ጠቅልለው ወደ አገር ቤት ለሚመለሱ ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ
ኢትዮጵያዊያን በአመልካቾች የሚሞላ ቅፅ
1. የአመልካች ሙሉ ስም………………………………………………………………………..
ዜግነት ……………………………………… ፓስፖርት ቁጥር ……………………………
2. የባል /የሚስት ሙሉ ስም ……………………………………………………………………
ዜግነት ……………………………………… ፓስፖርት ቁጥር ……………………………
3. አድራሻ (የመኖሪያ) ……………………………………………………………………………
4. አድራሻ (የሥራ) ………………………………………………………………………………
5. በውጭ ሀገር የቆዩበት ዘመን ከ………….. እስከ ………… በጠቅላላው ………….ዓመታት
6. በውጭ ሀገር እያሉ የቆዩበት ሁኔታ በሥራ …………………. በጉብኝት …………………..
በጥገኝነት ……………… በትምህርት ……………….
7. ኢትዮጵያ ውስጥ የመኖሪያ አድራሻ ከተማ ……………….. ወረዳ …………………………..
ቀበሌ ………………….. የቤት ቁጥር ………………… ስልክ ቁጥር ………………………..
8. ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰማሩበት የስራ መስክ ……………………………………………………
የስራ አድራሻ …………………. ክፍለ ከተማ …………………… ወረዳ …………………….
ቀበሌ …………………… የቤት ቁጥር ………………. ስልክ ቁጥር ……….………………
9. የውጭ ዜግነት የያዙ ከሆነ፣ በትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የመታወቂያ ካርድ ከወሰዱ የካርዱ
ቁጥር ………………………………………………..
እኔ ስሜና አድራሻዮ ከዚህ በላይ የተጠቀሰው በዚህ ቅፅ ላይ የሞላሁት መረጃ ትክክለኛና
ያልተዛባ መሆኑን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡
ቀን ……………………………………… ፊርማ ………………………………………

ወደ ሀገር ጠቅልለውና የቤት መገልገያ ቀረጥ ከፍለው ለመግባት፣
1. በትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ መያዝ፣
2. አሁን ከሚኖሩበት አገር የመኖሪያ ቤት መልቀቅዎን የሚያሳይ ሠነድ ከምፓኒው/ ከላንድ
ሎርዱ የተፃፈ ደብዳቤ፣
3. ከሚኖሩበት ሀገር ስራ መልቀቅዎትን የሚያሳይ ከአሰሪዎ የተፃፈ ደብዳቤ፣
4. ሁለት ፎቶግራፎች (የፓስፖርት መጠን ያላቸው)፣
5. የማመልከቻ ቅፅ ሁለት ኮፒ፣
6. የካናዳ ፓስፖርት ቢያንስ ለስድስት ወር ቫሊድ የሆነ፣
7. ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ሀገር መግባቶን የሚያሳይ ከካናዳ መንግስት የተወሰደ ማንኛውም
ሠነድ፣

ምድብ 1 እና 2
ሦስት ዓመትና ከዚያ በላይ በኢትዮጵያ መንግስት ወይም የልማት ድርጅቶች ቅርንጫፍ
ፅ/ቤቶችና የዓለምአቀፍና አህጉራዊ ድርጅቶች ውስጥ ያገለገሉ፣ በውጭ ሀገር ነዋሪ ኢትዮጵያዊያንና
ትውልድ ኢትዮጵያዊያን ኢንቨስተሮች፣ በተራድኦ ስምምነት የሚመጡ የውጭ ዜጎች፣የአንድ ትምህርት
ዘመንና

ከዚያ

በላይ

የከፍተኛ

ትምህርት

ሲከታተሉ

ቆይተው

ትምህርታቸውን

አጠናቀው

የሚመለሱ፣አምስት ዓመትና ከዚያ በላይ በውጭ ሀገር ቆይተው የሚመለሱ ተመላሾች፣ከእውቀትና
ቴክኖሎጂ ሽግግር በቁጥር/ በስራ ውል በማድረግና የኢንቨስትመንት ፈቃድ በሚያስፈልጋቸው የንግድ
ሥራዎች ላይ በመሠማራት ላይ የሚመጡ፣

ቀረጥና ታክስ ተከፍሎ የሚገቡ
1. ስላይድ ፕሮጀክተር
2. አምስት ሰው የሚይዝ ጀልባ
3. ከ29 ኢንች በላይ የሆነ ቴሌቭዥን በልዩነቱ ላይ ቀረጥና ታክስ ይከፈልበታል፡፡
4. ቁምሳጥን
5. ኮንትሮለ ብፌ
6. አልጋ
7. ድሬሲንግ ቴብል
8. የሳሎን ጠረጴዛ
9. ወንበር
10. አረቢያ መጅሊስ
11. ሶፋ ሌዘር/ጨርቅ
12. ስፕሪንግ ፍራሽ
13. የመፅሀፍ መደርደሪያ ሼልፍ

14. የመጠጥ/ዕቃ ማመላለሻ ጋሪ
15. አየር ማስወጫና ሽታ መከላከያ /ፋን /
16. ወንበር የመናፈሻ
17. አልጋ የመናፈሻ
18. ቲቪ ራክ
19. ምንጣፍ ሲንቴቲክ 3 X 4m
20. ምንጣፍ ጆንያ ስራ 3 X 4m
21. የጋዝ ምድጃ ባለ 2 መጣጃ፣ ባለ 4 መጣጃ እና ባለ 5 መጣጃ
22. የወጥ ቤት ዕቃ ማጠቢያ ሲንክ
23. የአትክልት /የምግብ/ መፍጫ ፕሮሠሠር
24. የጋዝ ሲሊንደር ትልቁ
25. ኦቭን
26. የውኃ ማሞቂያ ግድግዳ ላይ ተለጣፊ
27. የፀጉር መታጠቢያ ገንዳ
28. የባኞ ገንዳ
29. የመፀዳጃ መቀመጫ ገንዳ
30. የአዋቂ ብስክሌት
31. በኤሌትሪክ የሚሰራ መፍጫ
32. በኤሌትሪክ የሚሠሩ ብስክሌቶች
33. የጠረጴዛ ቴኒስ መጫወቻ ባሴት
34. ፒያኖ ባለ እግር ለቤት ውስጥ አገልግሎት
35. የሙዚቃ ኪቦርድ መጫወቻ
36. ጊታር
37. ቪዲዮ ካሜራ መካከለኛ፣ቪዲዮ ካሜራ NVM 9500፣ቪዲዮ ካሜራ ትንሹ

38. ቲቪ ከዴክ ጋር 21 ኢንች
39. ደብል ዴክ
40. ዴክ ኖርማል፣ቪሲዲና ዲቪዲ
41. ዴስክቶፕ ኮምፒውተር
42. ላፕቶፕ ኮምፒውተር
43. ፕሪንተር ኖርማል
44. ዕቃ ማጠቢያ ማሽን
45. የልብስ ማጠቢያ ማሽን
46. ቴፕ ስፒከር
47. የመኪና ቴፕ ከነስፒከር
48. ፋክስ
49. የፀጉር ካስክ
50. የፀጉር ስቲም
51. 4 in one fax/printer, copier
52. የተለያዩ ድሪል 500 ዋት
53. ቲቪ ባለ 14 ኢንች፣ 20 ኢንች፣ 21 ኢንች፣ 25 ኢንችና 29 ኢንች
54. ሲዲ ማጫወቻ
ባለ አንድ ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ
ባለ ሶስት ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ
ባለ አምስት ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ
ባለ ዘጠኝ ባለ ሁለት ካሴት ማጫወቻ

55. የግል አውቶሞቢል
56. የሳር ማጨጃ አነስተኛ መኪና
57. ጄኔሬተር ባለ አራት ኪሎ ዋት
58. ሀንድ ቱልስ ሴት አንድ አነስተኛ
59. ሳተላይት ዲሽ ከነሪሲቨርና
አልአንቢ
ዲሽ ሣሀን
ሀቢቨር
ኤልኤንቢ
60. የልብስ ስፌት መኪና ከነዲናሞ
61. የመኪና ጎማ ከነቸርኬው
62. ፍሪጅ CFC Based
63. ቫኪውም ክሊነር
64. ለግል መገልገያ ለሆነ የመኪና መለዋወጫ ሀገር ውስጥ አለመኖሩ ማረጋገጫ ከብቸኛ
አስመጪ ካምፓኒው የተሠጠበት እና የባለቤትነት ማረጋገጫ የሚቀርብበት

ተ.ቁ

የዕቃው ዓይነት

ብዛት

ከዚህ በላይ ያቀርብኩት የዕቃ ዝርዝር ብቻ ይዤ ወደ አገር የምገባ ሲሆን ከዚህ ውጭ ምንም
የዕቃ ዓይነት እንደማላስገባና በምድቤ ማስገባት ስለምችላቸው ዕቃዎች ዝርዝር ጭምር ተገቢው
ገለፃ የተደረገልኝ መሆኑን በፊርማዬ አረጋግጣለሁ፡፡

ስም ……………………………..…….. ቀን ………………. ፊርማ ………………………

