“Pasportlar haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiqi barədə Əsasnamə”yə
2 nömrəli əlavə
18 yaşı tamam olmamış vətəndaşa ümumvətəndaş pasportu verilməsi haqqında
ƏRİZƏ — ANKET
1. VƏTƏNDAŞ VƏ YA ONUN QANUNİ NÜMAYƏNDƏSİ TƏRƏFİNDƏN DOLDURULAN HİSSƏ
_____________________________________________________________________________
1.1. Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq, ümumvətəndaş pasportu verilməsini xahiş edirəm:
_____________________________________________________________________________
1.1.1. 18 yaşı tamam olmamış vətəndaşın:
1.1.1.1. Soyadı (əgər dəyişibsə, habelə
əvvəlki soyadı)
1.1.1.4. Doğulduğu yer

1.1.1.2. Adı

1.1.1.3. Atasının adı
1.1.1.5. Doğulduğu tarix

1.1.1.6. Yaşayış yeri

1.1.1.7. Cinsi
1.1.1.9. İmzası (vətəndaş 15 yaşdan 18 yaşadək olduqda)

1.1.1.8. Qan qrupu

1.1.2. Ərizə vətəndaşın qanuni nümayəndəsi tərəfindən verildikdə, onun:
1.1.2.1. Soyadı

1.1.2.2. Adı

1.1.2.5. Xüsusi qeydi

1.1.2.3. Atasının adı

1.1.2.6. İmzası

1.1.2.4. Şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədinin nömrəsi

1.1.2.7. Tarix

2. PASPORTU VERƏN DÖVLƏT ORQANI TƏRƏFİNDƏN DOLDURULAN HİSSƏ
_____________________________________________________________________________
2.1. Dövlət orqanının məsul əməkdaşı tərəfindən vətəndaşın və ya onun qanuni nümayəndəsinin
ərizəsinin yoxlanılması ilə bağlı qeydlər:
2.1.1. Dövlət orqanının adı

2.1.2. Ərizənin qəbul edildiyi tarix və qeydiyyat nömrəsi

2.1.3. Yoxlama zamanı aşağıdakı sənədlər nəzərdən keçirilmişdir:
Sənədin adı
2.1.3.1. Vətəndaşın doğum haqqında
şəhadətnaməsi, yaxud fərdi identifikasiya kartı
2.1.3.2. Qan qrupu haqqında tibbi arayış
(vətəndaşın fərdi identifikasiya kartı təqdim
edilmədikdə)
2.1.3.3. Ərizə vətəndaşın övladlığa götürəni,
himayəçisi və ya qəyyumu tərəfindən verildikdə,
onun hüquqlarını təsdiq edən sənəd

Nömrəsi

Verilmə
tarixi

Kim tərəfindən verilmişdir

2.1.3.4. Pasportun verilməsi xaricə gedən
vətəndaşın və ya onunla gedən şəxsin (şəxslərin)
təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın
qohumunun ağır xəstəliyi və ya ölümü ilə
bağlıdırsa, bu faktları təsdiqləyən sənədlər
2.1.4. Vətəndaş haqqında göstərilən məlumatların
təqdim olunmuş sənədlərə uyğunluğu haqqında
qeyd:

2.1.5. Vətəndaşın zahiri görkəminin təqdim
olunmuş fotoşəklə uyğunluğu haqqında qeyd:

2.1.6. Məlumatları yoxlamış məsul işçinin:
2.1.6.1. Soyadı, adı, atasının adı

2.1.6.2. Vəzifəsi

2.1.6.3. İmzası

2.2. Pasportun doldurulması ilə əlaqədar qeydlər:
2.2.1. Pasportu dolduran regional
mərkəzin adı

2.2.2. Sənədlərin göndərildiyi
tarix

2.2.3. Doldurulmuş pasportun daxil
olduğu tarix

2.3. Pasportun ərizəçiyə verilməsi ilə əlaqədar qeydlər:
2.3.1. Pasportun verildiyi tarix

2.3.2. Pasportu aldığına dair ərizəçinin imzası

2.3.3. 18 yaşı tamam olmamış vətəndaşın ölkədən getməsi üçün
valideyninin və ya digər qanuni nümayəndəsinin razılığının tələb
olunduğuna dair qanunvericiliyin müddəaları barədə mənə məlumat
verildiyini imzamla təsdiq edirəm

2.3.5. Xüsusi qeydlər:

2.3.4. Müvafiq məlumatın verildiyinə
dair ərizəçinin imzası

