
 

Ümumvətəndaş pasportunun dəyişdirilməsi üçün 

tələb olunan sənədlər: 
 

 

1.    Ərizə-Anket  

2.    Şəxsiyyət vəsiqəsi (ksero-surəti ilə birlikdə) 

3.    Dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz 

4.    2 ədəd 3x4 sın. ölçüdə rəngli fotoşəkil 

5.    18-35 yaş hədlərində hərbi mükəlləfiyyətdən azad edilmə barədə hərbi biletin 

surəti və ya hərbi komissarlıq tərəfindən möhlət hüququ verilməsi qeydi ilə bağlı 

çağırış məntəqəsinə təhkim edilmə haqqında vəsiqənin surəti. 

 

Qeyd: 18 yaşına çatmamış uşaqların fotoşəkilinin ümumvətəndaş pasportuna əlavə 

edilməsi üçün vətəndaşlar 2 ədəd 3x4 sm. ölçüdə rəngli (parıldamayan) fotoşəkili, 

doğum haqqında şəhadətnamənin, 16 yaşından yuxarı şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini 

(əsli ilə birlikdə) təqdim etməlidirlər. Yaxın və ya digər qohumun uşağının şəkilini 

pasporta qeyd etmək üçün uşağın hər iki valideyninin notarius qaydasında təsdiq 

olunmuş razılıq ərizəsi BPQMİ rəhbərliyinin adına təqdim edilməlidir. 

 

25, 35 və 50 yaşı tamam olmuş vətəndaşların yaş həddi ilə əlaqədar olaraq yeni 

şəxsiyyət vəsiqələri ilə təmin olunmaları üçün lazımi sənədlərlə yaşadıqları ərazi üzrə 

polis orqanının qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətlərinə müraciət etməlidirlər. 

Ümumvətəndaş pasportu almaq üçün yaş həddini keçmiş, ailə vəziyyətini dəyişmiş 

(subay və ya evli) və digər səbəblərdən etibarsız olan şəxsiyyət vəsiqələri təqdim edən 

vətəndaşlardan sənədlər qəbul edilmir. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   «Ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında»     

     Azərbaycan Respublikası Qanunuun 

                                                                                    tətbiqi haqqında Əsasnaməyə 1 saylı əlavə       

 

Ümümvətəndaşlıq pasportunun verilməsi haqqında 

 

ƏRİZƏ-ANKET 

 

I. Vətəndaş və ya qanuni nümayəndəsi tərəfindən doldurulan hissə: 

________________________________________________________________________________ 

 Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq ümumvətəndaş pasportunun verilməsini xahiş 

edirəm.__________________________________________________________________________ 

 

1. PASPORT SAHİBİNİN : 

 

1.1. Soyadı (habelə əvvəlki soyadı) 

  

1.2. Adı 

 

1.3. Atasının adı 

 

1.4. Doğulduğu yer 

 

 

1.5. Doğulduğu tarix (gün, 

ay,il) 

 

 

1.6. Cinsi 

 

1.7. Qan qurupu 1.8. Yaşayış yeri 

 1.9. Şəxsi imzası 

1.10.  18 Yaşına çatmamış uşağı varsa onun: 

Sıra 

№-si 
Soyadı və adı Doğulduğu tarix Cinsi 

    

    

    

    

    

    

2. Ərizə vətəndaşın qanuni nümayəndəsi tərəfindən verilərsə onun :  

2.1. Soyadı 2.2. Adı 2.3. Atasının adı 2.4.Yaşadığı yer 

3. Ərizəçinin xüsusi qeydi 4. Ərizəçinin imzası 5. Tarix 

 

 



II. Ümumvətəndaş pasportunu verən xüsusi Daxili İşlər orqanı tərəfindən 

D O L D U R U L L A N  H İ S S Ə :  

А) Xüsusi Daxili  İşlər orqanının məsul əməkdaşı tərəfindən vətəndaşın və ya onun qanuni 

nümayəndəsinin ərizəsinin yoxlanılması ilə bağlı qeydlər: 

6. Xüsusi Daxili  İşlər orqanının adı Ərizəni qəbul etdiyi tarix və qeydiyyat nömrəsi 

 

8. Yoxlama zamanı aşağıdakı sənədlər nəzərdən keçirilmişdir: 

Sənədin adı Nömrəsi Verilmə tarixi 
Kim tərəfindən 

verilmişdir 

8.1. Pasport və ya şəxsiyyət 

vəsiqəsi 
 

  

8.2. Tibbi arayış    

8.3. Lazım olarsa, qanuni 

nümayəndənin hüquqlarını 

təsdiq edən sənəd 

 

  

8.4.  Lazım olarsa, xaricə gedən 

şəxsin və ya onunla gedən 

şəxslərin təcili müalicəsi yaxud 

xaricdə yaşayan qohumunun 

ağır xəstəliyi və ya ölümü ilə 

bağlıdırsa bu faktları 

təsdiqləyən sənəd 

 

  

8.5. Lazım olarsa, Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlığına 

qəbul olunmuş şəxsin sənədləri 

  

 

9. Vətəndaş haqqında göstərilən məlumatların təqdim 

olunmuş sənədlərə uyğunluğu haqqında qeyd: 

uyğundur 

10. Vətəndaşın zahiri görkəminin təqdim 

olunmuş fotoşəkilə uyğunluğu haqqında 

qeyd: 

uyğundur 

 

11. Məlumatları yoxlamış məsul işçinin: 

11.1. Soyadı, adı, atasının adı: 

 

11.2. Vəzifəsi 

 

 

11.3. Şəxsin imzası 11.4. Möhür 

 

B) Ümumvətəndaş pasportunun doldurulması ilə əlaqədar qeydlər : 

12. Pasport  dolduran  

regional mərkəzin adı 

13. Sənədlərin göndərildiyi 

tarix 

14.  Doldurulmuş pasportun 

daxil olduğu tarix 

 

V) Ümumvətəndaş pasportunun ərizəçiyə verilməsi ilə əlaqədar qeydlər: 

15. pasportun verildiyi tarix 16. Ərizəçinin şəxsi imzası: 

 

17. Xüsusi qeydlər:        


