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ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ

بـالـواليـات المتـحـدة االمريكيــة

ሕ ቡ ራ ት መን ግስ ታት ኣ መ ሪ ካ

EMBASSY OF THE STATE OF ERITREA, WASHINGTON DC,

መምርሒ መስርሕ ምቕያር ብማሽን ዝንበብ ሓድሽ ፓስፓርት
ኩለን ሃገራት፡ ካብ ዕለት 01 ሚያዝያ 2010 ኣትሒዘን ብማሽን ዝንበብ (Machine Readable) ፓስፖርት
ጥራይ ኮዕድላ፡ ውድብ ሲቪል ኣቬሽን (ICAO) ደንጊጉ ኣሎ። ኤርትራ ከኣ፡ ነቲ ካብ 1994 ኣትሒዙ
ክስረሓሉ ዝጸንሐ ፓስፖርት ብሓድሽን ዝማዕበለን ንምትካእ፡ ነቲ ኣህጉራዊ ገደብ ግዜ ብምክታል፡ እቲ
መስርሕ ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2010 ጀሚራ ኣብ ተግባር ኣውዒላቶ ኣላ። ቅድሚ ወርሒ ሚያዝያ 2010
ተዓዲሉ ኣብ ኢድ ዜጋታት ዝጸንሐ ፓስፖርት፡ ዕለት ኣገልግሎቱ እንተዘይወዲቑ፡ ብመሰረት ድንጋገ
ውድብ ሲቪል ኣቬሽን ክሳብ 2015 ኣብ ኣገልግሎት ክህሉ ዝኽእል’ኳ ተኾነ፡ ካብ’ቲ ኣረጊት ናብ ሓድሽ
ብጽፈትን ብግዜን፡ እቲ ሓድሽ መሸከል ዘለዎ ብማሽን ዝንበብ ፓስፓርት ን2015 ከይተጸበና ብእዋኑ ካብ
ሕጂ ብሓድሽ ፓስፖርት ንምትካእ፡ ስዒቡ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር፡ ንስሉጥ ምስግጋር
ኩሉ ዜጋ ክተሓባበር ንጽውዕ።

1. ፓስፖርት ንኤርትራውያን ነበርቲ ወጻኢን ኣገባብ መገሻን
ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ናብ ኤርትራ ንምእታው ናይ ኤርትራዊ ዜግነታዊ ወረቐት መንነትን
ፓስፓርት ኤርትራ ወይ ዝሓዞ ናይ ካልእ ሃገር ፓስፓርት ክሕተት ጸኒሑ። ሕጂ ግን ሓድሽ
ብማሽን ዝንበብ ፓስፓርት (ካብ ወርሒ ሚያዝያ 2010 ዝጀመረ) ተኣታትዩ ስለዘሎ፡ ኩሉ ሃገራዊ
ግቡኣቱ ዘማልአ ኤርትራዊ ዜጋ ብዝሓተቶ፡ ሓድሽ ፓስፓርት ከውጽእ ወይ ንዝጸንሖ ክትከእ
የድሊ። ክንዲ ዝኾነ ከኣ፡ ካብ ታሕሳስ 2010 ንደሓር፡ ኤርትራዊ ዜግነታዊ ወረቐት መንነት
ዝውንን ኤርትራዊ ዜጋ ናብ ኤርትራ ንምእታው ብክፍሊ ኢሚግረሽንን ዜግነትን ኤርትራ ዝተዋህቦ
ፓስፖርት ክህልዎ ይግባእ።
ኮይኑ ግን፡ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ከለዎም፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት፡ ፓስፓርት ኤርትራ
ክሕዙ ዘይከኣሉ፡ ብናይ ካልእ ሃገር ፓስፓርት ናብ ሃገር ክኣትዉ ዝመጽኡ ዜጋታት ኣብ መእተዊ
ኣፍደገ፡ ኣብ’ቲ ሒዞሞ ዘለዉ ናይ ካልእ ሃገር ፓስፓርት ንሓደ ወርሒ ዘገልግል፡ ፍቓድ ስድራ
ምብጻሕ (Family Visit)፣ ፍቓድ ቱሪስት (Turist Visa) ወይ ካልእ (Other Visa) ይወሃቦም።
ክፍሊቶም ከኣ ብዶላር ይፍጽሙ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ክሳብ ዝመረጽዎ ግዜ ክጸንሑ
ይኽእሉ። ካብ ሃገር ክወጽኡ ከለዉ ግን፡ ካብ ጨንፈር መገሻ ዜጋታት ኣካል ቪዛ ዘይነበርቲ፡
መውጽኢ ቪዛ ይሓቱ። እቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህቦም መእተዊ ቪዛ ከይወደቐ ከሎ ካብ ሃገር ምስ
ዝወጹ ግን መውጽኢ ቪዛ ኣየድልዮምን።
ፓስፓርት ኤርትራ ዝውንኑ ዜጋታት፡ ኣብ መእተዊ ኣፍደገ ኣብ ፓስፖርቶም መእተዊ ምልክት
ክህረመሎም ምስ ዘይደልዩ ሕቶኦም ብሓላፊ ኣፍደገ ተመምዩ ቅቡል ምስ ዝኸውን ካብ
ፓስፓርቶም ወጻኢ (ከም’ቲ ዝጸንሐ ኣሰራርሓ) ቅጥዕታት ኢሚግረሽን ኣማሊኦም ከምዝኣትዉ
ይግበር።
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ፓስፓርት ኤርትራ ዝውንኑ ዜጋታት፡ ኣብ መእተዊ ኣፍደገ ፓስፓርት ኤርትራ ኣርእዮም፡ ኮይኑ
ግን፡ ምልክት መእተዊ ኣብ’ቲ ሒዞሞ ዝመጽኡ ናይ ወጻኢ ሃገር ፓስፓርት ማሕተም መእተዊ
ክህረመሎም ዝሓቱ ሕቶኦም ቅቡል ይኸውን። ክወጹ ከለዉ ድማ ካብ ጨንፈር መገሻ ዜጋታት
ኣካል ቪዛ ዘይነበርቲ ከም ዝኾነ ዜጋ መውጽኢ ቪዛ ይሓቱ። ኣብ’ቲ ዝሓዝዎ ፓስፓርት ወጻኢ
ድማ ቪዛ ይህረመሎም።
ኤርትራዊ ወረቐት መንነትን ፓስፓርትን ኤርትራ ዘይሓዙ፡ ዕድሚኦም 18 ዓመትን ልዕሊኡን
ዝኾኑ ግን፡ ከም ዝኾነ ወጻእተኛ ካብ ኤምባሲታት ሃገረ ኤርትራ መእተዊ ቪዛ ሓቲቶም ምስ
ተፈቕደሎም ጥራይ ናብ ሃገር ይኣትዉ። ኤምባሲታት ሃገረ ኤርትራ ካብ ዘይብለን ሃገራት ዝብገሱ
ምስ ዝኾኑ ብመገዲ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ መቕርብ ወይ ኣዝማድ ወይ ሓላፍነቶም ዝወስዳ
ትካላት፡ ቅድሚ ምብጋሶም ብውሕዱ ቅድሚ 15 መዓልታት ሕቶኦም ናብ ማ/ቤ/ጽ ክፍሊ
ኢሚግረሽንን ዜግነትን ከቕርቡ ይግባእ። ሕቶኦም ቅቡል ምስ ዝኸውን ኣብ ዝኣትዉሉ ኣፍደገ
መእተዊ ቪዛ ይወሃቦም። ልዕሊ ኣገልግሎት እቲ ዝተዋህቦም ቪዛ ኣብ ሃገር ዝጸንሑ ምስ ዝኾኑ
ከም ዝኾነ ወጻእተኛ ኣብ ጨንፈር ወጻእተኛታት ኣካል ቪዛ ቀሪቦም ምንዋሕ ይሓቱ። ብዘይ
ኣፍልጦን ፍቓድን ክፍሊ ኢሚግረሽንን ዜግነትን ካብ ዝተፈቕደሎም ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሃገር ምስ
ዝጸንሑ ግን ተኸሲሶም ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይቐርቡ።

2. ሓድሽ ፓስፖርት ንምውጻእ ወይ ዝጸንሐ ንምትካእ ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዕታት
2.1. ሓደ ዜጋ ሓድሽ ፓስፓርት ንክወስድ ወይ ንዝነበረ ንምትካእ እዚ ዝስዕብ ከቕርብ የድሊ።
2.1.1. እዋናዊ ሰነድ ምምላእ ሃገራዊ ግቡኣት (Clearance)
2.1.2. ኤርትራዊ ወረቐት መንነት፡ እንተላይ ቅዳሕ (ፎቶ ኮፒ)፡
2.1.3. ሓደ ናይ ፓስፖርት ዓቐን ዘለዎ እዋናዊ ስእሊ። እቲ ዝቐርብ ስእሊ፡ ነቲ ብፍሉይ ቀሪቡ ዘሎ
መምርሒ ዘየማልእ ምስ ዝኸውን ተመላሲ ክኸውን ኢዩ። (ንዝርዝራት ጥብቆ 1 ተመልከት)
2.1.4. ኣብ ፓስፖርት ናይ ዝውሰኹ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ፡ ምስክርነት ልደትን (Birth
Certificate)፣ ሓደ ስእሊ ዓቐን ፓስፓርትን የድሊ። (ካብ 3 ቆልዑ ንላዕሊ ኣብ ሓደ
ፓስፓርት ምውሳኽ ኣይፍቀድን)። ናይ ወላዲ/ት ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ምቕራብ
የድሊ።
2.1.5. ዝነበረ ፓስፖርት ንምትካእ፡ ንመረጋገጺ ኣረጊት ፓስፓርት ንዝምልከቶ ቆንስላዊ ወኪል
የርኢ። ክሳብ ሓድሽ ፓስፖርት ዝወሃቦ ድማ ምስኡ ይጸንሕ። ሓድሽ ብማሽን ዝንበብ
ፓስፓርት ኣብ ዝወሃበሉ ግዜ፡ እታ ኣብ ኢዱ ዝጸንሐት ፓስፓርት Cancelled ዝብል
ማሕተም ተሃሪሙ፡ ወይ ገበሩ ብፓንቸር ተበሲዑ፣ ወይ ላዕለዋይ ጥርዚ የማናይ ኩርናዕ
ብመቐስ ተጨሪማ ትወሃቦ።
2.2. ፎርም መሕተቲ ፓስፖርት ብግቡእ ተመሊኡ ይቐርብ። (ቁ.4 ተመልከት)
2.3. ክፍሊት መስርሒ ኣገልግሎት ብሰነድ መአዘዚ ገንዘብ (Money Order) ኣዳልዩ፡ (ቁ.3
ተመልከት) ሰነዳቱ ምስ ዝተዳለወ መምለሲ ፖስታ ኣሰንዩ ይልእኽ።
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3. ሰሌዳ መጠን ክፍሊታት
ተ
ቁ
1
2
3
4

ዓይነት ኣገልግሎት

ንዓበይቲ

ሓድሽ ፓስፖርት
ዝተበላሸወ / ዝጠፍአ ፓስፓርት ንምትካእ
ገጻት ዝተወድአ ፓስፓርት ንምትካእ
ምሕዳስ ፓስፓርት (ምንዋሕ ግዜ)

$200.00
$250.00
$200.00
$50.00

5
6
7
8

ምውሳኽ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ፓስፓርት
ለውጢ ሓበሬታ
ህጹጽ ኣገልግሎት (ምቅልጣፍ)
ለሰፓሰ

$30.00
$25.00
$25.00
$50.00

ትሕቲ ተወሳኺ ሓበሬታ
ዕድመ
$150.00
$200.00
$150.00
$35.00 ትሕቲ ዕድመ ክሳብ 18
$25.00
$25.00
$50.00

ዓመት ንዘሎ

ግዜ ጥራይ ይናዋሕ
ንሓደ ቆልዓ $30 ዶላር

ህጹጽ = ትሕቲ 30 መዓልታት ማለት’ዩ

4. መለለዪ ተዳልዩ ዘሎ ፎርምታት ፓስፖርት
4.1. ቅጥዒ መሕተቲ ፓስፖርት፡
4.2. ኣብ ፓስፓርት ዝውሰኹ ትሕቲ ዕድመ
4.3. ቅጥዒ መሕተቲ ለሰፓሰ፡
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መዐቀኒታት ዝቐርብ ስእሊ ፓስፓርት፡
ዓቐን ስእሊ 35X45
ዝቐርብ ስእሊ = ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዝተሳእለ፣ሕብራዊ ስእሊ
ስእሊ፡ ክልተ ኣእዛን ዘርኢ፣ ፊት-ንፊት ዝተሳእለ፣
ኣዒንቲ ልክዕ ናብ ለንስ ካሜራ ዝጠመተ፣ ኣፍ ከኣ ዝተኸድነ፣
ብዘይካ ሓኪም ዝኣዘዞ መረጼን ዓይኒ፡ ካልእ ኣይፍቀድን። እቲ ብሓኪም ዝተኣዘዘ መረጼን
ብሕብራዊ ወይ ዘንጸባርቕ ብርሃን ወይ ብፍሬም መረጼን ዓይኒ ክኽወል የብሉን፣
ብዘይካ ምስ እምነትን ሃይማኖትን ዝዝውተር ቆብዕን መዓመምያን፡ ካልእ ንመመላኽዒ ዝግበር
ቆብዕን ባርኔጣን መዓመምያን ቅቡል ኣይኮነን፣
ድሕረ ባይታ ስእሊ ጻዕዳ፣
ንጹርን ነጠብጣብ ቀለምን ርስሓትን ዘይብሉ፣
ተፈጥሮኣዊ ኩነታት ገጽ ዘርኢ፡ ዝተመጣጠነ ብርሃን ዝወደቖ፣ ክኸውን የድሊ።

1708 New Hampshire Av. NW, Washington DC 20009

Tel 202 319 1991
Page 3 of 3

Fax 202 354 4789

email <berhane@embassyeritrea.org>

