በቆንስሊ ክፍሌ የሚሰጡ ዋናዋና አገሌግልቶች ዝርዝር፣ የሚያስፇሌጉ ማስረጃዎች፣የአፇጻጸም ዯረጃና መሟሊት
የሚገባቸው መስፇርቶች
1. በውጭ አገር የሚኖሩ ሰነድ አሌባ ኢትዮዽያውያኖችን ህጋዊ ሰነድ እንዱኖራቸው የሚያዯርግ
መመሪያንና አፇፃፀምን ሇማሳወቅ የተያያዘውን መረጃ ያንብቡ መረጃ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
2. አዱስ ፓስፖርት ሇመጠየቅ











የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
ከዚህ በፉት አሻራ ካሌሰጡ በኤምባሲው ቆንስሊ ክፍሌ በመገኘት አሻራ መስጠት
የአሻራ መውሰጃ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን
አሇበት)
ከኢትዮጵያ ሲወጡ የነበረው የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ መኖርያ ፇቃድና የጉዞ ሰነድ አንድ ኮፒ ወይም ከሚኖሩበት ሀገር የተሰጠ ጊዜያዊ
መታወቂያ አንድ ኮፒ
የስም ወይም የዕድሜ ሇውጥ ካሇ ከሚመሇከተው ክፍሌ የተዘጋጀና በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ ማስረጃ
ዋናውና አንድ ኮፒ
አሻራ ካሌሰጡ በአካሌ መገኘት ያስፇሌጋሌ
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 26 ዯቂቃ
የአገሌግልት ክፍያ 54€
አዱሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

3. ፓስፖርት ሇማስቀየር












የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
አገሌግልቱ ያበቃ ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
የጀርመን መኖሪያ ፇቃድ አንድ ኮፒ ማቅረብ
ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን
አሇበት)
ያሇቀውን ፓስፖርት ሲያወጡ አሻራ ሰጥተው ከነበረ ሰነዶችን በፖስታ መሊክ ይችሊለ ፖስታ ሲሌኩ ሁለንም
በኮፒ ይሊኩሌን
አገሌግልቱ ያበቃው ፓስፖርት ሲወስደ 14 ዓመት በታች ከነበሩ የግድ በአካሌ መምጣት ያስፇሌጋሌ
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 26 ዯቂቃ
የአገሌግልት ክፍያ 54€
የስም ሇውጥ ካሇ ስም የሇወጡብት ማስረጃ ማቅረብ
የስም ሇውጥ ካሇ ሇስም ማስቀየርያ 50,15€ ያስከፍሊሌ
አዱሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

4. በጠፊ ፓስፖርት ምትክ አዱስ ፓስፖርት ሇመጠየቅ










የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
ስሇመጥፊቱ የፖሉስ ማስረጃ
የጠፊው ፓስፖርት አንድ ኮፒ ማቅረብ
የጀርመን መኖሪያ ፇቃድ አንድ ኮፒ
ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን
አሇበት)
ሇመጀመርያ ጊዜ በጠፊ ፓስፖርት ምትክ በመዯበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50% የአገሌግልት ክፍያ 81€
ሇሁሇተኛ ጊዜ በጠፊ ፓስፖርት ምትክ በመዯበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100% የአገሌግልት ክፍያ 108€
ሇሶስተኛ ጊዜ በጠፊ ፓስፖርት ምትክ በአምስት ዓመት ውስጥ ጥያቄ ካቀረበ በመዯበኛ ክፍያ ተጨማሪ
200% የአገሌግልት ክፍያ 162€
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 26 ዯቂቃ



አዱሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

5. አዱስ ፓስፖርት ሇህጻን













የፓስፖርት መጠየቂያ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
ህፃኑ / ህፃኗ ፓስፖርት እንዱሰጠው እንዱሰጣት የአባትና የእናት ስምምነት ያሇበት ማመሌከቻ ማቅረብ
የህፃኑ /የህፃኗ ሕጋዊ የሌዯት ምስክር ወረቀት (ወዯ እንግሉዝ ወይም ወዯ አማርኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ
Landgericht ወይም በ Regierungspräsidium ወይም በ Amtsgericht የተረጋገጠ
ዋናውና አንድ ኮፒ
የተረጋገጠው የሌዯት ሰረቲፉኬት በቆንስሊ ጽ/ቤትም ይረጋገጣሌ
የህፃኑ /የህፃኗ ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
ሀገር ዜግነት የላሇው / የላሊት መሆኑ / ህፃኑ /ህፃኗ የላሊ መሆኗ የሚያረጋግጥ ሰነድ አንድ ኮፒ
የወሊጆች ፓስፖርትና የጀርመን መኖሪድ ፇቃድ አንድ ኮፒ
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 26 ዯቂቃ
የአገሌግልት ክፍያ 54€
የሌዯት ሰርቲፉኬቱን ሇማረጋገጥ የአገሌግልት ክፍያ 50,15
አዱሱ ፓስፖርት ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

6. የይሇፍ ወረቀት ሉሴ ፓሴ








በትክክሌ የተሞሊ የይሇፍ ወረቀት መጠየቅያ ቅፅ መሙሊት መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
የጀርመን መኖርያ ፇቃድ አንድ ኮፒ
ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን
አሇበት)
ስሇኢትዮጵያዊነትዎ የሚያረጋግጥ ማስረጃ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኮፒ ማቅረብ
በአካሌ መገኘት ያስፇሌጋሌ
የአገሌግልት ክፍያ 45€
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 20 ዯቂቃ

7. አዱስ በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ
















ማመሌከቻ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
የአመሌካቹ አገሌግልቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ ኮፒ
በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያሇቀው በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ዋናውና አንድ ኮፒ
የአመሌካቹ ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን
አሇበት)
አግባብ ባሇው አካሌ የተሰጠና በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የሌዯት ሰርተፉኬት ዋናውና አንድ ኮፒ፤
ወይም
የአመሌካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ (ከኤርትራ ሪፇረንዯም በኋሊ የኤርትራ ዜግነትን
ወይንም የላሊ አገር ዜግነትን የወሰዯ ኤርትራዊ አይመሇከትም) ወይም
ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወሊጅ የወራሽነት ማስረጃ አንድ ኮፒ ወይም
ስሌጣን ካሇው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የኢትዮጵያዊ ሌጅ የነበረ መሆኑና
ሇጉዱፇቻነት የተሰጠ እንዯነበረ የሚያሳይ የወሊጆች ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በሊይ
ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዲጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
ወሊጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስሌጣን ካሇው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባሇው አካሌ ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት
ወይም የእናትነት ማረጋገጫ፤ ወይም
የኢትዮጵያ ተወሊጅነቱን በተጨባጭ ማስረጃ አባቱ ፣ እናቱ ፣ አያቱ፣ ወይም ቅድም አያቱ ቢያንስ በአንደ
የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ ማስረጃ ወይም
በትውሌድ ኢትዮጵያዊ ስሇመሆንዎ የሚያሳይ ያልትን ማስረጃ
የአገሌግልት ክፍያ 180€
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 28 ዯቂቃ
አዱሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

8. ቅያሪ በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ
















ማመሌከቻ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
የአመሌካቹ አገሌግልቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ ኮፒ
በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ከነበርዎት ያሇቀው በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ዋናውና አንድ ኮፒ
የአመሌካቹ ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን
አሇበት)
አግባብ ባሇው አካሌ የተሰጠና በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የሌዯት ሰርተፉኬት ዋናውና አንድ ኮፒ፤
ወይም
የአመሌካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ (ከኤርትራ ሪፇረንዯም በኋሊ የኤርትራ ዜግነትን
ወይንም የላሊ አገር ዜግነትን የወሰዯ ኤርትራዊ አይመሇከትም) ወይም
ከፍርድቤት የተሰጠ ሆኖ በውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የወሊጅ የወራሽነት ማስረጃ አንድ ኮፒ ወይም
ስሌጣን ካሇው ፍርድ ቤት የተሰጠና በውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የኢትዮጵያዊ ሌጅ የነበረ መሆኑና
ሇጉዱፇቻነት የተሰጠ እንዯነበረ የሚያሳይ የወሊጆች ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ዕድሜው ከ18 ዓመት በሊይ
ከሆነ በራሱ ጠያቂነት፣ ዕድሜው ከ18 በታች ከሆነም በአሳዲጊዎቹ ጠያቂነት፤ ወይም
ወሊጆቹ ኢትዮጵያዊ ሆነው ስሌጣን ካሇው ፍርድ ቤት የተሰጠና አግባብ ባሇው አካሌ ተረጋግጦ የቀረበ የአባትነት
ወይም የእናትነት ማረጋገጫ፤ ወይም
የኢትዮጵያ ተወሊጅነቱን በተጨባጭ ማስረጃ አባቱ ፣ እናቱ ፣ አያቱ፣ ወይም ቅድም አያቱ ቢያንስ በአንደ
የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ሰነድ ማስረጃ
በትውሌድ ኢትዮጵያዊ ስሇመሆንዎ የሚያሳይ ያልትን ማስረጃ
የአገሌግልት ክፍያ 180€
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 28 ዯቂቃ
አዱሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

9. አካሇ መጠን ሊሌዯረሱ የኢትዮጵያዊ ተወሊጅ ሌጆች በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ










ማመሌከቻ ቅፅ መሙሊት መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
የሌጁ አገሌግልቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ ኮፒ
የሌጁ ሕጋዊ የሌዯት ምስክር ወረቀት (ወዯ እንግሉዝ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም በ
Regierungspräsidium ወይም በ Amtsgericht የተረጋገጠ ዋናውና አንድ ኮፒ
የተረጋገጠው የሌዯት ሰረቲፉኬት በቆንስሊ ጽ/ቤትም ይረጋገጣሌ
የሌጁ ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ
መሆን አሇበት)
የወሊጅ በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት ወይም የኢትዮጵያ ፓስፖርት
አንድ ኮፒ
የሌዯት ሰርቲፉኬቱን ሇማረጋገጥ የአገሌግልት ክፍያ 76,50
ሇበትውሌዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ የአገሌግልት ክፍያ 18 €
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 28 ዯቂቃ

10. በጋብቻ ወይም ሇትዲር ጋዯኛ የሚሰጥ በትውሌድ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ









ማመሌከቻ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብመጠየቂያ ቅፅ 7 ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ : መጠየቂያ ቅፅ 8 ሇማግኘት ከዚህ
ይጫኑ
የአመሌካቹ አገሌግልቱ ቢያንስ 6 ወር የፀና ዜግነት ከተሠጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ዋናውና አንድ ኮፒ
የጋብቻ ምስክር ወረቀት (ወዯ እንግሉዝ ወይም ወዯ አማርኛ ቋንቋ የተተረጎመ) እና በ Landgericht ወይም
በ Regierungspräsidium ወይም በ Amtsgericht የተረጋገጠ ዋናውና አንድ ኮፒ
የተረጋገጠው የጋብቻ ምስክር ወረቀት በቆንስሊ ጽ/ቤትም ይረጋገጣሌ
የአመሌካቹ ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች (ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን አሇበት)
የባሇቤት በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ የውጭ ዜጋ መታወቂያ እና የጀርመን ፓሰፖርት ኮፒ ወይም የኢትዮጵያ
ፓስፖርት አንድ ኮፒ
የጋብቻ ምስክር ወረቀት ሇማረጋገጥ የአገሌግልት ክፍያ 76,50
ሇመታወቂያው የአገሌግልት ክፍያ 180€





ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 30 ዯቂቃ
አዱሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

11. የጠፊው የትውሌዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ሇመተካት















ማመሌከቻ ቅፅ በመሙሊት ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
መጥፊቱን ያመሇከቱበት ከፖሉስ የተሰጠ ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ማቅረብ
ዜግነት ከወሰደበት ሀገር የተሰጠና አገሌግልቱ ቢያንስ ስድስት ወር የፀና ፓስፖርት ዋናውና አንድ
ኮፒ ማቅረብ፤
አግባብ ባሇው አካሌ የተሰጠና በውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር የተረጋገጠ የሌዯት ሰርተፉኬት ዋናውና አንድ ኮፒ፤
ወይም
የአመሌካቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርት አንድ ኮፒ፤ (ከኤርትራ ሪፇረንዯም በኋሊ የኤርትራ ዜግነትን
ወይንም የላሊ አገር ዜግነትን የወሰዯ ኤርትራዊ አይመሇከትም) ወይም
የጠፊው የትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ አንድ ኮፒ
የጠፊው መታወቂያ ሲያወጡ አሻራ ካሌሰጡ በአካሌ መጥተው አሻራ መስጠት ያስፇሌጋሌ
ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፍ ማቅረብ (ከጀርባው ነጭ የሆነና ሁሇቱም ጆሮ ሙለ በሙለ የሚታይ መሆን
አሇበት)
ሇመጀመርያ ጊዜ በጠፊ መታወቂያ ምትክ በመዯበኛ ክፍያ ተጨማሪ 20% ወይም 216€
ሇሁሇተኛ ጊዜ በጠፊ መታወቂያ ምትክ በመዯበኛ ክፍያ ተጨማሪ 50% ወይም 270€
ሇሶስተኛ ጊዜ በጠፊ መታወቂያ ምትክ በአምስት ዓመት ውስጥ ጥያቄ ካቀረበ በመዯበኛ ክፍያ ተጨማሪ 100%
ወይም 360€
መታወቂያው ተበሊሽቶ ሲቀየር በመዯበኛ ክፍያ ሊይ ተጨማሪ 10% ወይም 198€
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 28 ዯቂቃ
አዱሱ መታወቂያ ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

12. ሇኤርትራውያን ዜጋ የትውሌዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ሇማውጣት የሚከተለትን ማሟሊት ይኖርባቸዋሌ












ማመሌከቻ ቅፅ ሞሌቶ ማቅረብ መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
የፀና የጉዞ ሰነድ ቢያንስ ሇስድስት ወራት አገሌግልት ያሇው ዋናውና አንድ ኮፒ
የፀና የመኖሪያ ፇቃድ ቢያንስ ሇስድስት ወራት አገሌግልት ያሇው ዋናውና አንድ ኮፒ
በቅርብ ጊዜ (ስድስት ወር ያሌሞሊው) የተነሱት ሙለ ፉት የሚያሳይ ሁሇት ጉርድ ፎቶ ግራፍ
ስሌጣን ካሇው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የኢትዮጵያዊያን ተወሊጅነትን ከአባት ወይም ከእናት ወይም ከቅድም
አያት ቢያንስ አንደን የኢትዮጵያ ዜግነት ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ዋናውና ሁሇት ኮፒዎች
ወይም
ስሌጣን ካሇው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ወይም ከነበሩ የስጋ ወሊጆች የተገኘ የወራሽነት
ማስረጃ ዋናውና ሁሇት ኮፒ
አግባብ ካሇው አካሌ የተሰጠና የተረጋገጠ የሌዯት የምስክር ወረቀት ማስረጃ ዋናውና ሁሇት ኮፒዎች
የአገሌግልት ክፍያ 180 €
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ገዜ 28 ዯቂቃ
መታወቂያው ተሰርቶ እስኪመጣ ከሁሇት እስከ ሶስት ወር ይቆያሌ

13. ውክሌና መወከሌ ወይም ውክሌና መሻር







የውክሌና ዯብዲቤ ወይም የውክሌና መሻሪያ ፅፎ ማቅረብ
1 መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
2 መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
ፓስፖርቱ ዱጂታለ ዋናውና ፎቶ ያሇበት ገፅ 2 ኮፒ
የመኖርያ ፇቃድ ዋናውና ሁሇት ኮፒ
የጀርመን ዜጋ የሆነና በትውሌድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ያሇው የጀርመን ፓስፖርት ዋናውና 2 ኮፒ
በትውሌድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ ዋናውና ገፆቹን በሙለ 2 ኮፒ
የውጪ ዜጋ ከሆኑ 2 የፓስፖርት ኮፒ















በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆኑ የአመሌካቹ የጉዞ ሰነድ (Reiseausweis) እና የመኖርያ ፇቃድ 2 ኮፒ
በስዯተኛ መታወቂያ የሚኖሩ ከሆኑ የስዯተኛ መታወቂያ 2 ኮፒ
በአካሌ እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገሌግልቱ ክፍያ በካሽ የሚከፇሇው
የውክሌናው ስሌጣን ሰነድ በተመሇከተ ከሆነ በፖስታ መሊክ ይችሊለ
በፖስታ የሚሌኩት ከሆነ ሁለንም ሰነዶች በኮፒ ይሊክለን ከዚህ በተጨማሪ መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው
ኣድራሻዎን ፅፇው ይሊክለን ሇአገሌግልት የሚከፇሇው ገንዘብ በአካውንታችን አስተሊሌፇውሌን የከፇለበት
ማስረጃም አብረው ይሊኩሌን
የውክሌናው ስሌጣን ንብረት በተመሇከተ ከሆነ ወዯ ኤምባሲ የቆንስሊ ክፍሌ በአካሌ መምጣት አሇቦት፡፡
የውክሌና አገሌግልት በስሌክ፣ በኢሜይሌ ወይም በዯብዲቤ አይሰጥም
የሌዯት ሰርተፍኬት በተመሇከተ ሲወክለ መወከሌ የሚችለት ሚስት ወይም ባሌ ወይም ሌጅ ወይም አባት/እናት
ወይም እህት/ወንድም ወይም አያት ነው
ውክሌናው በኤምባሲው ከተረጋገጠ በኋሊ እስከ አንድ ዓመት ባሇው ጊዜ ውስጥ ማስተካከያ ሇማድረግ
ከተፇሇገና ዋናው የተረጋገጠው የውክሌና ሰነድ ከቀረበ አዱሱ የውክሌና ሰነድ ያሇክፍያ ይረጋገጣሌ
የአገሌግልት ክፍያውን ተመን መጨመር ወይም መቀነስ ክሌክሌ ነው
የውክሌና ዯብዲቤው በሕግ አዋቂዎች ቢፃፍ ይመረጣሌ
በአካሌ ከቀረቡ በ 22 ዯቂቃ ውስጥ ይዘጋጃሌ፣ በፖስታ ከተሊከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይሊካሌ
የአገሌግልት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ሇሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያሇው
52.70€ ሲሆን ሇውጪ ዜጎችና በስዯተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 80.75€
ነው

ሇናሙና የተዘጋጁ የውክሌና መስጫ ቅፆች ሇማግኘት እዚህ ይጫኑ፡፡











ቅፅ 1 – የባንክ ውክሌና
ቅፅ 2 – አጠቃሊይ
ቅፅ 3 – የጋብቻ (በጋራ)
ቅፅ 4 – የጋብቻ (በተናጠሌ)
ቅፅ 5 – የወራሽነት
ቅፅ 6 – የመኪና
ቅፅ 7 – የቤት (መግዛትና መሸጥ)
ቅፅ 8 – ኮንዯሚንየም ቤት
ቅፅ 9 – የሌዯት ምስክር ወረቀት
ቅፅ 10 – ያሊገባ ምስክር ወረቀት

14. ሰነድ ማረጋገጥ










የሚረጋገጠው ሰነድ በ Notar እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም
በRegierungspräsidium አረጋግጦ ዋናው ሰነድና አንድ ኮፒ ከማመሌከቻው ጋር ማቅረብ
የሚረጋገጠው ሰነድ የግሌ ከሆነ የአመሌካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፇቃድ ኮፒ
የውጭ ዜጋ የሆነና በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያሇው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
የሚረጋገጠው ሰነድ የድርጅት ከሆነ ድርጅቱ የተመዘገበበት ማስረጃ
በአካሌ እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገሌግልቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፍለት
ማመሌከቻው በፖስታ የሚሌኩት ከሆነ ሇአገሌግልት የሚከፇሇው ገንዘብ በአካውንታችን አስተሊሌፇውሌን
የከፇለበት ማስረጃም አብረው ይሊኩሌን የሚረጋገጠው ዋናው ሰነድና ላሊው ሰነድ በኮፒ ይሊክለን ከዚህ
በተጨማሪ መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው ኣድራሻዎን ፅፇው ይሊክለን
በአካሌ ከቀረቡ በ 19 ዯቂቃ ውስጥ ይዘጋጃሌ፣ በፖስታ ከተሊከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይሊካሌ
የአገሌግልት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ሇሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያሇው
50.15€ ሲሆን ሇውጪ ዜጎችና በስዯተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 76.50€
ነው

15. የፍቺ ማረጋገጫ


ጥያቄውን በማመሌከቻ ማቅረብ












ስድስት ወር ያሌሞሊው አግብተው መፊታቶን የሚገሌፅ ሕጋዊ የፍርድ ቤት ማስረጃ ዋናውና አንድ ኮፒ ወይም
ከጀርመን Meldestelle ሙለ አድራሻና የተፊታ/ች (geschieden) የሚሌ ወቅታዊ ማስረጃ በNotar
እና Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ ዋናውና
አንድ ኮፒ ማቅረብ
የአመሌካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፇቃድ አንድ ኮፒ
የውጭ ዜጋ የሆነና በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያሇው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
በአካሌ እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገሌግልቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፇሇው
ማመሌከቻው በፖስታ የሚሌኩት ከሆነ ሇአገሌግልት የሚከፇሇው ገንዘብ በአካውንታችን አስተሊሌፇውሌን
የከፇለበት ማስረጃም አብረው ይሊኩሌን የሚረጋገጠው ዋናው ሰነድና ላሊው ሰነድ በኮፒ ይሊክለን ከዚህ
በተጨማሪ መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው ኣድራሻዎን ፅፇው ይሊክለን
በአካሌ ከቀረቡ በ 19 ዯቂቃ ውስጥ ይዘጋጃሌ፣ በፖስታ ከተሊከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይሊካሌ
የአገሌግልት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ሇሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያሇው
50.15€ ሲሆን ሇውጪ ዜጎችና በስዯተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 76.50€
ነው

16. ያሊገቡ ስሇመሆንዎ ማረጋገጫ











ጥያቄውን በማመሌከቻ ማቅረብ
ከጀርመን Meldestelle ሙለ አድራሻና ያሊገባ (ledig) የሚሌ ወቅታዊ ማስረጃ በNotar እና
Landgericht ወይም በAmtsgericht ወይም በRegierungspräsidium አረጋግጦ ዋናውና አንድ
ኮፒ ማቅረብ
የአመሌካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፇቃድ አንድ ኮፒ
የውጭ ዜጋ የሆነና በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያሇው የፓስፖርትና የመታወቂያ አንድ ኮፒ
በአካሌ እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገሌግልቱ ክፍያ በካሽ ነው የሚከፇሇው
ማመሌከቻው በፖስታ የሚሌኩት ከሆነ ሇአገሌግልት የሚከፇሇው ገንዘብ በአካውንታችን አስተሊሌፇውሌን
የከፇለበት ማስረጃም አብረው ይሊኩሌን የሚረጋገጠው ዋናው ሰነድና ላሊው ሰነድ በኮፒ ይሊክለን ከዚህ
በተጨማሪ መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው ኣድራሻዎን ፅፇው ይሊክለን
በአካሌ ከቀረቡ በ 19 ዯቂቃ ውስጥ ይዘጋጃሌ፣ በፖስታ ከተሊከ በ8 ቀን ውስጥ ተሰርቶ ይሊካሌ
የአገሌግልት ክፍያ በኢትዮጵያ ፓስፖርት ሇሚኖርና የውጭ ዜጋ ሆኖ በትውሌድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ያሇው
50.15€ ሲሆን ሇውጪ ዜጎችና በስዯተኛ መታወቂያ ወይም በጊዜያዊ የጉዞ ሰነድ የሚኖሩ ከሆነ 76.50€
ነው

17. በሕይወት እንዲለ የሚያረጋግጥ ዯብዲቤ





ማመሌከቻውን በግንባር ቀርበው ማቅረብ
የአመሌካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፇቃድ አንድ ኮፒ
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 17 ዯቂቃ
አገሌግልቱ በነፃ የሚሰጥ ነው

18. ከወንጀሌ ነፃ ስሇመሆንዎ ማረጋገጫ








ማመሌከቻውን ከነምክንያቱ ማቅረብ ሇሰሊማዊ ሰዎች የጣት አሻራ ማንሻ ሰላዲ
2 ፎቶግራፎች በነጭ ሌብስ ተነስተው ማቅረብ
የአመሌካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፇቃድ ሁሇት ኮፒ
የአመሌካቹና ሀገር ቤት ጉዲዩን ተከታትል የሚያስፇፅም የተወካይ ስም አድራሻና ስሌክ ቁጥር ማመሌከቻው ሊይ
መግሇፅ
በአካሌ መምጣትና አሻራ መስጠት
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 40 ዯቂቃ
አገሌግልቱ በነፃ የሚሰጥ ነው

19. ጠቅሌሇው ወዯ ኢትዮጵያ ሲገቡ ታክስ/ቀረጥ ሳይከፍለና ከፍሇው እቃዎች ሇማስገባት

ማንኛውም መንገዯኛ፣ ተመሊሽ ኢትዮዽያዊ፣ ከስዯተኛ ተመሊሽ እና በተሇያዩ ሙያዎች ኢትዮዽያ ውስጥ ሇማገሌገሌ
በህጋዊ መንገድ ተቀጥሮ ወይም በላሊ ህጋዊ ስምምነት ኢትዮዽያ ውስጥ ሇማገሌገሌ በአየር ወይም በየብስ ወዯ ኢትዮዽያ
የሚገባ ወይም ከኢትዮዽያ የሚወጣ ኢትዮዽያዊ ወይም ትውሌዯ ኢትዮዽያዊ ወይም የውጭ አገር ዜጋ መንግስት
በሚያዯርገው ሌዩ ጥሪ መሰረት የሚመጣ ኢትዮዽያዊ ወይም ትውሌዯ ኢትዮዽያዊ ወይም የውጭ ዜጋ ማንኛውም
ባሇሀብት እንዱሁም አንድ ዓመት እና ከዚያ በሊይ በግሌ ስራ በቅጥር ወይም በትምህርት ውጭ አገር የቆየ ኢትዮዽያዊ ወዯ
አገር ውስጥ በሚያስገቡዋቸው ወይም ከአገር በሚያስወጡዋቸው የግሌ መገሌገያ ዕቃዎች እና ሇንግድ የማይውለ የግሌ
መገሌገያ ዕቃዎች መረጃ ሇማግኘት ከዚህ የተያያዙትን ይጫኑ:መረጃ 1
መረጃ 2
መረጃ 3
ማመሌከቻዎትን በቆንስሊ ጽ/ቤት ፍራንክፇርት ሲያቀርቡ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ማስረጃዎች ማቅረብ አሇቦት








ከቀረጥ ነፃ ዯብዲቤ እንድንፅፍልት በማመሌከቻ ይጠይቁ᎓᎓ በማመሌከቻዎ ምን ያህሌ ጊዜ ከኖሩ በኃሊ ጨርሰው
ወዯ ኢትዮዽያ እየተመሇሱና በምን ምክንያት እዚህ አገር እንዯቆዩ ግሌፅ አድርገው ይፃፈ᎓᎓
ወዯሚኖሩበት አገር ሲመጡ የተመዘገቡበት መረጃ (Anmeldebestätigung)
አሁን ያለበትን አገር ሇቀው ሇመመሇሶ ማረጋገጫ ዯብዲቤ (Abmeldebestätigung)
ዜግነትዎ ኢትዮጵያዊ ከሆነ የፓስፖርትና የጀርመን መኖሪያ ፇቃድ ኮፒ
ዜግነትዎ ጀርመን ከሆነ የፓስፖርትና በትውሌዯ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ኮፒ
ከስዯት ተመሊሽ (ባለበት አገር ተቀባይነት ያሊገኙ) ከሆኑ የመታወቂያ ኮፒ
በፖስታ የሚሌኩት ከሆነ ከሊይ የተጠቀሱትና መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው አድራሻዎትን ፅፇው ይሊኩ

20. ሇTIN Number የሚወሰድ አሻራ








ማመሌከቻ መፃፍ
የኢትዮዽያ ፓስፖርት ፎቶ ያሇበት ገፅና የጀርመን አገር መኖርያ ፇቃድ ሁሇት ኮፒ
ዜግነትዎ ጀርመን ከሆነ ዜግነት ከተሰጠው አገር የተሰጠ ፓስፖርት ፎቶ ያሇበት ገፅና በትውሌድ ኢትዮጵያዊ
መታወቂያ ሁሇት ኮፒ
ሁሇት ባዮሜትሪክ ፎቶግራፎች ማቅረብ
በአካሌ መምጣትና አሻራ መስጠት
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 20 ዯቂቃ
አገሌግልቱ በነፃ የሚሰጥ ነው

21. በጀርመን ሕይወቱ ያሇፇ ዜጋን አስከሬን ወዯ ኢትዮጵያ ሇመሊክ










የሟች ፓስፖርት ኮፒ የስዯተኛ መታወቅያ ኮፒ ወይም የጉዞ ሠነድ Reiseausweis ኮፒ
ሕይወታቸውን ማሇፈን የሚያረጋግጥ ማስረጃ Todesbescheinigung (Death Certificate)
የአስከሬን ፓስፖርት (Leichenpass)
ሇሟች የሚሰጥ ሠርተፉኬት Sterbeurkunde
የአስከሬኑ ጉዲይ ከሚያስፇፅም ድርጅት (Bestattungsinstitut) የሚመጣ መረጃ (Bescheinigung)
Certificate from Funeral Institute.
አስከሬኑ ይዞ የሚሄድ ሰው ካሇ በማመሌከቻው ሇአስከሬኑ ሙለ ሃሊፉነት እንዯሚወስድ ፅፎ የሚኖርበትን
አድራሻና ስሌክ ቁጥር ከፃፇ በኃሊ ፇርሞበት የፓስፖርትና የመኖርያ ፇቃድ ኮፒ አብሮ ይሌካሌ
ከአስከሬኑ አብሮ የሚሄድ ሰው ከላሇ የአስከሬኑ ተቀባይ ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ከሆነ በማመሌከቻው ሙለ ሃሊፉነት
እንዯሚወስድ በመፃፍ የፓስፖርት ኮፒ ወይም የቀበላ መታወቂያ ኮፒ ከነሙለ አድራሻ ጋር (ከተማ ክፍሇከተማ
ወረዲ ቀበላ የቤት ቁጥር) እና የስሌክ ቁጥሩን በመፃፍ ኢትዮጵያ ውጭ ጉዲይ ማመሌከት ይኖርበታሌ
የትኬት ኮፒ
ሇመስተንግዶ የሚወስዯው ጊዜ 24 ዯቂቃ

22. የተሇያየ የማረጋገጫ ዯብዲቤ



ማመሌከቻ መፃፍ
የጊዜያዊ መኖርያ ፍቃድ አንድ ኮፒ ወይም





የአመሌካች ፓስፖርትና የመኖርያ ፇቃድ አንድ ኮፒ
በአካሌ መቅረብ ወይም በፖስታ መሊክ
በአካሌ ከቀረቡ በ 17 ዯቂቃ ውስጥ ይዘጋጃሌ፣ በፖስታ ከተሊከ በ8 ቀን ውስጥ ይሊካሌ

23. ሇኤርትራውያን ቪዛ አመሌካቾች መጠየቂያ ቅፅ ሇማግኘት ከዚህ ይጫኑ
ገንዘብ የሚያስተሊሌፈበት የባንክ አካውንት ቁጥር
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በአካሌ እዚህ የሚመጡ ከሆነ የአገሌግልቱ ክፍያ በካሽ የሚከፇሇው ነው በካርድ የሚከፇሌ ክፍያ አንቀበሌም
ዯረሰኝ ተቆርጦ ገቢ የተዯረገ ክፍያ አይመሇስም
በባንክ ቁጥራችን ሇአገሌግልት ያስተሊሇፈት ክፍያ አገሌግልት ሳያገኙ ቢቀርና ስድስት ወር ካሇፇው ተመሊሽ
አይሆንም
ፓስፖርት አመሌካቾች አዱሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ አዱሱ ፓስፖርት በፖስታ እንዱሊክልት
ከፇሇጉ የኢትዮዽያ ፓስፖርት ካልት ያሇቀውን ፓስፖርትና መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው አድራሻዎትን
ፅፇው ይሊኩሌን
ፓስፖርት አመሌካቾች አዱሱ ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ተስርቶ ሲመጣ አዱሱ ፓስፖርት በፖስታ እንዱሊክልት
ከፇሇጉ የኢትዮዽያ ፓስፖርት ከላልት መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው አድራሻዎትን ፅፇው ይሊኩሌን
ማመሌከቻውን በፖስታ የሚሌኩት ከሆነ መመሇሻ ፖስታ ቴምብር ሇጥፇው አድራሻዎትን ፅፇው ይሊኩሌን፣
ሇአገሌግልቱ የሚከፇሇው ገንዘብ በአካውንታችን አስተሊሌፇውሌን የከፇለበት ማስረጃም አብረው ይሊኩሌን
የሚያስፇፅሙት ጉዲይ ካሇ ብቻ ወዯ ቆንስሊ ጽ/ቤት እንዱመጡ በትህትና እየገሇፅንና ስሇተረደን በቅድሚያ
እናመሰግናሇን

