በዳያስፖራ ተሳትፎ ጉዳዮችና በሚሲዮኖች ለዳያስፖራ አባላት የሚሰጥ አገልግሎቶች እና ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች
ተ.

በሥራ ክፍሉ የሚሠጡ

አገልግሎቱ

በአገልግሎት ፈላጊው ጥያቄ ሲቀርብ (በአካል፣በተወካይ በስልክና

ቁ

አገልግሎቶች

የሚሰጥበት ቦታ

በሌሎችም) ማሟላት ያለበት መስፈርት

1.

ከኢንቨስትመንት ተሳትፎ ጋር

በሚሲዮን/

ለተያያዙ ጥያቄዎች የድጋፍ

በዋናው መ/ቤት፣

ደብዳቤ መስጠት፣

o በሚኖርበት አገር የኤምባሲው / ቆንስላ ጽ/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ ፣
o ለኢትዮጵያዊያን የሚኖርበት አገር የጸና የመኖሪያ ፈቃድ እና የፀና
የኢትዮጵያ ፓስፖርት ኦርጅናልና ፎቶ ኮፒ፣
o ለትውልድ ኢትዮጵያዊያን አገልግሎት የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ ፣
o ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ (በኤምባሲ
ደብዳቤ ከሌለው)
o ከኤምባሲ የተፃፈ የድጋፍ ደብዳቤ ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ ፣

2.

በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያንና

በሚሲዮን/

ትውልድ ኢትጵያዊያን

በዋናው መ/ቤት፣

በኢንቨስትመንት ተሳትፎ

ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ ፣
o ለኢትዮጵያዊያን በውጭ አገር የፀና የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ፣

እንቅስቃሰያቸው፣ በቤትና ቦታ

o ለትውልድ ኢትዮጵያዊያን የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት ኦሪጅናልና ፎቶ

ይዞታና መሰል ጉዳዩች ማነቆ

ኮፒ እንዲሁም የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኦሪጅናልና ፎቶ

ሲገጥማቸው አስፈላጊውን ድጋፍ

ኮፕ፣

መስጠት፣
3.

o በሚኖርበት አገር የኤምባሲው / ቆንስላ ጽ/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ

o ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ፣(በኤምባሲ ደብዳቤ ከሌለው)

በአገር ውስጥ በኢንቨስትመንት

በሚሲዮን/

የተሰማሩ በውጭ ነዋሪ የሆኑ

በዋናው መ/ቤት፣

ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ

o በሚኖርበት አገር የኤሚባሲው / ቆንስላ ጽ/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ ፣
o ለኢትዮጵያዊያን በውጭ አገር የፀና የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒው፣

ኢትዮጵያዊያን ለኢንቨስትመንት

o ለትውልድ ኢትዮጵያዊያን አገልግሎቱ የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት

ስራዎቻቸው የሚያስፈልጉ

ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የትውልድ ኢትዮጵያ መታወቂያ ካርድ

የግንባታና ማምረቻ መሣሪያዎችን

ኦሪጅናል፣

ለማስገባት በውጭ ነዋሪ

o ጉዳያቸውን የሚገልጽ ማመልከቻ፣(በኤምባሲ ደብዳቤ ከሌለው)

ስለመሆናቸው የውጭ ጉዳይ

o የኢንቨስትመንት ፍቃድ፣

ማረጋገጫ ሲያስፈልጋቸው ድጋፍ
ማድረግ፣
4.

በዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር

በሚሲዮን/

መሳተፍ ለሚፈልጉ

በዋናው መ/ቤት፣

ኢትዮጵያዊያን የሚሰጥ ዳብዳቤ፣

o በሚኖርበት አገር የኤምባሲው/ቆንስላ ጽ/ቤት የድጋፍ ደብዳቤ
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ፣
o የትምህርት ማስረጃ ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ፣
o ከስራው ጋር ተዛማጅነት ያለው የስራ ልምድ ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ፣
o Curriculum Vitae ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ፣
o አገልግሎት መስጠት የሚፈልግበትን ተቋም (ከ1 እስከ 3 መምረጥ)፣

o ለኢትዮጵያዊያን በውጭ አገር የፀና የመኖሪያ ፈቃድና የፀና ፓስፖርት
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒው፣
o ለትውልድ ኢትዮጵያዊያን አገልግሎቱ የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት
ኦሪጅናልና ፎቶ ኮፒ እንዲሁም የትውልድ ኢትዮጵያ ካርድ ኦሪጅናል፣
o የኤምባሲ የድጋፍ ደብዳቤ የሌለው ከሆነ የግል ማመልከቻ
5.

በዕውቀትና ቴክኖሎጂ ሽግግር

በሚሲዮን/

ከተለያዩ የአገር ውስጥ ተቋማት

በዋናው መ/ቤት፣

o በአካል፣ በደብዳቤና በሌሎች አመቺ የግንኙነት ዘዴዎች የሚቀርብ
የድጋፍ ጥያቄ፣

ጋር ግንኙነትና ድጋፍ ማድረግ

o የኤምባሲ የድጋፍ ደብዳቤ (ካለ)፣

ለሚፈልጉ ኢትዮጵያዊያን

o ሌሎች ደጋፊ ማስረጃ-‹፣

ሁኔታዎችን ማመቻቸት፣
6.

o ጉዳዩ ከሚመለከተው አካል የድጋፍ ደብዳቤ ማቅረብ፣

በዳያስፖራ ዙሪያ ምርምርና
ጥናት ለማድረግ ለሚፈልጉ
የተለያዩ አካላት መረጃ መስጠት፣

7.

ኢትዮጵያዊያንና ትውልድ

በሚሲዮን/

ኢትዮጵያዊያን በአገር ውስጥ

በዋናው መ/ቤት፣

ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ሂሣብ

o በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆን፣
o በትክክል የተሞላና በሂሣብ ከፋቹ የተፈረመ የማመልከቻ ፎርም፣
o ለትውልድ ኢትዮጵያዊያን የውጭ አገር ዜጐች የትውልድ ኢትዮጵያዊ
መታወቂያ ካርድ፣

እንዲከፍቱ የመረጃ አገልግሎት

o ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው ነገር ግን በስራ ምክንያት በውጭ አገር

መስጠት፣

ከአንድ ዓመት በላይ የሚቆዩ ለዚህም በቂ ማስረጃ ሊያቀርቡ የሚችሉ፣
o ለድርጅት አመልካቾች - ለኢትዮጵያዊያንና ትውልድ ኢትዮጵያዊያን
ባለቤትነት የተያዙ ድርጅቶች የድርጅት ባለቤትነት ማስረጃና የድርጅት
መመስረቻ ሰነድ (memorandum of association)
8.

የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ቦንድ

በሚሲዮን

ሽያጭ አገልግሎት መስጠት፣

በዋናው መ/ቤት፣

o ቦንዱ የሚሸጠው ለኢትዮጵያዊ ወይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ እና
ለአባይ ተፋሰስ አገሮች፣ ለጎረበት አገሮች፣ ለኢትዮጵያ ወዳጆችና
በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለሚያደርጉ ኢንቨስተሮች ቢቻ ነው፣
o ለትውልድ ኢትዮጵያዊያን የውጭ አገር ዜጐች የትውልድ ኢትዮጵያዊ
መታወቂያ ካርድ፣
o ፓስፖርት ማቅረብ በማይቻልባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ
ኢትዮጵያዊያን በአቅራቢያቸው ከሚገኝ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የተሰጠ
የኮሚኒቲ መታወቂያ ካርድ፣
o በመከከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ፓስፖርታቸው
በአሰሪዎች ተይዞ የሚገኝ ከሆነ በአሰሪዎቻቸው አማካይነት ግዥ
መፈፀም ይችላሉ፡፡

