
 
  

 
Dövlət qeydiyyat nişanında əks olunmuş 

rəqəmlərin kombinasiyası 

Dövlət rüsumunun məbləği (manatla) 
 
Seriyası müxtəlif hərflərdən 

ibarət olduqda 
 

Seriyası eyni hərflərdən 
ibarət olduqda 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 1500 2500 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 1000 1500 

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 500 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

“Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanında əks 
 olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının  

sifariş verilməsi üzrə inzibati reqlament”ə 
1 nömrəli Əlavə 

 
Fiziki şəxslər üçün 
 

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin      ______________________________________qeydiyyat məntəqəsinə 
Fiziki şəxs_____________________________________________________________tərəfindən 

(soyadı, adı, atasının adı) 
Əlaqə vasitələri:  
Telefon, faks nömrələri: 
 elektron poçt ünvanı: 
 

Ə R İ Z Ə 
 
Xahiş 
edirəm_______________________________________________________________________________________ 

(harada və kimdən alındığını göstərməli) 
______________________________________________________________________________________aldığım 
nəqliyyat vasitəsini qeydiyyata alıb, _______________________________________________________________ 
   (qeydiyyat hərəkətinin adı göstərilir) 
dövlət qeydiyyat nişanları və qeydiyyat şəhadətnaməsi verəsiniz. 
Buraxılış 
ili_________________Markası__________________________________________________________________ 
Nəqliyyat vasitəsinin tipi ___________________________Banın 
tipi___________________________________________ 
Dövlət qeydiyyat nişanı __________________tranzit N-si ____________qeydiyyat şəhadətnaməsi_______________ 
Mühərrik N-si ______________________________________, 
Rəngi_____________________________________________ 
Ban N-si ___________________________ Şassi N-si______________________________________ 
Maksimum kütləsi (yük avtomobilləri üçün)_____________________________________________________________ 
Yüksüz kütləsi (yük avtomobilləri 
üçün)_________________________________________________________________ 
Dayanacaq yerinin 
ünvanı_____________________________________________________________________________ 
Ərizəyə aşağıdakılar əlavə edilir: 
_____________________________________________________________________________________________ 
Qeydiyyata alınmış əvvəlki rayon:____________________________________________________________ 
Qeydiyyat hərəkətləri sahibin nümayəndəsi tərəfindən aparılır: 
_______________________________________________________________________________________ 

(soyadı, adı, atasının adı) 
 
Şəxsiyyət vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi _______________________________________________________________ 
 
 Əlaqə vasitələri:  
Telefon,  faks nömrələri: 
 elektron poçt ünvanı:__________________________________________ 
Vəkalətnamə_________________________________________________________________________________ 
    (nə vaxt, kim tərəfindən verilib, reyestr N-si, tarixi) 
 Şəxsi imzası______________________________________  
           “_____”____________________20 
______il 
 
 
 
 
 



  

“Nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanında əks  
olunmuş rəqəmlərin və ya hərflərin kombinasiyasının  

sifariş verilməsi üzrə inzibati reqlament”ə 
 2 nömrəli Əlavə 

 
Hüquqi şəxslər üçün 

Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin _______________________________________________________qeydiyyat 
məntəqəsinə 

Ə R İ Z Ə 
___________________________________________________________________________________tərəfindən 

(hüquqi şəxsin adı) 
_______________________________________________________________ 
Hüquqi şəxsin ünvanı ________________________________________________________________________ 
Əlaqə vasitələri: telefon, faks nömrələri, e-poçt ünvanları____________________________________ 
Rayon________________________________________________ telefon №-si_________________ 
Nəqliyyat vasitəsinin dayanacağının(qarajın) ünvanı____________________________________________ 
Rayon_______________________________________  telefon №-si_________________ 
Xahiş olunur_________________________________________________________________________________ 

(işin mahiyyəti izah edilir) 
Göstərilən sənədlər ərizəyə əlavə edilir: 
1.____________________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________________________ 

Nəqliyyat vasitəsi barədə məlumat 
1. Nəqliyyat vasitəsinin tipi 
 
 

2. Markası, modeli 

3. Banın tipi 
 
 

4. İstehsalçı zavod 

5. Buraxılış ili 
 
 

6. Mühərrik №-si 

7. Ban №-si 
 
 

8. Şassi №-si 

9. Maksimum kütləsi 
 
(yük avtomobilləri ücün) 

10. Rəngi 

11. Yüksüz kütləsi 
 
(yük avtomobilləri ücün) 

12. Dövlət q.n.  ___________________________  

13. Qeydiyyat şahadətnaməsi 
 
 

14. Tranzit №-si 

 
Nəqliyyat vasitəsinin sənədləşdirilməsi Dövlət Yol Polisinə etibar edilir _____________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
     (soyadı, adı, atasının adı) 
      Şəxsi imzası təsdiq edilir 
      Rəhbərin imzası 
      Baş mühasibin imzası 
M.Y. 
 
 


