
የውክልና ሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎት 

 
እባክዎ አገልግሎቱን ለማግኘት መመሪያውን በጥንቃቄ አንብበው አስፈለጊዎቹን ማስረጃዎች ከነፎቶ ኮፒያቸው አያይዘው 

ያቅርቡ/ይላኩ፡፡ 

ሀ/ የአትዮጵያ ዜግነት ላላቸው 

 አመልካች የውክልናውን ወረቀት በዌብ ሳቱ ላይ በተዘጋጀው የውክልና ሳምፕል መሠረት አዘጋጅቶ 

እና ፈርሞ  ማቅረብ/መላክ ይኖርበታል፣ (ሞዴሉን ለመመልከት እዚህ ይጫኑ) 

  አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኮፒ፣ 

  በሚኖሩበት አገር ያሉበትን ሁኔታ (status) የሚያሳይ ማስረጃ  ኮፒ 

 የመኖሪያ ፈቃድ  ወይም፣ 
 የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት የተሠጠ የቀጠሮ ወረቀት ወይም፣ 
 ልዩ የመኖሪያ ፈቃድ፣ 
 ወይም ጊዜው ያላበቃ የመግቢያ ቪዛ፣ 

 የአገልግሎት ክፍያ 99.20 ስዊዝ ፍራንክ  በታች በተጠቀሰው የባንክ አድራሻ መሠረት መክፈል 
እና የከፈለበትን ማስረጃ ማቅረብ፣  

 ውክልናውን በአካል ቀርበው የሚያስፈጽሙ ከሆነ ክፍያውን በጥሬ ገንዘብ መፈፀም ይቻላል፡፡ 

ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ፣ ሙሉ አድራሻዎ የተጻፈበት የመመለሻ ፖስታ 
ከነቴምብሩ መላክ፣ 

ለ. የትውልደ ኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ለያዙ 

 ውክልናውን አዘጋጅቶ ማቅረብ/መላክ (ሞዴሉን ለመመልከት እዚህ ይጫኑ) 

 የታደሰ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኮፒ፣  
 የአገልግሎት ክፍያ 99.20 ስዊስ ፍራንክ (በአካል ቀርበው የሚያስፈጽሙ ከሆነ ክፍያው የሚፈፀመው በጥሬ ገንዘብ 

ነው፡፡)  

 ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ፣ የአገልግሎት ክፍያውን ከታች በተጠቀሰው የአካውንት ዝርዝር መሰረት 
መክፈል፣ መልሰን ለምንልክበት ሙሉ አድራሻዎ የተጻፈበት ለመመለሻ ፓስታና  ባለ 6 ስ.ፍ. ቴምብር፣ 

ሐ. የሌላ አገር ዜጋ ለሆኑ (አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ፓስፖርት ወይም በትውልድ ኢትዮጵያዊ  መታወቂያ ካርድ የሌላቸው) 

1. ውክልናውን በአማርኛና በእንግሊዘኛ በማዘጋጀትና ኖተራይዝ በማድረግ በሚኖሩበት አገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 

አረጋግጦ  ማቅረብ/መላክ 
2. አገልግሎቱ የፀና ፓስፖርት ኮፒ፣ 
3. የአገልግሎት ክፍያ 152 ስዊዝ ፍራንክ (በአካል ቀርበው የሚያስፈጽሙ ከሆነ ክፍያው የሚፈፀመው በጥሬ ገንዘብ ብቻ ነው) 

ውክልናውን በፖስታ ቤት በኩል የሚልኩ ከሆነ፣ ሙሉ አድራሻዎ  የተጻፈበት መመለሻ ፖስታ  ባለ6 ስዊስ ፍራንክ ቴምብር አብሮ 
መላክ የሚኖርበት ሆኖ፣ የአገልግሎት ክፍያው ከዚህ በታች በተጠቀሰው የባንክ ዝርዝር መክፈል ይቻላል፡-  
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