
8 

 

Təlimata 1 saylı əlavə 
 
 

Şəxsin olduğu yer üzrə məlumat cədvəli 
 
 

Sıra 
sayı 

Seçicinin 
soyadı, adı, 
atasının adı 

Doğulduğu il (18 yaşı 
tamam olmuşlar üçün 
doğulduğu ay və gün) 

Daimi 
qeydiyyatda 
olduğu yerin 

ünvanı 

Olduğu 
yerin 

ünvanı 

Olduğu 
yerdə 

qalacağı 
müddət 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

____ saylı seçki dairəsinin ____ saylı seçki məntəqəsi  

məntəqə seçki komissiyasının sədri _____________________ 
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Təlimata 2 saylı əlavə 
 

 
___ saylı ________________ seçki dairəsinin      
dairə seçki komissiyasına 
____________________________________ 
                     (yaşayış yerinin ünvanı, 
____________________________________ 
            şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən  
____________________________________ 
             sənədin seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi, 
____________________________________ 
                       soyadı, adı, atasının adı) 

tərəfindən  

 
Ə  R  İ  Z  Ə 

 
 
Mən, ____ saylı ___________________ seçki dairəsi ____ saylı seçki 

məntəqəsinin ərazisində yuxarıda göstərilən ünvanda daimi qeydiyyatda 
olmaqla yaşamağıma baxmayaraq, adım seçicilər siyahısına düşməmişdir.  

Xahiş edirəm ki, səsvermə hüququmu həyata keçirmək üçün adımın ____ 
saylı seçki məntəqəsinin seçicilər siyahısına daxil edilməsini təmin edəsiniz.  

 
 

İmza _________   ________________________________ 
                                             (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

     
“____” ____________ 20____      il  
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Təlimata 2 “a” saylı əlavə 
 

 
___ saylı ________________ seçki dairəsi ___ 
saylı seçki məntəqəsinin məntəqə seçki 
komissiyasına 
_____________________________________ 
                 (yaşayış yerinin ünvanı, 

_____________________________________ 
             şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən  
_____________________________________ 
            sənədin seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi, 
_____________________________________ 
                             soyadı, adı, atasının adı) 

tərəfindən  

 

 
Ə  R  İ  Z  Ə 

 
Mən, ____ saylı ___________________ seçki dairəsi ____ saylı seçki 

məntəqəsinin ərazisində yuxarıda göstərilən ünvanda daimi qeydiyyatda 
olmaqla yaşamağıma baxmayaraq, adım seçicilər siyahısına düşməmişdir.  

Xahiş edirəm ki, səsvermə hüququmu həyata keçirmək üçün adımın ____ 
saylı seçki məntəqəsinin seçicilər siyahısına daxil edilməsini təmin edəsiniz.  

 
 
İmza _________ _________________________________ 
                         (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

 
“____” ____________ 20____      il  
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Təlimata 3 saylı əlavə 
 
 

___ saylı ________________ seçki dairəsinin 
dairə seçki komissiyasına 
_____________________________________ 
                  (daimi qeydiyyatda olduğu yerin ünvanı, 
_____________________________________ 
            şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən  
_____________________________________ 
                 sənədin seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi, 
_____________________________________ 
                                soyadı, adı, atasının adı) 

tərəfindən  

 

Ə  R  İ  Z  Ə 
 

Mən, ___ saylı __________________________ seçki dairəsi ____ saylı seçki 
 

məntəqəsinin ərazisində ____________________________________ ünvanda 
                                       (olduğu yerin ünvanı)                           

(seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi 
gündən əvvəlki 12 ayın azı 6 ayından artıq müddət ərzində), yəni “____” 
____________ ______ ildən yaşamağıma baxmayaraq, adım seçicilər 
siyahısına düşməmişdir.  

Xahiş edirəm ki, səsvermə hüququmu həyata keçirmək üçün adımın ____ 
saylı seçki məntəqəsinin seçicilər siyahısına daxil edilməsini təmin edəsiniz.  

 
 
İmza   _________   ________________________________ 
                                   (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

 
“____” ____________ 20____       il  
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Təlimata 3 “a” saylı əlavə 
 
 

___ saylı ________________________ seçki 
dairəsi ___ saylı seçki məntəqəsinin məntəqə 
seçki komissiyasına 
_____________________________________ 
                     (daimi qeydiyyatda olduğu yerin ünvanı, 

_____________________________________ 
             şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən  

_____________________________________ 
                 sənədin seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi, 
_____________________________________ 
                             soyadı, adı, atasının adı) 

tərəfindən  

 

Ə  R  İ  Z  Ə 
 

Mən, ___ saylı __________________________ seçki dairəsi ____ saylı seçki  
 

məntəqəsinin ərazisində ____________________________________ ünvanda 
                                        (olduğu yerin ünvanı) 

(seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi 
gündən əvvəlki 12 ayın azı 6 ayından artıq müddət ərzində), yəni “____”  
____________ ______ ildən yaşamağıma baxmayaraq, adım seçicilər 
siyahısına düşməmişdir.  

Xahiş edirəm ki, səsvermə hüququmu həyata keçirmək üçün adımın ____ 
saylı seçki məntəqəsinin seçicilər siyahısına daxil edilməsini təmin edəsiniz.  

 
 
İmza   _________    _______________________________ 
                                  (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı) 

 
“____” ____________ 20____     il  

 


