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    Təlimata 1 saylı əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən ______________________ 
                                                             seçkinin (referendumun) adı 

üzrə hazırlanmış seçki bülletenlərinin (referendum  
üzrə səsvermə bülletenlərinin) poliqrafiya müəssisəsindən 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil 
verilməsi haqqında 

 
A K T 

 
Bakı şəhəri         “_____”__________20____ il 

                         Saat _______ 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 99.4 – 99.5-ci 

maddələrinin  tələblərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının sifarişi ilə   
_______________________________________________________  

(poliqrafiya müəssisəsinin adı) 

hazırlanaraq, respublika üzrə ____________ seçki dairəsində qeydə  
   (sayı) 

alınmış  ____________________     _________ seçicilərin   ümumi    
                                   (sözlə)                             (rəqəmlə)                         
sayı əsas götürülməklə və həmin saydan 3 (üç) faiz     

__________________    _______ artıq olmaqla, ________________     
              (sözlə)         (rəqəmlə) 
nömrədən _______ nömrəyədək cəmi __________  ________ seçki   
                                                    (sözlə)              (rəqəmlə)         

bülleteni (referendum üzrə səsvermə bülleteni) Komissiyanın 

səlahiyyətli nümayəndəsinə təhvil verildi.    
  

Poliqrafiya  müəssisəsinin 

səlahiyyətli nümayəndəsi ________ __________________ 

                                                       (imza)                   (inisialı və soyadı) 

               M.Y. 
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Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
katibi           _______ ___________________ 
                   (imza)               (inisialı və soyadı) 

 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü                       ________ ___________________ 

 (imza)                 (inisialı və soyadı)  

 

M.Y. 

 

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 
 

 

 

_________ 
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Təlimata 2 saylı əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üzrə hazırlanmış dairə və məntəqə seçki komissiyalarının 
səsvermə protokollarının poliqrafiya müəssisəsindən Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verilməsi 
haqqında 

 
A K T 

 
Bakı şəhəri                   “_____”__________20___ il 

 

Saat _______ 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin  

100.7-ci maddəsinin  tələbinə uyğun olaraq, Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sifarişi ilə 
_________________________________  hazırlanaraq, dairə seçki 

  (poliqrafiya müəssisəsinin adı) 

komissiyalarının nömrələnmiş və hər biri müxtəlif rəngdə olmaqla 3 

nüsxədən ibarət _____________ ________ ədəd səsvermə protokolu 
                             (sözlə)                      (rəqəmlə)   

və bu protokolların hər bir dairə seçki komissiyasına 30 (otuz) nüsxə 
hesabı ilə cəmi____________ ________ədəd nömrələnməmiş  surəti,                          
                                           (sözlə)                  (rəqəmlə) 

eləcə də  məntəqə  seçki komissiyalarının həmin qaydada çap 

olunaraq nömrələnmiş cəmi ________________  ______________ 
           (sözlə)                 (rəqəmlə) 

səsvermə protokolu, həmçinin həmin protokolların hər bir məntəqə 
seçki komissiyasına  30  (otuz)  nüsxə  hesabı  ilə  cəmi 

______________ ________ ədəd nömrələnməmiş surəti Mərkəzi 
    (sözlə)                            (rəqəmlə) 

Seçki Komissiyasına təhvil verildi. 
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Poliqrafiya müəssisəsinin 
səlahiyyətli nümayəndəsi  _______   _____________________ 

        (imza)                    (inisialı və soyadı) 

M.Y. 

 

Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
katibi          _______  ___________________ 

                (imza)                    (inisialı və soyadı) 

 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü                       _______    ___________________ 
                                (imza)                 (inisialı və soyadı) 

 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü        _______   ___________________ 
                 (imza)                (inisialı və soyadı) 

 

M.Y. 

 

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 
 

__________ 
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Təlimata 3 saylı əlavə  

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üzrə hazırlanmış səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) 
vəsiqələrinin poliqrafiya müəssisəsindən Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verilməsi 
haqqında 

A K T 

 

 Bakı şəhəri                 "____" ___________ 20___ il 

 

Saat ________ 

     

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.1-ci 

maddəsinin tələbinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının sifarişi ilə 
______________________________________________________ 

(poliqrafiya müəssisəsinin adı) 

hazırlanmış _________ nömrədən ____________nömrəyədək, cəmi  

 

_________________   ________  ədəd səsvermə üçün qeydiyyatdan            
       (sözlə)                          (rəqəmlə)                                                            

çıxma vəsiqəsi Komissiyanın səlahiyyətli nümayəndəsinə təhvil 

verildi.                                           

 

 
Poliqrafiya müəssisəsinin  
səlahiyyətli nümayəndəsi        _______    _______________ 
        (imza)               (inisialı və soyadı) 

 
  M.Y. 
 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
katibi                                          _______    _______________ 
           (imza)               (inisialı və soyadı) 
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Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
üzvü                                           _______    _______________ 
           (imza)               (inisialı və soyadı) 

 

  

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

                    

_________ 
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Təlimata 4 saylı əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üçün hazırlandıqdan sonra çıxdaş olunmuş və artıq çap edilmiş 
seçki bülletenlərinin (referendum üzrə səsvermə bülletenlərinin) 

məhv edilməsi haqqında 
 

A K T 
 

Bakı şəhəri                                “_____”__________20____il 

 

                        Saat _______ 

 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 99.5-ci 

maddəsinə uyğun   olaraq   ________________________________   
(poliqrafiya  müəssisəsinin adı) 

tərəfindən hazırlandıqdan sonra çıxdaş olunmuş ________________ 
             (sözlə) 

___________ nüsxə və artıq çap edilmiş ______________________  
(rəqəmlə)      (sözlə) 

__________________  nüsxə seçki bülleteni (referendum  üzrə  səs- 
            (rəqəmlə) 

vermə bülletenləri) aşağıda imza edən şəxslərin iştirakı ilə 

poliqrafiya müəssisəsində məhv edildi.  

 

Poliqrafiya müəssisəsinin  
səlahiyyətli nümayəndəsi  _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

                M.Y. 

 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
katibi     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 
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Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü            _________    _______________ 
                        (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü      _________    _______________ 
               (imza)                  (inisialı və soyadı) 

                     M.Y.  

 

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

_________ 
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Təlimata 4a  saylı əlavə 

 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üçün  hazırlandıqdan sonra çıxdaş olunmuş və artıq çap edilmiş 
seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının məhv edilməsi 

haqqında 
 

A K T 
 

Bakı şəhəri    “_____”__________20____il 

 

                         Saat _______ 

 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.7-ci 

maddəsinə uyğun  olaraq __________________________________  
(poliqrafiya  müəssisəsinin adı) 

tərəfindən  hazırlandıqdan sonra çıxdaş olunmuş 

_____________________  _________  nüsxə və artıq  çap   edilmiş 
                (sözlə)                                 (rəqəmlə) 

________________________ ____________nüsxə dairə və məntəqə 
              (sözlə)                                          (rəqəmlə) 

seçki komissiyalarının səsvermə protokolu aşağıda imza edən 

şəxslərin iştirakı ilə poliqrafiya müəssisəsində məhv edildi.  

 

Poliqrafiya müəssisəsinin  
səlahiyyətli nümayəndəsi  _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

                 M.Y. 

Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
katibi     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 
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Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü                     _________    _______________ 
                   (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü    _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

                   M.Y. 

 

 

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

_________ 
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Təlimata 4b  saylı əlavə 

 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üçün hazırlandıqdan sonra çıxdaş olunmuş və artıq çap edilmiş 
səsvermə üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrinin  

məhv edilməsi haqqında 
  

A K T 
Bakı şəhəri                      “_____”__________20____il 

                        

Saat _______ 

 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.1-ci 

maddəsinə uyğun olaraq __________________________________ 
(poliqrafiya  müəssisəsinin adı) 

 tərəfindən  hazırlandıqdan sonra çıxdaş olunmuş 

_____________________  ________  nüsxə  və   artıq   çap  edilmiş 
 (sözlə)                                    (rəqəmlə) 

_________________ _________ nüsxə səsvermə üçün qeydiyyatdan
  (sözlə)                  (rəqəmlə)  

çıxma vəsiqəsi aşağıda imza edən şəxslərin iştirakı ilə poliqrafiya 

müəssisəsində məhv edildi.  

 

Poliqrafiya müəssisəsinin  
səlahiyyətli nümayəndəsi  _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

M.Y. 

 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
katibi     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 
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Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü         _________    _______________ 
                                (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü    _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

                                 M.Y.  

 

 

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

 

__________ 
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          Təlimata 5 saylı əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üzrə seçki bülletenlərinin (referendum üzrə səsvermə 
bülletenlərinin)  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 
Komissiyası tərəfindən dairə seçki komissiyasına verilməsi 

haqqında 
 

A K T 
 

Bakı şəhəri                    “_____”__________20____il 

 

    Saat _______ 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 99.6-cı 

maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən _________________ saylı  

_______________________________seçki  dairəsinin dairə seçki  
   (seçki dairəsinin adı)  

komissiyasına həmin seçki dairəsinin seçki məntəqələri üzrə seçici 

siyahılarındakı seçicilərin ümumi sayına uyğun olaraq,  

_____________________________ __________ və həmin saydan    
                        (sözlə)                                             (rəqəmlə)   

3   (üç)   faiz ___________________ _______artıq olmaqla,  ______   
                                      (sözlə)                 (rəqəmlə)   

nömrədən _____ nömrəyədək, cəmi  _________________________  
(sözlə) 

 __________ ədəd seçki bülleteni (referendum üzrə səsvermə  
        (rəqəmlə)                           

bülletenləri) verildi. 
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Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
katibi     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü        _________    _______________ 
                    (imza)                  (inisialı və soyadı) 

Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Katibliyinin müdiri            _________    ________________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

M.Y. 

Dairə seçki komissiyasının  
sədri               _________    ________________ 
           (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Dairə seçki 
komissiyasının katibi         _________    __________________ 
                       (imza)                  (inisialı və soyadı) 

Dairə seçki 
komissiyasının katibi        _________    __________________ 
      (imza)                  (inisialı və soyadı) 

   M.Y. 

 

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

________ 
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   Təlimata 6 saylı əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən_______________________ 
                                                                                               seçkinin (referendumun) adı  

üzrə seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 
tərəfindən dairə seçki komissiyasına verilməsi haqqında 

 
A K T 

 
Bakı şəhəri            “_____”__________20___il 

 

                      Saat _______ 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.8-ci 

maddəsinə   uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Seçki Komissiyası tərəfindən  _______________  saylı  

________________________________________  seçki dairəsinin 
 (seçki dairəsinin adı)  

dairə seçki komissiyasına:  

1) dairə seçki komissiyasının nömrələnmiş və hər biri 

müxtəlif rəngdə olmaqla 3 nüsxədən ibarət 1 ədəd səsvermə 

protokolu, habelə bu protokolun nömrələnməmiş 30 (otuz) ədəd 

surəti; 

 2) seçki dairəsindəki seçki məntəqələri məntəqə seçki 

komissiyalarının __________-dən _________-dək nömrələnmiş və 

hər biri müxtəlif rəngdə olmaqla 3 (üç) nüsxədən ibarət cəmi   

________________________  _______ədəd  səsvermə  protokolu,   
                  (sözlə)                                      (rəqəmlə)                          

həmçinin   həmin  protokolun  hər  bir komissiya üçün 30 (otuz) 

nüsxə hesabı ilə cəmi ___________________________ __________  
                              (sözlə)                                               (rəqəmlə)  

nömrələnməmiş surəti verildi.  
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Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
katibi     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 
Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının  
üzvü        _________    _______________ 
                               (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyası  
Katibliyinin müdiri             ___________    _______________ 
                               (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 M.Y. 

 

Dairə seçki komissiyasının  
sədri     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Dairə seçki 
komissiyasının katibi        _________    __________________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

Dairə seçki 
komissiyasının katibi         _________    __________________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 M.Y. 

 

 

Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

________ 
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Təlimata 7 saylı əlavə  
 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üzrə qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsi blanklarının 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasından dairə 

seçki komissiyasına verilməsi haqqında 
 
 

A K T 

 

 Bakı şəhəri                   "____" ___________ 20______ il 

 

Saat ________ 

     

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.1-ci 

maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən ________________  saylı _____________ 

______________________________ seçki  dairəsinin  dairə  seçki  
               (seçki dairəsinin adı) 

komissiyasına _______________________ __________ nömrədən 
        (sözlə)                   (rəqəmlə)                                  

_________________________ _____________  nömrəyədək, cəmi  
                                 (sözlə)                        (rəqəmlə)  

______________________ ___________  ədəd  qeydiyyatdan çıxma 
                            (sözlə)                 (rəqəmlə)                                  

(səsvermə) vəsiqəsinin blankı verilmişdir. 

 

 

Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
katibi                                     _________    _______________ 
                        (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

HP
Rectangle



 30

Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
üzvü                                         _________    _______________ 
                (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Seçki Komissiyası 
Katibliyinin müdiri                   _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

                    M.Y. 

 

Dairə seçki komissiyasının 
sədri                                       _________    _______________ 
               (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Dairə seçki komissiyasının 
katibi                                         _________    ________________ 
            (imza)                  (inisialı və soyadı) 

Dairə seçki komissiyasının 
katibi                                         _________    ________________ 
           (imza)                  (inisialı və soyadı) 

                     M.Y. 

 

 

 
Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

_____________ 
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   Təlimata 8 saylı əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üzrə seçki bülletenlərinin (referendum üzrə səsvermə 
bülletenlərinin) dairə seçki komissiyasından məntəqə seçki 

komissiyasına verilməsi haqqında 
 

A K T 
 

__________________________        “____”_________20___il 
(rayon, şəhər, şəhərdə rayon, qəsəbə, kənd) 

         Saat _______ 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 99.6-cı 

maddəsinə uyğun olaraq ______ saylı _________________ 

_________________________________seçki dairəsinin dairə seçki 
(seçki dairəsinin adı) 

komissiyası tərəfindən həmin seçki dairəsinin _____ saylı seçki mən-

təqəsi üzrə seçicilər siyahısındakı seçicilərin ümumi sayına uyğun 

olaraq  həmin  saydan  90 (doxsan) faizdən az, 0,5 faizdən artıq ol-

mamaqla_______nömrədən_________nömrəyədək______________ 
                       (sözlə)  

______________ nüsxə  seçki  bülleteni (referendum üzrə səsvermə 
        (rəqəmlə) 

bülleteni),  cəmi    ________________   _______  ədəd seçki  
      (sözlə)                           (rəqəmlə) 

bülleteni (referendum üzrə səsvermə bülleteni) müvafiq məntəqə 

seçki komissiyasına verildi.  
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Dairə seçki  
komissiyasının sədri ____________    ___________________ 
              (imza)                               (inisialı və soyadı) 

                       M.Y. 

 

Məntəqə seçki komissiyasının 
sədri    _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

Məntəqə seçki komissiyasının                           
katibi     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

Məntəqə seçki komissiyasının 
katibi    _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

  M.Y. 

 

 
Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

________ 
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    Təlimata 9 saylı əlavə 

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üzrə məntəqə seçki komissiyalarının səsvermə protokollarının 
dairə seçki komissiyasından məntəqə seçki komissiyasına 

verilməsi haqqında 
 

A K T 
 

__________________________    “___”__________20_____il 
(rayon, şəhər, şəhərdə rayon, qəsəbə, kənd) 

                            

Saat _______ 

 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 100.8-ci 

maddəsinə uyğun olaraq   _____   saylı __________________  

_______________________________  seçki dairəsinin dairə seçki 
                      (seçki dairəsinin adı) 

komissiyası tərəfindən həmin seçki dairəsi ______ saylı seçki 

məntəqəsi məntəqə seçki komissiyasına___________ nömrəli və hər 

biri müxtəlif rəngdə olmaqla 3 (üç) nüsxədən  ibarət  1 (bir) ədəd  

səsvermə protokolu,  habelə bu protokolun nömrələnməmiş 30 (otuz) 

ədəd surəti verildi. 

       

Dairə seçki  
komissiyasının sədri ____________    _____________________ 
               (imza)                             (inisialı və soyadı) 

 M.Y. 

 

Məntəqə seçki komissiyasının 
sədri    ___________    _______________ 
               (imza)                     (inisialı və soyadı) 
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Məntəqə seçki komissiyasının 
katibi     _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Məntəqə seçki komissiyasının 
katibi    _________    _______________ 
             (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

 M.Y. 

 

 
Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

________ 
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Təlimata 10 saylı  əlavə  

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən______________________ 
seçkinin (referendumun) adı  

üzrə qeydiyyatdan çıxma (səsvermə) vəsiqəsi blanklarının dairə 
seçki komissiyasından məntəqə seçki  komissiyasına verilməsi 

haqqında 

 

A K T 
 

 Bakı şəhəri                    "____" ___________ 20_____il 

 

Saat ________ 

     

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 101.1-ci 

maddəsinə uyğun olaraq ___ saylı ____________________  

________________  seçki  dairəsinin  dairə  seçki komissiyasından 
 (seçki dairəsinin adı) 

həmin seçki dairəsi ______ saylı seçki məntəqəsinin məntəqə seçki 

komissiyasına ________________________   ________ nömrədən  
                                      (sözlə)                                       (rəqəmlə) 

___________________________   __________  nömrəyədək, cəmi 
                          (sözlə)                               (rəqəmlə) 

 

________________________   ________ ədəd qeydiyyatdan çıxma 
                      (sözlə)                                (rəqəmlə) 

(səsvermə) vəsiqəsinin blankı verilmişdir. 

 
 
Dairə seçki komissiyasının 
sədri                                     _________    _______________ 
                      (imza)                  (inisialı və soyadı) 

   M.Y. 
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Məntəqə seçki komissiyasının 
sədri                                       _________    _______________ 
       (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

Məntəqə seçki komissiyasının 
katibi                                      _________    _______________ 
       (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 
Məntəqə seçki komissiyasının 
katibi                                      _________    _______________ 
       (imza)                  (inisialı və soyadı) 

 

 M.Y. 

 

 

 
Qeyd: Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq 

olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir. 

 

_______ 
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