
 
 

Meýletin yzyna dolanýandygy barada deklarasiýanyň görnüşi 

 

[MAKSATNAMANYŇ ADY] 

 

HMG TOPARY/IŞGÄRI ÜÇIN BELLIK:  

HMG-nyň meýletin yzyna dolanmagyna [hem-de raýatlyk hukugy gaýtadan dikeldilen] degişli edilen 

we makul bilnen, ýardam berilýän her bir şahsyň bu görnüşe gol çekmezden öň onuň mazmunyna doly 

düşünmegine mümkinçilik berilmeli. Şahsdan bu görnüşe gol çekmegini soramazdan öň, ony okamaga 
rugsat bermegiňizi (hem-de onuň düşnükli bolmagy üçin terjime edilendigini ynandyrmagyňyzy) we 

manysyny hem-de mazmunyny düşündirmegiňizi haýyş edýäris.  

 

Men hakykatdan hem Halkara migrasiýa guramasynyň (mundan beýläk HMG) ýardam bermegi bilen 

öz ýurduma ýa-da üçünji bir (maňa hemişelik raýatlyk hukugy degişli edilen) 

_______________________ ýurda dolanyp barmaga isleg bildirýändigimi beýan edýärin.  

 

Men meýletin yzyna dolanyp barmak [hem-de raýatlyk hukugy gaýtadan dikeldilen] ýagdaýynyň  

şertleri we özüme degişli ýardamçylyk kömegi barada maglumat berlendigini tassyklaýaryn.  
 

Men bu maksatnama esasynda üpjün edilýän ýardam arkaly üstaşyr ýurtlaryň hiç birinde 

galmak üçin mümkinçiliginiň degişli däldigine göz ýetirýärin. Men baranymdan soň ýerli 

wekiller tarapyndan sorag-jogap alşyljakdygyna ýa-da sorag ediljekdigime düşünýärin. Men 

soňra HMG-nyň üstaşyr geçelgede ýa-da dolanyp baran ýurdumyň howa menzili hem-de 

migrasiýa wekilleri tarapyndan ýola goýlan tertip-düzgünlere gatyşmaga hukugynyň 

ýokdugyna göz ýetirýärin.  
 

Men HMG-nyň ýardam bermegi bilen baglanyşykly maňa we islendik adama degişli mirasa we 

emläge HMG-nyň gözegçiligine degişli bolmadyk adatdan daşary ýagdaýlarda göni ýa-da gytaklaýyn 

ýetirilen islendik zeper üçin HMG-nyň jogapkärçilik çekmäge borçly däldigine göz ýetirýärin.   

 

Men hakykatdan hem, HMG-nyň we HMG-nyň adyndan hereket edýän her bir ygtyýarly adamyň ýa-

da şahsyň aşakdaky maksatlar üçin meniň şahsy maglumatymy, zerur bolan ýagdaýynda meniň 

garamagymdaky adamlaryň [maşgala agzalarynyň/çagalaryň ady] şahsy maglumatyny toplamagyna, 

peýdalanmagyna, aýan etmegine we ýok etmegine ygtyýar berýärin: 

 

Madlumaty toplamagyň 
öňýany kesgitlenen we 

anyklanan 
MAKSADY  

BEÝANY RAZYLYK 
BERMEGI 

 
Maglumat gözegçileri/interwýuçylar 

tarapyndan doldurylmaly  

HAWA ÝOK 

(a) Ýardam berilýän meýletin 
yzyna dolanýan [hem-de 

raýatlyk hukugy gaýtadan 

dikeldilen] şahs 

Gelip çykan ýurduna meýletinlik bilen yzyna 
dolanýan [hem-de raýatlyk hukugy gaýtadan 

dikeldilen] şahsa berilýän ýardam. 

  

(b) Goşmaça kömek HMG-nyň beýleki taslamalary boýunça goşmaça 
kömegi bermek üçin maglumaty peýdalanmak 

  



(c) Derňew Derňew işleri üçin maglumaty peýdalanmak1   

(d) Beýleki düzgünler  [anyk beýan etmegiňizi haýyş edýäris]2   

 

Men öz şahsy maglumatymyň şu ýerde agzalýan üçünji bir tarapa [üçünji tarapyň ady, ýagny, 

donorlar, degişli guramalar/döwlet guramalary, döwlete dahylly däl guramalar, ylmy-barlag 

institutlary, we başg.] ýokarda görkezilen maksatlar üçin aýan edilmegine razylaşýaryn. Men HMG-

nyň meniň bilen habarlaşyp, talap etmegi esasynda şahsy maglumatyma ygtyýarly boljakdygyma we 

düzedişmeler girizip biljekdigime göz ýetirýärin.   

 

Men HMG ýa-da onuň işgärleri bilen meniň meýletin yzyma dolanýan [hem-de raýatlyk hukugy 

gaýtadan dikeldilen] döwrümde maňa ýa-da beýleki adamlaryň maddy hal-ýagdaýyna täsir etjek her 

bir lukmançylyk şertleri barada ähli maglumatlary alşandygymy mälim edýärin. Şeýle hem men, 

ugramagymyň öňýanynda öň beýan edilen maglumatyň üýtgän ýagdaýynda, HMG ýa-da onuň 

işgärlerine bu barada duýdurjakdygymy mälim edýärin.   

 

Men şu beýan eden maglumatymyň hakykydygyna we meniň bilşime görä dogrudygyna güwä 

geçýärin. Men eger-de şu görnüşe gol çekmek bilen nädogry hereket eden ýagdaýymda, HMG-nyň 

kömek bilen üpjün etmejekdigine göz ýetirýärin.  

 

 

 

 

Arzaçynyň (ýa-da resmi wekiliň) goly  Sene we ýeri 

 

 

 

 

 

  

 

Terjimeçiniň goly[zerur ýagdaýynda]: 

 

 

 

 

 

 Sene we ýeri 

HMG-nyň wekiliniň ýa-da ygtyýarly işgäriniň goly   Sene we ýeri 

 

 
 
 

                                                           
1 Bu maksat taslama başlamazdan/görnüşe gol çekmezden öň kesgitlenilmeli we soňra üýtgeşmeler girizmäge 

degişli däldir.  
2 Bu sütün ulanylmaýan ýagdaýynda aýrylyp bilner.  


