Türkmenistanyň Hytaý Halk
Respublikasyndaky Ilçihanasyna
______ welaýatynyň _______şäheriniň
______ etrabynyň ______ geňeşliginiň
______-nji jaýynyň _____ öýüniň
ýaşaýjysy Garlyýew Garly Garlyýewiç
tarapyndan
ARZA
Men, Garlyýew Garly Garlyýewiç, ___.___.___ ý. senede _____ welayatynyň
_______ şäherinde doglan, raýatlyk pasportymyň belgisi: I-LB223344, halkara
pasportymyň belgisi: A0536688. Men ___.___. _____ ý. senesindan bäri Hytaý Halk
Respublikasynyň _______ şäheriniň _______ uniwersitetiniň ______ hünäriniň
__ -nji ýyl talyby bolup okaýaryn.
Şunuň bilen, meniň A556688 belgili paspotymyň möhletiniň ___.____.____ ý.
senesinde dolýandygy sebäpli, onuň hereket ediş möhletini uzaldyp bermegiňizi haýyş
edýärin.
Arzada we hata goşulan maglumatlaryň dogrydygyna güwä geçýärin we ýalňyş
maglumat beren ýagdaýymda, hukuk taýdan çykyp biljek ähli jogapkärçiligi hem öz
üstüme alýaryn.
G. Garlyýew ____________
goly

(+86)

Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek
üçin pasportynyň hereket ediş möhletiniň uzaldylandygy baradaky bellikleri
elektron anketa
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№
1.

Surname, Given name

2.

Number of passport

3.

Date of issue

4.

Date of expiry

5.

Address in Turkmenistan

6.

Address in _________

7.

Phone

8.

E-mail address

9.

Extended by

Validity pf this passport extended by the
_______ in _______ until 31.12.2024

Hormatly Türkmenistanyň raýatlary!
Türkmenistanyň HHR-daky Ilçihanasy möhleti geçen ýa-da geçmäge
az wagt galan pasportlary 31.12.2024 ý. senä çenli uzaltmak boýunça iş
geçirmäge girişdi.
Şu sebäpli, bu mesele bilen baglanşykly ähli raýatlar pasportyň
özüni, arzanyň asyl nusgasyny gol çekip hem-de 2 sany 3x4 ölçegli
suratlary (açyk fonda) Ilçihananyň adresine ugratmaly.
Arzada ýurduň içinde ýaşaýan we okaýan/işleýän ýeriniň doly we
anyk maglumatlaryny (firma, wezipe, näçinji ýyl talyp, ugry, uniwersiteti,
hünäri we ş.m.) ýazmaly we aşagyndaky anketa iňlis dilinde
doldurylmaly, doly däl ýa-da ýalňyş ýazylan halatynda arzalar kabul
edilmez. Ilçihana ibermek we olary yzyna almak meseläni özbaşdak
çözmegiň ugruna çykmagyňyzy haýyş edýäris.
Bu maglumatlar ýerli häkimiýetlere bermek üçin niýetlenip, olaryň
ählisi QR-Code içine giriziler. Bu QR-Code pasport içine işlik hökmünde
çatylar we onuň ýitmezligini her raýat üpjün etmäge borçludyr.
Pasport uzaltmak meselesi tölegsiz amala aşyrylar.
Ilçihanamyz bu mesele boýunça HHR-nyň merkezi we welaýat
häkimiýetlerine degişli maglumatlary berdi we siziň olara ýüzlenen
halatyňyzda olardan zerur bolan ýardamlary bermäge haýyş eder.

