesabının olduğu bankın adı 

 
 

 

 Xüsusi seçki hesabının nömrəsi 

 
 

 

 
Gəlirlərin və xərclərin tərkibi   

I Cəmi daxil olub    

1 Deputatlığa namizədin xüsusi vəsaiti  

 

  

2 Fiziki şəxslərin könüllü ianəsi    

 

  

3 Hüquqi şəxslərin könüllü ianəsi   

 

  

4 Deputatlığa namizədləri irəli sürmüş siyasi 

partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının 

vəsaiti 

  

II Xərclərin cəmi   

1 Seçici imzalarının toplanmasına yönəldilmiş 
təşkilati-texniki tədbirlərin maliyyə təminatı, 

habelə seçici imzalarının toplanması üçün 

müvafiq şəxslərə haqq ödənilməsi 

  

2 Seçkiqabağı təşviqatla bağlı tədbirlərin, habelə 
informasiya və məşvərət xidmətləri dəyərinin 

ödənilməsi 

  

3 Hüquqi şəxslərin və vətəndaşların bilavasitə 
yerinə yetirdikləri digər işlərin dəyərinin 

ödənilməsi ilə bağlı xərclər 
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III 
Seçki gününə istifadə olunmamış qalıq 

məbləği 
  

 İstifadə olunmamış qalıq məbləğlərinin 

bölüşdürülməsi:   

  

1 Hesabda qalan pul vəsaitlərinin seçki 

fondlarına ianə vermiş hüquqi və fiziki 

şəxslərin cari hesablarına qaytarılan məbləğ 

  

 

Deputatlığa namizəd,  

qeydə alınmış namizəd______________________ _______________ 

və ya                                     (soyadı, adı və atasının adı)                            (imza) 

onun səlahiyyətli nümayəndəsi___________________ _______________ 

və ya                        (soyadı, adı və atasının adı)                  (imza) 

siyasi partiyalar və ya siyasi partiyalar 

blokunun maliyyə məsələləri üzrə  
səlahiyyətli nümayəndəsi______________________ ______________ 

və ya                                       (soyadı, adı və atasının adı)                            (imza) 
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